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Presentació: 
Vull iniciar aquesta presentació insistint, com aquest Síndic 
ha fet sovint, que la meva missió es realitza en el context 
d’un Ajuntament que gestiona un acumulat de serveis a la 
ciutadania notable. Aquest síndic no es posiciona, per tant, 
davant d’un Ajuntament negligent, si no d’actuacions 
generalment puntuals que poden ser considerades 
negligents o discutibles, o d’afers la gestió dels quals, per 
raons circumstancials o per la millora de la percepció dels 
drets ciutadans, pot comportar algun tipus de 
discriminació. 

Prova d’això és que en un 52% de les queixes tramitades 
pel Síndic davant l’Ajuntament l’any 2010, el resultat ha estat positiu (un 29% 
encara estaven pendents de resolució a finals d’any),  i que només en un 12% 
dels casos l’Administració municipal no ha acceptat les raons del Síndic.  

Més difícil resulta trobar camins de relació constructiva entre el Síndic i 
l’Ajuntament, quan aquell presenta d’ofici suggeriments o recomanacions que 
poden afectar els criteris d’actuació del govern municipal en alguns àmbits 
concrets. Tot i que he de constatar amb satisfacció casos de bona 
col·laboració, també he de consignar que altres vegades s’ha fet difícil trobar 
una actitud de diàleg franc. 

En aquest sentit, he de consignar que la “Jornada sobre Drets i Oportunitats 
dels Infants i els Joves” va ser fruit d’un diàleg obert del Síndic amb els 
responsables educatius i socials. Però, malgrat el bon to de la jornada, s’ha de 
continuar insistint en el plantejament d’instruments més eficients de 
conscienciació i de suport sobre els drets d’infants i adolescents. 

En l’Informe de 2009 aquest Síndic plantejava com a preocupació la necessitat 
d’ampliar els recursos operatius dels Serveis Socials de Base. Al llarg de 2010 
no hi he insistit, doncs reconec que és un objectiu difícil de resoldre en temps 
de crisi. Però també és més necessari que mai en aquest context.  

Pel que fa a les “Propostes per ampliar el seguiment i control de la 
Governança Municipal” (abril de 2010),  aquest Síndic no ha tingut cap notícia 
sobre la seva petició de participar en la Comissió de seguiment o sobre la creació 
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del Consell de ciutat. La meva obligació és tornar a insistir en aquests objectius i 
seguir reclamant la seva participació. I ho he fet. 

Per que fa a l’habitatge, després de tramitar més de 20 queixes sobre el tema, 
aquest Síndic va presentar un “Informe Extraordinari sobre el Dret a 
L’habitatge a Cornellà de Llobregat” l’octubre de 2010, en el que es fan 7 
recomanacions. L’Informe ha estat mal rebut per l’equip de Govern 
municipal, en una primera impressió. En el moment d’escriure aquesta 
Presentació  n’he pogut parlar amb l’Alcalde i ho podrem reconduir. 

En altres casos menors s’han rebut excuses o no s’ha rebut resposta. 

Tornant a l’àmbit de les gestions concretes,  l’any 2010 hem rebut un total de 
117 queixes (un 38,5% més que l’any 2009) i de 84 consultes (un 28% menys). 
Però cal explicitar que un 34% de les queixes no van ser admeses a tràmit, en 
la major part dels casos per no haver presentat reclamació prèvia davant 
l’Administració municipal. En força d’aquests casos s’ha ajudat al ciutadà o 
ciutadana a redactar la reclamació inicial. Pot ser que alguns tornin 
posteriorment al Síndic. 

Temàticament he d’esmentar  l’augment de queixes sobre tramitació de 
sancions imposades per la Guardia Urbana i altres gestions del mateix 
departament. He de destacar algunes imprecisions en els protocols d’actuació 
en les tramitacions, alguna vegada amb conseqüències greus, que val la pena 
revisar. 

Es confirma, per altra banda, la creixent sensibilitat ciutadana sobre les 
diverses situacions de contaminació acústica. També és remarcable que 
tinguem 6 queixes per reclamacions patrimonials a diverses Administracions, 
per cert molt poc predisposades a reconèixer-les sense la mediació d’una 
resolució judicial. Fet que ho posa molt difícil a les persones de pocs recursos. 

En general, aquest Síndic considera que la comunicació amb els ciutadans ha 
progressat adequadament i que la relació amb l’Administració i el Govern 
municipals ha de resoldre reptes significatius de cara a la millor definició del 
rol del Síndic local de Greuges, tal com es desenvolupa en l’apartat 2.1 
d’aquest Informe 2010. 

Març de 2011  
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2. Informe sobre les actuacions del Síndic de Greuges a 
l’any 2010: 

 

2.1.Algunes consideracions sobre el Dret a una Bona Administració: Els 
Síndics locals de Greuges i l Bona Administració. 

 
Tant l’Art 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, com l’Art 30 de 
l’Estatut de Catalunya  consagren el dret de la ciutadania a “gaudir” d’una 
Bona Administració. Tant en un cas com en l’altra, aquest concepte es relaciona 
amb obligacions més o menys concretes de l’Administració en relació amb la 
ciutadania i, individualment, amb cada ciutadà: imparcialitat, equitat, diligència 
temporal, dret a ser escoltat abans que es prengui una resolució desfavorable,  
dret a accedir a l’expedient que l’afecti personalment, obligació administrativa 
de motivar les seves decisions (en el cas de la UE), dret a accedir en 
condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès 
general , a ser tractats de manera imparcial i objectiva i a que les accions dels 
poders públics siguin proporcionades a les finalitats que les justifiquen (en el 
cas de l’EC). 

En tots dos casos s’especifica que la respectiva legislació regularà les 
condicions de l’exercici d’aquests drets, entesos com Bona Administració. 
Però també es refereixen a l’eventual necessitat d’adoptar una carta de drets 
dels usuaris i d’obligacions dels prestadors, obrint tot un camp en la 
concreció d’aquest dret i el seu desenvolupament que el posa en relació amb el 
concepte de governança. És a dir, el conjunt de mesures i accions destinades 
a garantir el caràcter democràtic del govern de qualsevol societat i la seva 
percepció com a tal per la ciutadania. 

Això fa que el Professor Sabino Cassese (Catedràtic de Dret Administratiu i 
magistrat del Tribunal Constitucional Italià), afirmi que la Bona Administració 
“ha tingut una important evolució funcional. De ser un principi en funció de l’eficàcia de 
l’Administració pública, a convertir-se en un principi en funció dels drets dels ciutadans”. 
Segons el Sr. Cassese, només una part dels temes referents a la Bona 
Administració està sancionada per normes  i és objecte dels jutges. N’hi ha 
una altra que està continguda en codis de bona conducta i es confia, 
generalment, als síndics de greuges. 
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El Professor Joan Prats (President que fou de l’Associació Internacional de 
Governança, Ciutadania i Empresa) va més enllà: Hi ha un enfocament legal, que 
tendeix a establir els “drets i principis de bona administració”, advertint que “els 
principis de bona administració son específics per a cada funció o servei públic i haurien 
d’estar especificats i plasmats, a més de la normativa del servei, en altres instruments com els 
codis deontològics o les cartes de serveis”. Però hi ha també un altre enfocament des 
de la ciutadania: “La concepció ciutadana del dret a la bona administració desborda els 
límits del dret a la bona administració...el ciutadà és el centre i la mesura de tota 
l’organització i actuació administrativa...(que comporta...) una nova concepció de la 
informació, la participació i la responsabilitat dels empleats públics i dels polítics”. 

Aquesta visió des de la ciutadania comporta també una  “reconceptualització del 
rol dels Síndics de Greuges”. 

El concepte de governança desborda clarament l’àmbit purament 
administratiu, segons Prats: “El deure de bona administració no implica només els 
agents públics, sinó que s’estén també al govern...els governs han de mantenir una tensió 
permanent per revisar els marcs institucionals i legislatius, els dissenys organitzatius, els 
procediments, les tecnologies, l’ordenació i la gestió de recursos, les tècniques i els instruments 
de gestió, les formes de relació amb els ciutadans i les empreses, etc.” Així, doncs, avui el 
dret a una Bona Administració ha d’assumir la dimensió política d’aquest 
objectiu. No es tracta només d’assumir i aplicar les lleis que regulen el 
funcionament administratiu i garanteixen alguns drets dels ciutadans en relació 
amb els actes administratius, o les normes de bon comportament dels 
funcionaris: “Les polítiques de bona administració deuen orientar-se a la realització del 
dret cívic a una bona administració, cosa que requereix disposar, no només d’imprescindibles 
observatoris i instruments d’avaluació, sinó mantenir un sistema eficaç de relacions amb els 
ciutadans organitzats que facilitin el control, la vigilància i la participació d’aquests en els 
serveis i actuacions públiques”. 

Heus aquí, doncs, que aquest enfocament des de la ciutadania del dret a una 
Bona Administració planteja un repte importantíssim als Síndics de Greuges i 
en particular, als Síndics locals de Greuges, que han de ser sensibles a la 
defensa de drets que, al mateix temps que comporten obligacions normatives i 
ètiques per l’estructura administrativa dels ajuntaments, també contemplen 
una dimensió política, centrada en l’obligació de generar polítiques de bona 
administració, tal com es descriu en els treballs de Joan Prats i d’altres juristes 
(Villoria Mendieta, Tomás Mallén, Ponce, etc.). 
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Posem algun exemple per fer-ho més entenedor: En l’Informe 2009 del Síndic 
de Greuges de Cornellà (presentat l’abril de 2010) es plantejaven tres 
preocupacions del Síndic per millorar la governança de l’Ajuntament: 
Dimensionar adequadament els Serveis Socials de Base, adequar les polítiques 
i els serveis relacionats amb l’habitatge a les necessitats i a la realitat i, 
finalment, el procés de l’Ajuntament cap a un funcionament més proper i 
transparent en la seva gestió. 

Al llarg de 2009 s’havien rebut i gestionat per part del Síndic unes 30 queixes 
que implicaven, d’una o altra forma, el funcionament administratiu o tècnic 
dels Serveis Socials. Moltes havien estat resoltes. Però semblava clar que calia 
anar més a fons. El Síndic ho va plantejar: correspon al govern municipal 
veure què s’hi pot fer i quan es pot fer. Si persisteix la situació, el Síndic ho 
tornarà a plantejar, implicant-se en la millora de les polítiques socials. Però ell 
s’abstindrà de plantejar cap alternativa concreta de govern. 

Pel que fa a l’habitatge, després de tramitar i cercar solució a més de 20 
queixes sobre habitatge, el mes d’octubre de 2010 el Síndic de Cornellà 
presenta a l’Ajuntament un Informe Extraordinari sobre el Dret a l’Habitatge 
a Cornellà de Llobregat, fent-li  7 recomanacions. L’Informe és considerat per 
l’Equip de govern com una ingerència política del Síndic. Aquest s’ha adreçat 
a l’Alcalde, a veure si es pot objectivitzar el tema: la intenció es plantejar reptes 
concrets, però no tancats, als responsables d’elaborar i concretar les polítiques. 

Quan es va incloure en l’Informe 2009 el tema de la transparència, el Síndic ja 
sabia que els grups municipals estaven negociant un conjunt de mesures: 
“Propostes per ampliar el seguiment i control de la Governança Municipal”. 
Van ser aprovades per unanimitat el 29 d’abril de 2010. El Síndic va felicitar 
immediatament tots els grups municipals, posant de manifest el seu interès en 
participar en la Comissió de seguiment de l’acord, que el mateix acord proposava 
crear, i en les sessions del Consell de ciutat, la creació del qual es proposava. Fins 
el moment de redactar aquest text, el Síndic no ha tingut cap notícia sobre 
aquelles propostes, tot i que el mateix acord plantejava que “el Síndic de Greuges 
és una forma de millorar la Governança, donat que és una figura autònoma que, si s’escau, 
interpel.la l’Administració i aporta millores a la gestió municipal”. L’obligació del 
Síndic és tornar a insistir en aquests objectius i reclamar la seva participació. 

Aquest és el terreny en que avui ha de desenvolupar les seves funcions un 
Síndic de Greuges. Tant el Síndic de Greuges de Catalunya, com la Síndica de 
Greuges de Barcelona han assumit, en la seva gestió, aquesta visió global del 
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rol del defensor i del dret a una Bona Administració, publicant importants 
informes sobre el dret a l’habitatge, l’escolarització a les escoles bressol, la 
bona administració, la discriminació escolar, la protecció de la infància, l’accés 
al transport escolar i altres. 

Una visió reduccionista del paper del Síndic de Greuges, limitant-lo a 
gestionar les queixes sobre el codi de conducta dels agents administratius és ja 
inviable. Tanmateix, el consens sobre l’àmbit competencial dels Síndics de 
Greuges, que està en relació amb la Governança, en el sentit més ample del 
terme, no ha d’amagar els reptes i les dificultats de la figura del Síndic, en 
aquest context. 

Vull deixar clar que, justament per l’amplitud i la complexitat del camp de 
treball dels defensors, les apreciacions que desenvolupo a continuació només 
son la meva opinió al respecte i que només la posada en comú de tots els 
ciutadans que hem rebut aquest encàrrec, amb l’aquiescència dels òrgans 
representatius i col.legiats que ens han anomenat, pot anar definint i 
configurant aquesta funció institucional. 

 

Reclamar polítiques, no fer política 

L’anàlisi de la realitat, en l’àmbit competencial encomanat als Síndics locals, 
sigui a través de les queixes o les consultes que s’atenen en l’oficina del Síndic, 
sigui a través d’un estudi específic d’un aspecte de la pròpia realitat, poden 
portar a l’adopció per part del Síndic local d’una iniciativa “d’ofici”, a través de 
la qual pretén fer consciència als responsables polítics i/o administratius de 
l’Ajuntament sobre un determinat mancament o proposar suggeriments o 
recomanacions per incentivar un debat sobre les respostes polítiques per 
millorar la situació analitzada. 

En alguns casos aquesta intervenció del Síndic es produeix en el context del 
funcionament administratiu de l’Ajuntament (poso per cas, el procediment de 
gestió de multes o la forma d’aplicar la legislació fiscal). En altres casos, 
probablement majoritaris, la intervenció es produeix en un àmbit que té 
implicacions polítiques (per exemple, revisar la transparència de l’Ajuntament, 
millorar la política d’escolarització en algun dels seus aspectes o, com a 
experiència més recent, revisar la política d’habitatge per millorar l’atenció als 
ciutadans més modestos).  
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És en aquest darrer supòsit quan ens podem fer la pregunta de si el Síndic 
local de Greuges està “fent política”, si pot fer política. I aquí hem d’aclarir de 
seguida què vol dir “fer política”. 

L’article 1 del Reglament Orgànic del Síndic de Greuges de Cornellà de 
Llobregat diu textualment: “...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 municipal de Greuges podrà supervisar les 
activitats de l’Administració municipal, exercint la seva funció amb total 
independència i objectivitat”. No s’exclou, doncs, que la seva defensa dels drets 
fonamentals de la ciutadania contempli situacions i raons polítiques. Es tracta 
doncs de veure en quin context i a quin nivell és acceptable que el Síndic 
s’ocupi de temes polítics.  

Al meu entendre, hi ha tres condicions que han de concórrer per justificar una 
intervenció del Síndic en l’àmbit polític. Les exposo, si més no, per contribuir 
a l’aclariment del rol dels defensors locals: 

 Que el punt de partida de la intervenció sigui l’anàlisi sobre l’aplicació  
equitativa, o no, d’algun dret fonamental en l’àmbit competencial que li 
correspon (el municipi). Normalment, justificat per queixes rebudes o 
per situacions concretes constatades. 

 Que es centri en la constatació d’una realitat i en fer a l’Ajuntament les 
recomanacions que consideri adients, sense redactar el que seria 
pròpiament un projecte tancat de govern que, òbviament, correspon 
només als representants polítics dels ciutadans. 

 Que la iniciativa eviti clarament implicar-se en la lluita per l’hegemonia 
política (pròpia dels partits i, en particular, de l’oposició). I que, per 
tant, per dura que sigui, es produeixi en el marc de la lleialtat 
institucional. 

L’objectiu dels defensors és la millora de les Administracions en funció dels 
drets fonamentals dels ciutadans, no el plantejament d’una alternativa política. 
Però el compliment dels seus objectius pot (ha de) tenir una dimensió també 
política en el sentit expressat. 
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Defensar les persones i cercar l’equilibri entre la legalitat i l’equitat 

Tal com ja vaig expressar en el primer Informe al Ple municipal, l’any 2009, 
“...el Síndic ha de respectar l’ordenament jurídic existent, però ha d’explorar totes les 
alternatives d’una aplicació de la llei que sigui equitativa i respectuosa amb les persones... 
l’aplicació freda i distant de la Llei condueix a vegades (des de l’òptica de l’administrat) a 
situacions arbitràries que poden posar en qüestió els drets de les persones.” 

Fent un pas més, afegiria que els síndics han de plantejar, tot i ser conscients 
que les respostes polítiques estaran limitades per imperatius econòmics i 
legals, la necessitat de donar respostes a les situacions que poden posar en 
qüestió els drets d’una part de la ciutadania. El rol dels síndics no pot ser 
contemporitzar amb les administracions, amb les seves limitacions, si no 
analitzar aquelles situacions de la ciutadania que requereixen respostes 
polítiques, en nom del dret a la igualtat i a l’equanimitat. I, en la mesura que les 
intervencions del Síndic no son programes executius d’actuació, si no 
recomanacions o sug.geriments, correspondrà als òrgans polítics de 
l’Ajuntament esbrinar l’oportunitat i la possibilitat d’assumir-les. Això si, cal 
esperar que ho argumentin adequadament, especialment quan no ho 
considerin adequat o possible. 

 

Acceptar la contingència de les apreciacions del Síndic. 

Evidentment que a tots ens agradaria tenir tota la raó, o disposar d’autoritat 
per imposar les nostres raons. Però aquesta és la grandesa de rol dels síndics: 
només tenim raons (raonem) sobre una determinada realitat. Però hem 
d’acceptar que, en democràcia, son els representants de la ciutadania els que 
decidiran en darrer terme. Si no ens fan cas i seguim creient que les nostres 
raons son vàlides, només ens queda seguir insistint i argumentar millor allò 
que hem apreciat. 

El normal és que els òrgans representatius que han decidit tenir un Síndic local 
i que ens han nomenat faran un esforç per dialogar a fons amb les raons 
exposades pel Síndic i, si és el cas, per argumentar la impossibilitat o la 
inviabilitat d’assumir-les. El Síndic ha d’acceptar aquesta possibilitat. Però 
sempre serà un nou punt de partida i no un punt i final conformista. 



 

14 
 

El que cal dir que no té sentit és que un govern, al nivell que sigui, després de 
nomenar un Síndic, trivialitzi o menystingui les seves apreciacions, enfadant-se 
pel fet d’haver-les formulat.  

 

Defensar els drets humans en un context de gestió d’interessos 

L’acció política està fortament condicionada per interessos. I aquests poden 
ser perfectament legítims. Justament aquesta és la funció de la política, en el 
sentit més noble: gestionar equilibradament i concertar els diversos interessos 
que conviuen en una determinada societat, prioritzant el bé comú.   

La sensibilitat d’un Síndic de Greuges ha de saber, però, detectar quan la 
gestió d’aquests interessos, ni que siguin legítims, pot estar afectant els drets 
fonamentals d’una persona o d’un sector de la ciutadania, o marginant els 
drets de persones en l’acció de govern. Aquesta és la política que ha de fer un 
Síndic de Greuges. 

Per aquesta raó és desitjable que el Síndic de Greuges elabori informes raonats 
quan considera que es dona alguna d’aquelles circumstàncies. Com també és 
desitjable que el govern municipal, que coneix quins son els recursos de que 
disposa i les circumstancies que condicionen una resposta política a la situació 
denunciada pel Síndic, dialogui amb aquest per analitzar la resposta possible, 
encara que pugui ser negativa. 

 

Algunes consideracions finals sobre les competències 

És evident, i cap Síndic local de Greuges ho pot ignorar, que els ajuntaments 
han de prioritzar en la seva acció de govern aquelles competències que la llei 
determina com “obligatòries”. Fora d’aquestes, però, la mateixa llei fixa o 
insinua força camps en els quals els ajuntaments poden facultativament 
intervenir. Poden fer-ho o no, fer-ho d’una manera o d’una altra (sempre que 
estiguin dins de la llei). En definitiva, els regidors elegits per la ciutadania son 
els que tenen el mandat d’elaborar plans i programes de govern que concretin 
en cada municipi totes aquestes qüestions. 

La llei determina que els ciutadans tenen la facultat d’exigir judicialment la 
prestació per part de l’Ajuntament d’un servei “obligatori”. No és aquest el cas 
en les altres competències, diguem que “voluntàries”. En canvi, al meu 
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entendre, aquest àmbit de les competències voluntàries dona un ample camp 
de joc per la intervenció dels Síndics locals de Greuges, sempre que estigui 
justificada per situacions locals realment constatades i que accepti que és el 
govern municipal qui, en definitiva, decidirà què es pot fer. 

Aquesta situació és especialment rellevant quan poden estar en joc drets 
fonamentals reconeguts constitucionalment, encara que la seva regulació legal 
no els hagi convertit estrictament en competències obligatòries i, per tant, 
judicialment exigibles, tot i no excloure-les de l’àmbit competencial local 
(generalment compartides amb altres administracions superiors). 

Cal dir, però, que en aquests casos cal ser conscients de la contingència de les 
apreciacions del Síndic, tal com he esmentat més amunt. Tant dolent seria que 
un Síndic local volgués imposar al seu Ajuntament la prestació d’un 
determinat servei “no obligatori”, com que l’Ajuntament en qüestió s’escudi 
sistemàticament en que “no és competència obligatòria”. Entre una cosa i 
l’altra hi ha un ample espai de proposta, diàleg i anàlisi que cal defensar. 

La institució del Síndic local de Greuges és relativament nova (a Catalunya 
porta 20 anys) i encara es troba en un terreny creatiu, però vacil.lant. Però cal 
que progressivament vagi quedant clar el seu àmbit d’actuació, de forma que 
no es produeixin confusions o distorsions. En alguns aspectes, amb una millor 
definició de la institució en la legislació local , en altres a partir de la pròpia 
reflexió dels Síndics i dels Ajuntaments, com vol ser el cas d’aquesta reflexió 
del Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat. 

El que no seria acceptable és que els Ajuntaments nomenessin Síndics i, 
després, no els fessin cap cas, sobre tot quan la seva actuació afecta àrees 
delicades o importants. O, el que encara és més greu, que els ciutadans no 
entenguessin el sentit d’una institució “tan inútil”. 
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2.3.Resum estadístic de queixes i consultes de 2010. 

 

 2.3.1.Nombre total i percentatge de queixes i consultes: 

 

2010 Total Percentatge 
QUEIXES 
 

117 58,20% 

CONSULTES 
 

84 41,80% 

TOTAL 201 100,00% 
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2.3.2.Queixes i consultes segons contingut temàtic: 

 

QUEIXES Total Percentatge 
Activitats 1 0,85 
Ciutadania 20 17,09 
Ciutat Sostenible 16 13,68 
Espai Públic i Urbanisme 18 15,38 
Gent Gran 15 12,82 
Infància i Adolescència 22 18,80 
Salut i Acció Social 8 6,84 
Serveis Jurídics 6 5,12 
Tributs 4 3,43 
Altres 7 5,99 
TOTAL 117 100% 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

1

20

16
18

15

22

8
6

4
7



 

19 
 

CONSULTES Total Percentatge 
Activitats 1 1,19 
Ciutadania 9 10,72 
Ciutat Sostenible 3 3,57 
Espai Públic i Urbanisme 11 13,09 
Gent Gran 7 8,33 
Infància i Adolescència 3 3,57 
Salut i Acció Social 29 34,53 
Serveis Jurídics 3 3,57 
Tributs 5 5,95 
Altres 13 15,48 
TOTAL 84 100,00% 
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2.3.3.Queixes i consultes segons barri de residència: 

 
 

QUEIXES-BARRIS Total Percentatge 
Almeda 7 5,99 
Centre 24 20,51 
Fatjó/Fontsanta 5 4,27 
Gavarra 17 14,53 
Pedró 11 9,40 
Riera 23 19,66 
Sant Ildefons 25 21,37 
Famades 0 0 
Desconegut 5 4,27 
TOTAL 117 100,00 
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CONSULTES-BARRIS Total Percentatge 
Almeda 3               3,57                             
Centre 17          20,24                                          
Fatjó/Fontsanta 5           5,95                                         
Gavarra 18         21,43                                         
Pedró 8          9,52                                          
Riera 3         3,57                                          
Sant Ildefons 20       23,81                                          
Famades 1         1,19                                           
Desconegut 9        10,72                                          
Total 84      100,00                                        
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2.3.4.Situació de la tramitació de les queixes rebudes: 

 

SITUACIÓ  Total Percentatge 
Actuació del Síndic 35 29,92 
No Admeses 40 34,19 
Síndic de Catalunya 38 32,49 
Defensor del Pueblo 
d’Espanya 

2 1,70 

Defensor Pueblo Andaluz 1 0,85 
Valedor  do Pobo Galego 1 0,85 
Total 117 100% 
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          2.3.5.Actuació del Síndic respecte a les queixes rebudes: 

 
 

Actuació Total Percentatge 
Tràmit Pendent 10 28,57 
Tràmit amb resultat 
Negatiu 

4 11,43 

Tràmit amb resultat 
Positiu 

18 51,43 

Desestimades 3 8,57 
Total 35 100,00% 
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2.3.6.Situació de les queixes derivades al: 

 
 Síndic de Greuges de Catalunya: 

 

 Total Percentatge 
Desestimades 1 2,63 
Tràmit amb resultat 
Positiu 

7 18,42 

Tràmit amb resultat 
Negatiu 

1 2,63 

Tràmit Pendent 29 76,32 
Total 38 100,00% 
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 Defensor del Pueblo d’Espanya: 

 Total Percentatge 
Tràmit Pendent 2 100% 
Total 2 100% 

 

 Defensor del Pueblo de Andalucía: 

 Total Percentatge 
Tràmit Pendent 1 100% 
Total 1 100% 
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 Defensor do Pobo Galego: 

 Total Percentatge 
Tràmit Pendent 1 100% 
Total 1 100% 

 

 
2.3.7.Relació de les queixes i consultes 2008-2009-2010: 
 

 2008 2009 2010 
Queixes 81 89 117 
Consultes 87 117 84 
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 2.3.8.Relació de les queixes 2008-2009-2010 per temes: 

 

Queixes 2010 2009 2008 
Activitats 1 1 0 
Ciutadania 20 20 9 
Ciutat Sostenible 16 2 4 
Espai Públic i Urbanisme 18 22 14 
Gent Gran 15 20 11 
Infància i Adolescència 22 5 30 
Salut i Acció Social 8 13 4 
Serveis Jurídics 6 0 0 
Tributs 4 3 7 
Altres 7 3 2 
Total 117 89 81 
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2.4.Iniciatives d’Ofici: 

2.4.1.Dret dels infants i adolescents: 

 

A.- Reunió amb les regidores d’Acció Social i Polítiques de ciutadania 
i amb el director de la Zona educativa: 

 

Carta adreçada pel Síndic de Greuges a les regidores d’Acció Social i Polítiques de Ciutadania i al Director de 
la Zona Educativa de Cornellà, en previsió d’una reunió concertada: 

 

Alguns suggeriments per la reunió del dia 29.06.10, amb el Síndic de Greuges 
 

Us avanço alguns temes que, a partir dels contactes mantinguts pel Síndic de Greuges, 
poden acotar la reunió: 
 

1. Analitzar les expectatives de treball del “Pla de desplegament territorial del Pla 
Director d’Infància i Adolescència de Catalunya”. 

 Coneixent la proposta a l’Ajuntament de “propera presa de contacte... per 
acordar una trobada... per tal de materialitzar el desplegament del PDIAC... i 
coordinar-lo amb vosaltres”, per part de la Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

 En l’expectativa de l’elaboració del Pla Local d’Inclusió Social. 
 Tenint en compte que aquest “Pla de desplegament” contempla “aconseguir 

la implicació i el compromís de les administracions locals” i “visualitzar tots 
els agents implicats en el disseny i/o execució de polítiques o actuacions en 
infància i adolescència i activar-nos com agents de canvi... (responsabilitat 
compartida)”. 

 Analitzar quines poden ser les expectatives i els plans de treball, així com els 
resultats desitjats i la seva avaluació. 

2. Tenint en compte les trobades de treball del Síndic de Greuges amb els directors i 
directores dels centres de secundària (se n’adjunta una nota de conclusions), 
estudiar la possible agilitació de l’eficiència (desburocratització) dels instruments de 
suport psico-socio-educatiu, amb una especial atenció al treball amb les famílies. 

3. A partir de les mateixes conclusions, analitzar criteris i possibilitats d’utilització de 
recursos pedagògics especials (externs) per a determinats alumnes de secundària (La 
Carena, El Llindar...). 

4. A partir de l’anàlisi del punt primer, quina oferta informativa i formativa es podria 
plantejar el curs que ve per a la comunitat docent/educativa? 
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B.- Programa de la “Jornada sobre Drets i oportunitats dels infants i joves”: 
 

 

 
 

  
DRETS I OPORTUNITATS DELS INFANTS I DELS JOVES 

8  de  Novembre del 2010 
    CITILAB (CORNELLÀ) 
 
PROGRAMA 

 

9.00-9.30 h. Recepció. 

 

9.30-10.15 h.  Inauguració 

Sr. Antonio Balmón Alcalde de Cornellà 

Sr. Frederic Prieto, Síndic de Greuges de Cornellà  

Sra.  Imma Pérez,  Secretària d’infància i Adolescència. Generalitat de Catalunya 

 

 

10.15-11 h. 

“Presentació de la Llei d’infància”  a càrrec  de  Sra. Imma Pérez, Secretària d’Infància i 
Adolescència. Generalitat de Catalunya 

Modera:  Sra. Mª José Pardo, Regidora d’Acció Social i Salut de l’Ajuntament de Cornellà,. 

          

11-11.15 h. Torn de paraules. 

 

11.15- 11.45 h. Esmorzar. 

 

11.45-12.30 h.  “L’Educació,  quina gran idea per allà on no és un dret abastable”  

Presentació a càrrec del Regidor de Joventut i Solidaritat  Sr. Jordi Garcia del 
cinefòrum sobre els problemes per accedir a l’educació per part dels nens i les nenes 
en uns poblats del sud de Senegal.  
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Curtmetratge: “Binta i la gran idea” 

Producció: Fundación Tus Ojos en col·laboració d’UNICEF 

Presentació: Silvina Daiana Palacios, membre de la  Fundación Tus Ojos   

 

12.30-12.45 h. Torn de paraules. 

 

12.45-13.30h. Taula Rodona Drets dels Infants a càrrec : 

 

 “ L’Escola Inclusiva” Sr. Francesc Ballester. Director de Zona 
Educativa. 

 Infància en Risc: Sr. Pilar Aldea Lacambra.Responsable de la 
Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

 El dret de la infància a un futur amb salut mental. Una lectura 
psicoanalítica dels maltractaments”.  Sr. Francesc Vilà. 
Director Socio-sanitari de la Fundació Cassià Just i 
Psicoanalista. 

 

Modera: la Sra. Rocío García, Tinenta d’Alcalde de Polítiques de  Ciutadania de l’Ajuntament 
de Cornellà 

 

  

13.30-14.00h. Torn de paraules. 

 

14.00-14.15 h. Tancament de la Jornada  a càrrec de la Sra. Rocio García Tinenta d’Alcalde de 
Polítiques de Ciutadania de l’Ajuntament de Cornellà. 

 

 

C.- Intervenció del Síndic de Greuges en la Jornada: 

 

Intervenció en la Inauguració: 

 Un Síndic de Greuges és un ciutadà, en certa manera, “programat”  per mirar-ho tot 
des de l’òptica dels Drets Humans. I la seva mirada s’adreça, òbviament als ciutadans, 
però en particular a garantir que les Administracions públiques els respectin i 
promoguin la seva aplicació en la vida de la ciutat. 
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 En aquest context, no em cansaré de dir que els únics ciutadans que, normalment, no 
poden venir a denunciar que els seus drets no son respectats son els infants i, 
probablement, els joves. Perquè no tenen prou autonomia per fer-ho (i perquè una 
bona part d’aquestes transgressions es produeixen en la intimitat de la família o en el 
“clos tancat” de l’escola). 

 

 Per això em satisfà que vostès, agents públics de proximitat amb els infants, es 
reuneixin i reflexionin sobre com han d’identificar aquells problemes que poden 
provenir d’un tracte inadequat dels infants. Vostès son, probablement, l’únic camí, no 
ho dubtin... I sobre com hem de tractar-los per contribuir a la felicitat dels infants. 

 

 Per això m’interessa tant allò que vostès reflexionin en aquesta jornada. Jo m’hi 
quedaré per seguir de prop el seu treball i per animar-los a portar aquestes reflexions 
als seus diversos llocs de treball. 

 

 Jo no els he de dir com ho han de fer. Avui tindrem aquí persones especialitzades en 
aquests afers. Però deixin que els faci dues observacions inicials: 

 

o Crec que no n’hi ha prou amb que detectem les agressions severes als infants 
(aquelles que poden acabar justificant la intervenció directa de l’Administració 
o de la Justícia). Hi ha tantes coses, aparentment més trivials, que acabaran 
afectant la vida adulta d’alguns infants: una alimentació adequada, uns bons 
hàbits d’higiene, la compensació dels dèficits culturals de la família, l’auto 
estima, la iniciació a l’amistat, la detecció precoç de condicionaments 
d’atenció o de comprensió, etc. L’ infant té dret també a aquestes coses més 
quotidianes. 

o Informar els pares, formar els pares, dialogar amb els pares: això està a la base 
de tot. Com diu el Síndic de Greuges de Catalunya (Informe sobre la Infància i 
l’Adolescència –juny de 2009-, p. 139): “Establir... serveis i programes de 
suport a la criança dels fills i serveis de respir...”  “Promoure actuacions 
comunitàries de suport a la criança i a l’educació dels fills...”.., son una gran 
responsabilitat de l’administració local. 

 

 Els desitjo una bona feina i els garanteixo que aquest Síndic de Greuges els esperonarà 
continuadament, com bé saben les regidores de Polítiques de Ciutadania i d’Acció 
Social i Salut i el director de la Zona Educativa, perquè no ens adormim en la defensa 
dels drets d’infants i joves. 
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2.4.2. Drets a l’habitatge a Cornellà de Llobregat: 

 
El Síndic de Greuges, tal com anunciava en l’Informe 2009, ha analitzat la 
situació de l’habitatge a la nostra ciutat i les possibilitats d’accedir-hi per part 
dels ciutadans, amb una especial referència a les realitzacions municipals dels 
darrers 25 anys, mitjançant la societat municipal Emducsa. 
 
L’Informe sobre el Dret a l’Habitatge a Cornellà de Llobregat va ser 
presentat el mes d’octubre de 2010. El desembre de 2010 hi va haver una 
reunió conjunta amb el Síndic de la Comissió Informativa d’Urbanisme i 
Habitatge i el Consell d’Administració d’Emducsa, sense cap conclusió. El 
Síndic s’ha adreçat a l’Alcalde per intentar ampliar la possibilitat de debatre les 
recomanacions de l’Informe. 
 
El text de l’Informe es pot trobar com Annex al final d’aquest Informe 2010. 
 
 
 
2.4.3. Sobre l’admissió als “cursos per a estrangers”: 

 
Després d’una Jornada per analitzar la nova legislació sobre estrangeria, 
organitzada pel Síndic de Greuges, conjuntament amb altres organitzacions 
civils, el Síndic es va adreçar a la Regidora de Polítiques d’Igualtat i 
d’Integració, demanant explicacions sobre la possible exclusió dels cursos 
d’acolliment per no tenir regularitzat el seu permís de residència (possibilitat 
denunciada en la Jornada). 
 
La Regidora informa al Síndic que: 

 Efectivament es proporciona, mitjançant Plans d’ocupació, la possibilitat de 
millorar el coneixement de les llengües vehiculars a persones estrangeres que 
resideixen entre nosaltres. 

 Es tracta de cursos d’uns 4 mesos, la continuïtat dels quals depèn de l’existència de 
fons per contactar el professorat. No son, per tant, un servei universal de 
l’Ajuntament i, en conseqüència, no hi ha discriminació pel fet de poder assistir-hi, 
tot i que es prioritza l’assistència de persones amb la residència regularitzada, 
donat que tenen la garantia de poder conviure amb nosaltres i per evitar un 
possible efecte “crida”. 

  A l’acabar aquests cursos introductoris les persones es deriven a l’Escola d’adults 
o al Centre de Normalització Lingüística, on tothom és admès, sigui quina sigui la 
seva situació jurídica. 
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El Síndic accepta les explicacions, però insisteix en: 

 L’ interès de poder garantir la continuïtat dels cursos d’acolliment. 
 No creu adequat posar com a condició de l’admissió la disponibilitat de la 

documentació de residència, al marge que de fet es puguin prioritzar altres 
sol.licituds. 

 No creu que això pugui suposar un efecte “crida”.  
 
 
 
 
2.4.4 .Sobre els terminis de pagament dels impostos domiciliats: 

 
El Síndic es va adreçar el mes de juny al Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Societat per plantejar-li la coincidència en el temps dels terminis proposats, 
desnaturalitzant, al seu entendre, el sentit de la mesura de fraccionament “en 
temps de crisi”. Es deia, entre altres coses: 
 
“M’ha estranyat que els períodes de cobrament en voluntària que figuren en l’avís siguin 
coincidents pel primer i el segon terminis. 
Examinada la informació del calendari del contribuent que figura a la web de l’Ajuntament, 
on s’especifiquen les dates de càrrec dels rebuts domiciliats, comprovo que el primer i el 
segon terminis de l’IBI es fan efectius amb només un mes de marge i que el tercer i quart 
terminis també tenen prevista la seva efectivitat amb aquesta petita demora d’un mes. 
 
Em pregunto si aquesta calendarització de pagaments fragmentats compleix l’esperit i la 
lletra de la mesura, doncs la seva finalitat era distribuir al llarg de l’any en quatre pagaments 
per facilitar les coses en temps de crisi.” 
 
No hi ha hagut cap resposta.   
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2.5. Altres Activitats del Síndic de Greuges de Cornellà. 

En aquest capítol es desglossen una gran part de les activitats que el Síndic de 
Greuges realitza al cap de l’any, a part de rebre i tramitar les queixes 
individuals dels ciutadans o gestionar possibles iniciatives d’ofici. 
 
Les desglossem en quatre apartats: En el primer, es consignen les reunions i 
entrevistes que realitza el Síndic per poder desenvolupar la seva tasca de 
defensa dels drets i millora de l’Administració. En el segon, es fa referència 
dels actes públics organitzats pel Síndic de Greuges, en part fruit del treball 
consignat en l’apartat anterior, o pel Fòrum SD en el que el Síndic participa, 
formant part de la seva junta directiva. El tercer apartat, consigna els actes als 
que el Síndic ha assistit, tant a Cornellà, com en altres llocs. Finalment, es 
consignen també les iniciatives adoptades pel Síndic de Greuges per 
comunicar la seva gestió a la ciutadania. 

A aquests actes i activitats s’hi podria afegir la presència mensual del Síndic de 
Greuges als barris d’Almeda, Fontsanta-Fatjó i Riera, per facilitar la relació 
amb la ciutadania que viu més allunyada de l’Oficina del Síndic.   

 

1. Reunions de treball: 
 

Com es podrà observar, es tracta de reunions amb diversos regidors i 
regidores de caràcter informatiu o de planificació d’accions conjuntes, de 
reunions amb persones o entitats amb semblants objectius o de trobades amb 
altres síndics per intercanviar informacions. 
 
Fruit d’aquesta activitat es consignaran més avall diversos actes o iniciatives 
d’ofici realitzats pel Síndic o els seus col·laboradors. 
 
Té un especial interès remarcar les reunions periòdiques amb les direccions de 
les residències de gent gran ubicades a la nostra ciutat, per facilitar el 
coneixement sobre el seu funcionament i la resolució de les possibles queixes, 
sempre que no requereixin una gestió formal a través del Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 

 8 gener: Reunió de treball amb Rocío García, regidora de Polítiques de 
Ciutadania: Manifestació de l’interès del Síndic en fer el seguiment dels 
protocols de detecció de situacions de risc pels menors. Acord de 
promoure reunió amb Directors/res dels centres escolars.  
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 12 gener: Reunió amb Emília Briones, regidora de Polítiques d’Igualtat 
i Integració: Edició de l’Informe 2009 del Síndic al Ple. 

 

 12 gener: Reunió amb el Director de l’IES “Francesc Macià”. 
 

 13 gener: Reunió amb el Director de l’IES “Joan Miró”. 
 

 15 gener: Reunió amb el Director de l’IES “Esteve Terrades”. 
 

 25 gener: Reunió amb el Director de l’IES “Maria Aurèlia Capmany”. 
 

 27 gener: Reunió preparatòria de les II Jornades amb representants 
d’Ajuntament i Creu Roja. 

 

 29 gener: Reunió amb el Director de l’IES “Miquel Martí Pol”. 
 

 1 febrer: Reunió amb Francesc Ballester, Responsable de la Zona 
Educativa de Cornellà. S’acorda convocar reunió amb els Directors i 
Directores de centres escolars de Cornellà el dia 16 de febrer, a la seu 
del Síndic (Sala d’actes del Centre Cultural “García-Nieto). 

 

 3 febrer: Reunió amb el Síndic de St. Boi, a la seva seu del Casal de 
l’Olivera. 
 

 4 febrer: Reunió amb l’Associació Amazan. 
 

 10 febrer: Reunió amb la Directora de l’Escola concertada “Sagrada 
Família”. 

 

 16 febrer: Reunió amb el Director de la Residència Sociosanitària “St. 
Jordi”, acompanyat per la regidora d’Acció Social. 
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 18 febrer: Reunió amb la Directora de la Residència “Jaume Nualart”. 
 

 19 febrer: Reunió amb les directores de l’Escola concertada “St. Antoni 
Ma. Claret” 

 

 22 febrer: Reunió amb l’Alcalde. Es fixa la presentació de l’Informe 
2009 al Ple pel dia 8 d’abril, en un Ple extraordinari. El Síndic torna a 
demanar un espai regular al “Cornellà Informa”. 

 

 23 febrer: Reunió amb President del Club Cornellà Atlètic per fer una 
mediació. 

 

 24 febrer: Reunió amb l’adjunt al Síndic de Catalunya, Sr. Maties Vives, 
per precisar la relació entre ambdues institucions. 

 

 4 març: Reunió amb la Directora de l’Escola concertada “Sta. Eulàlia”. 
 

 10 març: Trobada dels Síndics de Greuges del Baix Llobregat, a St. 
Boi. 

 

 23 març: Nova reunió amb Amazan i Cornellà sense fronteres, per 
convocar conjuntament un acte públic per la presentació del Síndic i 
l’anàlisi de les recents modificacions de la Llei d’estrangeria. 

 

 26 abril: Reunió amb Sergio Fernández, Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Societat. 

 

 27 abril: Reunió de treball amb els responsables del centre educatiu 
“La Carena” de la Coordinadora contra la Marginació. 

 

 29 abril: Reunió de treball amb Begoña Gasch, directora de la 
Fundació “Llindar”, centre educatiu especialitzat. 
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 5 maig: Reunió de treball amb Vicenç Badenes sobre xarxes i 
plataformes tecnològiques, en relació amb el grup Síndics/ques i 
Defensors/res locals, al Citilab. 

 

 6 maig: Participació en la conferència europea “Housing Rights: from 
Theory to Practice,” a la Universitat de Barcelona. 

 

 10 maig: Reunió de treball amb equip directiu de l’Escola Concertada 
“El Pilar”. 

 

 11 maig: Reunió amb responsables de l’Associació Al Tahuba, 
promotors de la mesquita de Cornellà. 

 

 12 maig: Reunió amb el Sr. Manel Camós, Director de la Delegació de 
la Comissió Europea a Barcelona i el Sr. Josep Escartin, President del 
Fòrum SD, per concertar un viatge de síndics i sindiques locals a 
Brussel·les. 

 

 13/14 maig: Participació en les Jornades sobre “Accés a la Informació 
Pública: Avenç en Transparència”, organitzades pel Síndic de Greuges 
de Catalunya. 

 

 19 maig: Reunió amb Rosa Ma. Alonso i Guillem Fernández de 
l’Associació Pro-Habitatge. 

 

 19 maig: Reunió amb Emília Briones, regidora de Polítiques d’igualtat i 
d’integració. 

 

 1 juny: Reunió amb l’H. Ernest Maragall, Conseller d’Educació. 
 

 9 juny: Reunió amb la responsable d’emigració de CC.OO., Sra. Ma. 
José González, i amb el responsable del CITE/Cornellà. 
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 28 juny: Reunió amb la Sra. Diana Zreig responsable a Cornellà 
d’AMIC, associació d’ajuda mútua d’immigrants a Catalunya, i amb el 
Secretari comarcal d’UGT del Baix Llobregat, Sr. Javier Juanto. 

 

 29 juny: Reunió amb el responsable de la Zona Educativa de Cornellà, 
la Regidoria d’Acció Social i la Regidoria de Polítiques de ciutadania de 
l’Ajuntament per comentar la planificació coordinada de polítiques 
d’infància i adolescència. 

 

 6 juliol: Reunió amb Càritas Cornellà sobre problemes locals 
d’habitatge. 

 

 7 juliol: Reunió amb responsable i inspectora de la Zona Educativa 
sobre una queixa presentada al Síndic. 
 

 8 juliol: Reunió amb Creu Roja Cornellà sobre problemes locals 
d’habitatge. 
 

 19 juliol: Reunió amb Coordinadora contra la Marginació i Acció 
solidària contra l’atur sobre problemes locals d’habitatge. 
 

 20 juliol: Visita, en representació del Fòrum SD, al Sr. Jordi Sànchez, 
Adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

 26 juliol: Reunió periòdica amb l’Alcalde. 
 

 8 setembre: Reunió amb el Sr. Ferran Moreno de Càritas sobre 
habitatge. 

 

 9 setembre: Reunió de treball amb l’Associació ProHabitatge. 
 

 21 setembre: Reunió amb el Director de la Residència Sociosanitària 
“St. Jordi”, amb motiu d’una queixa. 
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 22 setembre: Reunió de treball amb la Tinenta d’Alcalde Montserrat 
Pérez. 

 

 23 setembre: Reunió de treball amb la presidenta de la Favco sobre 
problemes d’habitatge a Cornellà. 

 

 27 setembre: Reunió amb el Sr. Antonio Martínez, demanant-li 
diverses informacions sobre la planificació d’habitatge de l’Ajuntament. 

 

 28 setembre: Reunió amb les regidores de Polítiques de Ciutadania i 
d’Acció Social i Salut, per planificar una Jornada sobre “Drets i 
Oportunitats dels Infants i dels Joves”, a celebrar el 8 de novembre. 
 

 15 octubre: Tramesa a l’Alcalde i als Portaveus dels diversos Grups 
polítics de l’Ajuntament de l’ “Informe Extraordinari sobre el Dret a 
l’Habitatge a Cornellà de Llobregat”, elaborat pel Síndic de 
Greuges. 

 

 31 octubre: Inspecció del funcionament públic d’un local de 
restauració, amb motiu d’unes queixes, a les 01:00 hores. 
 

 8 novembre: Participació a la Jornada sobre “Drets i oportunitats dels 
infants i els joves”, organitzada conjuntament amb les regidories 
d’Acció Social i Salut i de Polítiques de Ciutadania, al Citilab. 
 

 23 novembre: Reunió preparatòria de les III Jornades Locals sobre la 
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 

 16 desembre: Reunió amb Comissió d’Urbanisme i Habitatge i Consell 
d’Emducsa per parlar del “Informe Extraordinari sobre el Dret a 
l’Habitatge a Cornellà de Llobregat”. 
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2. Actes organitzats o coorganitzats pel Síndic: 
 

S’hi consignen actes celebrats a Cornellà i directament organitzats pel 
Síndic o els seus col·laboradors (Ajuntament, Creu Roja, Zona educativa, 
Amazan,..), però també actes organitzats a altres indrets pel Fòrum SD, 
amb una participació específica del Síndic de Cornellà, que forma part de la 
Junta de l’entitat que representa els síndics catalans.  

 

 14 gener: Presentació pública a Cornellà de l’Informe del Síndic de 
Greuges de Catalunya sobre “La Protecció de la Infància en 
situació d’Alt Risc Social a Catalunya” de Juny de 2009, a càrrec del 
Síndic de Cornellà i del Sr. Xavier Bonal, Adjunt al Síndic de 
Catalunya per la protecció de la infància. 

 

 11 febrer: Presentació a la Sala “Martí l’Humà” del Museu d’Història de 
Barcelona, de l’Informe conjunt 2008 dels Síndics/ques, 
Defensors/res Locals de Catalunya. 

 

 16 febrer: Reunió amb les direccions dels Centres educatius de 
Cornellà, els responsables de les àrees de Polítiques de Ciutadania i 
d’Acció Social de l’Ajuntament i de l’equip directiu de la Zona 
educativa de Cornellà: Presentació del Síndic de Greuges i de la 
importància de garantir la detecció preventiva de possibles situacions de 
risc dels drets dels infants. Es deixa oberta la possibilitat de noves 
trobades i s’ofereix el Síndic per qualsevol acció formativa sobre drets 
humans. 

 

 25 febrer: ASSEMBLEA GENERAL DEL FÒRUM SD, a St. Cugat 
del Vallès. 

 

 25 febrer: Primera sessió de les II Jornades Locals sobre la “Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, 
organitzades pel Síndic de Greuges, l’Ajuntament i la Creu Roja de 
Cornellà. 
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 4 març: Segona sessió de les II Jornades Locals sobre la “Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, 
organitzades pel Síndic de Greuges, l’Ajuntament i la Creu Roja de 
Cornellà. 

 

 11 març: Tercera sessió de les II Jornades Locals sobre la “Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, 
organitzades pel Síndic de Greuges, l’Ajuntament i la Creu Roja de 
Cornellà. 

 

 8 abril: Presentació al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de l’Informe 
2009. 

 

 17 abril: Acte públic amb ciutadans i ciutadanes estrangers, organitzat 
conjuntament pel Síndic de Greuges i les associacions Amazan i 
Cornellà sense Fronteres. 

 

 21 abril: Taller de Formació adreçat a Síndics municipals i els seus 
adjunts sobre Europa, el Tractat de Lisboa i la Carta de Drets de la 
U.E., celebrat a la sala d’actes de la Comissió Europea a Barcelona. 

 

 14 juliol: Reunió preparatòria de les “V Jornades de Formació” del 
Fòrum SD, a la ciutat de Lleida. 

 

 21 juliol: Taller de Formació de Síndics locals a Can Batlló i reunió 
amb els síndics/ques i defensors/es de l’àmbit de Barcelona. 

 

 27 juliol: Reunió amb els síndics/ques i defensors/es dels àmbits de 
Tarragona i Lleida a Reus. 

 

 15/16/17 setembre: Visita a les institucions europees a Brussel·les 
amb altres síndics locals, convidats per la Comissió Europea.  

 

 6/7/8 octubre: Assistència a l’ “III Encuentro Estatal de Defensores 
Locales” a Vitoria. 
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 17/18/19 novembre: Participació en les “V Jornades de Formació del 
Fòrum SD” i 20é Aniversari dels síndics/ques i defensors/es locals a 
Catalunya, celebrades a la ciutat de Lleida. 
 

 10 desembre: Jornada de promoció dels Drets Humans, amb motiu del 
62é aniversari de la “Declaració Universal dels Drets Humans”: Dret a 
un habitatge digne en una ciutat digna, celebrat a la sala d’actes del 
Centre Joan Garcia-Nieto. 

 

3. Assistència a actes ciutadans: 
 

La presència del Síndic de Greuges a tant diversos actes ciutadans, 
especialment de Cornellà, és en primer lloc una mostra del seu interès per 
la ciutat i per la seva societat civil. Però també és un instrument evident de 
comunicació del Síndic amb la ciutadania, a la que serveix. 
 
També s’hi consigna l’assistència del Síndic de Greuges de Cornellà a actes 
que afecten altres síndics o altres institucions, com els Mossos d’Esquadra, 
amb les que el Síndic col·labora, des de la independència. 

 

 11 gener: Assistència a la presentació de les Memòries de Jordi Pujol, al 
Patronat Cultural i Recreatiu. 

 

 5 febrer: Assistència a la presentació del darrer Informe 2009 de la 
Sindica de Barcelona, Sra. Pilar Malla. 

 

 10 febrer: Assistència a la inauguració de l’exposició del Centenari del 
Patronat Cultural i Recreatiu, al Castell de Cornellà. 

 

 11 febrer: Participació en la lectura de poemes per la pau, a la Biblioteca 
“Marta Mata”. 

 

 17 febrer: Assistència a la presentació del llibre “Peruanos en 
Catalunya”, al Centre Cívic de St. Ildefons. 
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 24 febrer: Assistència a la presentació de l’Associació de Familiars de 
Persones Desaparegudes, a la seu de Creu Roja. 

 

 2 març: Assistència a la presentació de l’Informe 2009 del Síndic de 
Sabadell. 

 

 7 març: Assistència a la inauguració de les exposicions “Fruits” i “Pilar 
Aymerich” al Palau de Can Mercader. 

 

 15 març: Assistència a la presentació d’un treball de recerca dels 
alumnes de l’ IES “Joan Miró”. 

 

 16 març: Assistència a la presentació i atorgament dels premis del 
Concurs Literari per a Dones “Àrtemis”, al Patronat Cultural i 
Recreatiu. 

 

 20 març: Assistència a la cloenda de la Setmana Cultural de la Cofradía 
del Rocío de Cornellà. 
 

 22 març: Assistència a la conferència de la Sra. Teresa Forcades, sobre 
la “Història i actualitat de la Teologia Feminista”, al Citilab. 

 

 25 març: Assistència a la presentació de l’Informe 2009 del Síndic de 
Gavà. 

 

 9 abril: Assistència al sopar de socis del Patronat Cultural i Recreatiu 
de Cornellà. 

 

 11 abril: Assistència a l’acte central del Centenari del Patronat Cultural i 
Recreatiu de Cornellà. 

 

 14 abril: Assistència a l’acte d’agraïment per la campanya de suport a 
Haití. 
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 15 abril: Assistència a la celebració del Dia de les Esquadres, al centre 
Martí Pol de ST. Joan Despí.  

 

 17 abril: Assistència a conferència a l’Associació Extremeña de La 
Segarra. 

 

 18 abril: Assistència a la JORDIADA  2010. 
 

 20 abril: Assistència a la presentació del Llibre commemoratiu del Club 
de Rugbi Cornellà. 

 

 21 abril: Assistència a la conferència sobre la inhabilitació de malalts 
mentals i els problemes que comporta, en els locals de la Creu Roja de 
Cornellà. 

 

 23 abril: Assistència al Sopar Literari de l’Avenç, amb motiu de St. 
Jordi i de la presentació del llibre del Centenari del Patronat Cultural i 
Recreatiu. 

 

 24 abril: Assistència a l’Assemblea del 25é aniversari de la 
Coordinadora contra la Marginació.  

 

 26 abril: Assistència a la presentació de l’Informe 2009 del Síndic de 
Greuges de Tarragona. 

 

 28 abril: Assistència a la conferència de J. Ma. Carreté sobre “El 
Patrimoni de Catalunya”, al Castell. 
 

 29 abril: Assistència al lliurament dels premis de “Cohesió social i 
compromís cívic”, García-Nieto, a la seu de CC.OO. 
 

 8 maig: Participació en el sopar solidari de la Creu Roja de Cornellà. 
 

 12 maig: Assistència a la presa de possessió de la nova Sindica de 
Greuges de Barcelona, Sra. Assumpció Vilà.  
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 31 maig: Assistència a la presentació de l’Informe 2009 del Defensor 
de Sta. Coloma de Gramenet. 

 

 2 juny: Assistència a la inauguració de l’exposició “Ciutat-Cruïlla”, al 
Castell de Cornellà. 

 

 3 juny: Assistència la recepció d’entitats i al Pregó de la Festa Major de 
Cornellà.  

 

 18 juny: Assistència a la presentació del llibre “O todos o ninguno” 
sobre la vaga de Laforsa. 

 

 23 juny: Assistència a la conferència del Sr. Arcadi Oliveres al Patronat 
Cultural i Recreatiu, sobre la “Banca ètica”. 

 

 1 juliol: Assistència a la presentació del darrer Informe (2009) del 
Síndic de Rubí i a la presentació de la nova Sindica. 

 

 12 juliol: Assistència a la inauguració de la Universitat de les Dones 
2010. 

 

 10 setembre: Participació en taula rodona amb motiu de la inauguració 
del nou centre del CEIP “Alexandre Galí” i del seu cinquantè 
aniversari. 

 

 10 setembre: Assistència a la conferència inaugural de les Festes de 
Gavarra/Lindavista 2010. 

 

 11 setembre: Participació a l’ofrena floral davant el monument de l’11 
de Setembre. 

 

 13 setembre : Assistència a la presentació del llibre de Jordi Évole. 
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 18 setembre: Assistència a la Jornada sobre habitatge de la Favco. 
 

 20 setembre: Assistència a la presentació de la versió catalana del 
manual de la UE sobre “Integració”. 

 

 21 setembre: Assistència a la presentació d’un llibre de Joan Herrera a 
la Llibreria Bertran. 

 

 28 setembre: Conferència sobre l’actuació del Síndic de Greuges a la 
Creu Roja de Cornellà. 

 

 1 octubre: Assistència a la Inauguració oficial del Curs 2010-2011. 
 

 20 octubre: Assistència a la presentació d’un llibre de Margarita 
Espunya.  
 

 21 octubre: Assistència a Jornada de balanç de la Presidència espanyola 
de la UE, organitzada pel Consell Català del Moviment Europeu. 
 

 21 octubre: Assistència a la presentació d’un llibre de poemes de 
Francesc Xavier Simarro (La Roda de l’Afilador) a Can Tirel, organitzat 
per la Unió Coral. 
 

 23 octubre: Assistència a la presentació del llibre “Traumes” a la sala 
Ramón Romagosa, organitzada per l’Associació per la Memòria 
Històrica del Baix Llobregat. 
 

 27 octubre: Assistència a l’homenatge de la Sra. Teresa Duran a la 
Residència de gent gran que en porta el nom. 
 

 2 novembre: Assistència a l’homenatge a Ramón Esteve, “in 
memoriam”, organitzat per la Coordinadora contra la Marginació. 
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 22 novembre: Assistència a l’acte contra la violència a les dones, 
celebrat al Castell de Cornellà. 
 

4. Comunicació amb els ciutadans: 
 

L’any 2010 s’ha fet un pas més en la comunicació directa de l’existència, les 
funcions i el treball del Síndic de Greuges. Aquest és un objectiu 
fonamental per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes puguin accedir 
als serveis d’orientació i de defensa que els pot prestar el Síndic. 
 
Aquí consignem només les accions directament comunicatives, però altres 
actuacions (actes, visites, assistència a actes, etc.) també contribueixen a 
ampliar aquest coneixement. 

 

 1 febrer: Primer programa del Síndic de Greuges a Radio Cornellà. 
 

 9 març: Presentació del rol i la feina del Síndic de Greuges al Consell 
Municipal de la Dona de Cornellà. 

 

 9 abril: Roda de premsa sobre l’Informe 2009. 
 

 29 abril: Pregó de les Festes del barri de Fontsanta-Fatjó. 
 

 6 octubre: Primer programa de la sèrie setmanal “Defensor de les 
Persones”, a Radio Cornellà. 
 

 Octubre: Ubicació dels programes de Radio, “Defensor de les 
perones” al Blog del Síndic (Sindicdegreuges.blogspot.com) i inici d’un 
perfil del Síndic de Cornellà a Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

 

 
 
FOTOGRAFIES   I   RECULLS DE PREMSA: 
 
 
 
Trobada Comarcal de Síndics de Greuges 
 
10 de març de 2010 

 

Frederic Prieto i Guillem Sánchez durant la V Jornada de Formació del Fòrum SD a Lleida. 
Novembre de 2010. 
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Síndics i defensors locals al Parlament d’Euskadi, amb motiu de l’Encuentro Estatal de 
Defensores Locales. Octubre, 2010. 
 
 
 

 

Síndics locals de Catalunya a l’Unió Europea. Setembre, 2010… 
 

 

 

 



 

50 
 

 

Publicació al Diari El FAR 19 d’abril de 2010 
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REVISTA MUNICIPAL 

CORNELLÀ INFORMA 

MAIG 2010 
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Publicació :  “EL LLOBREGAT”  OCTUBRE DE 2010 
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Publicació del Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat. 
Desembre 2010. 
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3. CONSULTES  
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3. Resum de les consultes ateses: 
 
 
CONSULTES 
 

 
GESTIÓ/INFORMACIÓ 
 

ACTIVITATS 
2010045C Un veí ens consulta en 

relació a l’ horari d’un bar 
ubicat prop de la seva 
vivenda. 

Aquest Síndic informa a aquest veí que 
ha de dirigir-se al departament 
d’Activitats i Ordenances de 
l’Ajuntament. 

CIUTADANIA 
2010009C Un ciutadà no pot 

empadronar al seu fill a la 
seva vivenda perquè hi ha 
molta gent empadronada 
en aquest habitatge. 

Aquest Síndic es dirigeix a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana i formalitza una 
entrevista amb la Cap. L’ interessat no 
acudeix. Ha empadronat al seu fill a un 
altre municipi. 

2010014C Consulta d’un veí per la 
manca d’aparcament per a 
camions i remolcs a la 
nostra ciutat. 

Aquest Síndic es va dirigir a la Tinenta 
d’Alcalde d’Administració Pública i 
Interior per tal d’informar-se al respecte.   
Aquesta informació ha estat notificada a 
aquest veí. 

2010016C Un ciutadà té la residencia 
indefinida caducada, no sap 
que té que fer. 

Aquest Síndic li comunica que ha d’anar 
a la policia a informar-se. 

2010039C Un veí va sol.licitar  l’ 
arrelament social per a la 
seva esposa. No té cap 
informació. 

Aquest Síndic es va posar en contacte 
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Malgrat que aquesta senyora ha fet el 
curs d’arrelament social, no ho ha 
sol.licitat per escrit. S’informa a 
l’interessat. 

2010040C Un veí ens consulta en 
relació amb el seu 
empadronament. 

Aquest Síndic l’informa que ha de 
sol.licitar aquesta informació a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà. 

2010056C Un veí desprès de tramitar 
la renovació de la 
residència per ell i la seva 
família al Govern Civil, li 
comuniquen que ha d’anar 
a la Policia directament. La 
Policia en un principi no  
l’ atenia. 

Aquest Síndic s’ha informat i es correcte. 
Ha de tramitar aquesta renovació a la 
Policia Nacional. Com si fos un DNI. 
Ho va tramitar sense problema. 
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CONSULTES 

 
GESTIÓ/INFORMACIÓ 
 

2010057C Una veïna ha rebut un 
paquet postal des d’ EEUU 
i esta retingut a Madrid. Ha 
de fer una tramitació 
complexa per tal de recollir-
ho. 

Aquest Síndic informa a la interessada en 
relació a l’Orden PRE/773/2010 de 24 
de marzo, en relació al “despacho de 
aduanas de envios que circulan por el 
correo cursado a través de las cabeceras 
de zona aduanera.” El tràmit es correcte. 

2010063C Un veí ens consulta en 
relació a les cues per la 
renovació del permís de 
residència als estrangers no 
comunitaris. 

Aquest Síndic fara una consulta a la 
Subdelegació del Govern. 

2010082C Un veí ens consulta el que 
pot fer davant una situació 
de provocació i humiliació 
per part de la Guàrdia 
Urbana de Cornellà. 

Aquest Síndic comunica a aquet veí que 
necessitem més informació al respecte 
per poder-lo  orientar. 

CIUTAT SOSTENIBLE 
2010038C Una veïna ens consulta en 

relació a les molèsties 
produïdes per una activitat 
instal.lada als baixos del 
seu habitatge. 

Aquest Síndic informa a aquesta veïna 
que pot parlar amb el responsable de 
l’activitat. Si no arriba a un acord pot 
presentar una reclamació davant 
l’Ajuntament.   

2010046C Una ciutadana es queixa 
perquè els seus veïns fan 
mol soroll durant la nit. 

Adreçada al Servei de Mediació de 
l’Ajuntament. 

2010068C Un veí té problemes amb la 
càrrega i descàrrega d’un 
centre comercial 

Desprès d’aquesta consulta el Síndic ha 
decidit obrir una queixa. 

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I HABITATGE 
2010004C Un veí consulta la seva 

situació al viure en un pis 
de protecció social del que 
no es adjudicatari. S’ha fet 
responsable de totes les 
despeses. No té on anar. 
 

Aquest Síndic no pot tramitar cap 
queixa, però considera que es un tema a 
tractar socialment. Es posa en contacte 
en la Regidora d’Acció Social de 
l’Ajuntament per intentar reconduir 
aquest tema. 
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2010006C Una veïna té problemes per 
fer una paret mitjanera amb 
el seu veí de pati. 

Ha d’arribar a un acord amb els veïns. Si 
això no es possible pot acudir a fer una 
consulta al Servei Municipal de Mediació 
ciutadana. 

2010008C Un veí consulta en relació a 
la utilització d’un solar que 
va rebre d’una herència i 
que no té sortida al carrer. 

Aquest Síndic  informa a aquest ciutadà 
que seria convenient demanar un 
informe urbanístic a l’Ajuntament.  

2010015C L’empresa de rehabilitació 
d’un edifici on es van fer  
obres fa 7 anys, no es vol fer 
càrrec dels desperfectes que 
hi ha a l’ edifici d’una 
comunitat de propietaris. 
 

Aquest Síndic no pot actuar. Donat que 
aquesta comunitat té un gestor que 
tramita els seus papers poden gestionar 
aquest tema amb ell. També poden 
consultar a l’OMIC, i en últim terme 
hauran d’anar al jutjat. 

2010020C La propietària d’un local té 
problemes amb l’actuació 
dels veïns de l’immoble que 
li han causat molts 
desperfectes  al local per la 
mala conservació de les 
clavegueres. 

Ha de negociar amb la companyia 
asseguradora de la Comunitat de 
Propietaris. Pot anar al Servei de 
Mediació Ciutadana de l’Ajuntament. 

2010027C Un veí,en representació de 
la seva comunitat de 
propietaris, ens consulta 
que pot fer amb un veí que 
no vol pagar les despeses 
que li corresponen.  

Aquest Síndic l’ informa que pot 
consultar  a la seva Associació de Veïns. 
Pot trucar a la FAVCO per sol.licitar 
informació. Com a últim recurs pot anar 
al jutjat. 

2010030C Uns veïns van firmar un 
contracte privat de permuta 
amb una empresa 
constructora per edificar en 
un solar de la seva 
propietat. El constructor ha 
desaparegut, ells han cobrat 
una paga i senyal, però no 
poden disposar d’aquest 
diners. 

Aquest Síndic no pot actuar. S’informa a 
aquest veïns que han de contractar un 
advocat perquè es important que es 
resolgui aquest contracte privat.  
Si vol pot consultar a l’ OMIC per si els 
podem assessorar. 
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2010047C Un veí en representació de 
la Comunitat de Propietaris 
ens consulta en relació al 
impagament dels rebuts 
comunitaris. 

Adreçat a la FAVCO. 

2010063C Una veïna té problemes 
amb altres veïns de la seva 
Comunitat. 

Aquest Síndic no pot intervenir. Li 
comenta què pot fer.  

2010067C Una veïna es queixa de les 
mesures adoptades en la 
seva comunitat per part 
d’alguns veïns en utilitzar 
les zones comuns. 

Adreçat al Servei de Mediació Ciutadana, 
o be, al Jutjat. 

2010075C Un veí no pot adquirir un 
pis de promoció pública 
adjudicat mitjançant 
sorteig, perquè la seva 
situació econòmica ha 
canviat i cap entitat 
bancària li tramita una 
hipoteca. 

Ha d’aclarir aquesta situació amb 
l’empresa EMDUCSA per arribar a un 
acord o renunciar a l’habitatge. Aquest 
Síndic no pot intervenir. 

GENT GRAN 
2010005C Les filles d’una senyora 

resident a un centre de gent 
gran, es queixen de 
l’accident sofert per la seva 
mare en aquest centre. 

Aquest Síndic es va reunir amb la 
regidora d’Acció Social de l’Ajuntament 
per tal de visitar aquest centre. El Síndic 
recomana a les filles de la senyora 
accidentada que presentin una 
reclamació a l’ ICASS. 

2010017C Una veïna ens consulta  què 
ha de fer perquè vinguin els 
tècnics de valoració de la 
dependència del seu pare. 
Doncs no han vingut, 
malgrat l’avís que vindríem. 

Aquest Síndic ha fet una petita gestió 
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament.  
Ho comunicaran al PRODEP. 

2010041C Una veïna que rep una 
prestació d’ajuda 
domiciliaria va sol.licitar a 
l’Ajuntament el trasllat 
d’aquesta ajuda, durant un 
mes, a casa de la seva mare. 

De les consultes i gestions realitzades per 
aquest Síndic amb els Serveis Socials es 
dedueix que això no pot ser. S’informa a 
la interessada. 
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2010042C Un veí vol presentar una 
denúncia, al Departament 
d’Interior, pel tracte dels 
Mossos d’Esquadra. 

Des d’ aquesta Institució se li explica 
com ho ha de fer. 

2010058C Unes veïnes ens consulten 
en relació a l’obligació 
d’assumir les despeses de la 
seva mare ingressada a una 
residència per a gent gran, 
donat que en aquest 
moment està a l’Hospital 
degut als danys soferts al 
caure per la manca 
d’atenció dels cuidadors 
d’aquesta residència. 

Aquestes veïnes han de consultar les 
condicions especificades als fulls d’ingrés 
de la seva mare a la residència. Han de 
parlar amb l’assistenta social del centre 
residencial per esbrinar quina es la 
situació de la seva mare. 

2010062C La filla d’un veí malalt 
d’Alzheimer ens consulta 
què ha de fer per 
incapacitar al seu pare. 

Aquest Síndic l’ha informat que ha de 
contractar un advocat perquè tramiti 
aquesta incapacitat davant del Jutjat. Li 
hem donat informació de l’Associació de 
familiars de malats d’ Alzheimer. 

2010079C Una veïna ens consulta en 
relació a una tarja 
provisional de disminució. 

Aquest Síndic indica a aquesta veïna que 
ha de fer la consulta a l’Ajuntament de 
Cornellà. 

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
2010007C La mare d’una adolescent, 

separada del seu marit. No 
sap que fer perquè la filla, 
ara viu amb el pare, i 
considera que la nena no 
està escolaritzada. 

Aquest Síndic s’ha entrevistat amb la 
mare. S’ha informat de la situació de 
l’adolescent a traves dels mossos 
d’esquadra i amb l’ IES on estava 
escolaritzada l’ adolescent. El tema esta a 
la fiscalia. 

2010070C Un veí ens consulta en 
relació a la tramitació del 
reagrupament familiar del 
seu fill petit. Fa 6 anys que 
està a  Espanya. L’ han 
informat verbalment que no 
li donaran l’ informe 
d’habitatge. 

Aquest Síndic ha comunicat a aquest veí 
que si està interessat ha de presentar una 
sol.licitud en forma, per escrit. Segons la 
resolució pot tornar a consultar a aquest 
Síndic. 
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2010083C Una mare preocupada per 
la demora per part del 
CDIAPM per atendre al seu 
fill. 

Aquest Síndic es posa amb contacte amb 
la Regidora. En aquest moment ja s’està 
atenen al seu fill. 

SALUT I ACCIÓ SOCIAL 
2010002C Una veïna es queixa del 

rebut liquidat per una 
companyia de telefonia 
mòbil. 

Adreçada a l’OMIC de Cornellà 

2010003C Un veí consulta en relació a 
la demora en el cobrament 
d’una subvenció “ plan 
renove” que va sol.licitar.   

Aquest Síndic ha fet una petita gestió 
amb el departament corresponent de 
l’Institut Català de l’Energia “Pla 
Renove”. Ens comuniquen que s’està 
tramitant correctament. 

2010011C Una veïna sotmesa a una 
operació d’estètica a una 
clínica privada,  ha tingut 
molts problemes. 
Per altra part, té problemes 
amb l’empresa de telefonia 
mòbil. 

En relació a l’operació d’estètica ha de 
presentar una denúncia privada. 
Referent als problemes amb l’empresa de 
telefonia mòbil ha estat derivada a l’ 
OMIC. 

2010012C Una senyora amb un 75% 
de minusvalia vol informar-
se del dret a una pensió. Té 
sol.licitada la llei de la 
dependència. 

Ha de fer aquesta consulta als Serveis 
Socials de l’Ajuntament, respecte a les 
prestacions a las que té dret. 

2010018C Un veí ens consulta en 
relació a l’informe d’ 
arrelament social per 
tramitar la residencia a 
Espanya.  

Aquest Síndic ha fet una gestió amb els 
Serveis Socials de l’Ajuntament. S’ha 
informat a l’interessat. 

2010019C Denegació per  l’ 
Ajuntament d’una 
subvenció a una associació 
d’aquesta ciutat. 

Aquest Síndic va concertar una 
entrevista amb la regidora d’Acció Social 
per tal de parlar del tema. No pot fer res. 
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2010022C Un veí  ha fet un enviament 
de diners a través d’una 
empresa privada a l’ 
Equador i els seus familiars 
no han rebut res. 

Adreçat a  l’ OMIC de Cornellà. 

2010028C Una veïna té problemes 
amb la facturació de la 
llum. 

Adreçada a l’ OMIC de Cornellà. 

2010029C Un veí no entén el 
comunicat mèdic d’alta per 
incapacitat temporal per 
contingències comuns. Hi 
ha una observació en 
relació a l’ emissió de noves 
baixes laborals. El seu 
metge no li dona 
explicacions. 

Aquest Síndic informa a aquest veí que 
lo procedent es fer una consulta per 
escrit a l’ ICAM. 

2010031C Una veïna diu que una 
entitat bancària espanyola, 
li va donar dolars falsos, el 
banc d’ Honduras ho va 
detectar. L’entitat se’n fa 
càrrec. 

Adreçada a  l’ OMIC. 

2010034C Un veí té problemes amb el 
% que li correspon pagar 
com a llogater de les 
despeses de la comunitat.  

Aquest veí té un gestor que li tramita 
aquest tema, es qui ho ha de fer. El 
Síndic no pot actuar. 

2010036C Un ciutadà ens consulta en 
relació a l’augment del 
lloguer del seu pis. 

Ha de consultar-ho a un advocat o 
gestor. 

2010044C Unes veïnes ens consulten 
en relació amb els bitllets 
d’avió que van pagar i no 
van obtenir. 

Adreçades a l’ OMIC de Cornellà. 

2010048C Una veïna ens adverteix de 
les practiques fraudulentes 
d’algunes empreses de 
serveis. 

Aquest Síndic informa a aquesta 
ciutadana que presenti una denúncia a 
l’Agència Catalana de Consum. 
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2010049C Un veí presenta un 
problema amb una 
companyia de telefonia 
mòbil. 

Adreçat a l’ OMIC de Cornellà. 

2010050C Una veïna d’una altra 
població ens consulta que 
pot fer per denunciar a un 
instal.lador que li ha fet 
unes obres i no les ha 
finalitzat. 

Adreçada a l’ OMIC de la seva població.  

2010051C Una veïna ens ha trucat 
perquè el seu fill està a una 
presó a  Castelló i no sap 
quin es el seu estat. 

Aquest Síndic adreça a aquesta senyora a 
la Coordinadora Contra la Marginació. 

2010053C Una senyora es queixa de la 
brutícia de l’escala de la 
seva comunitat de veïns 
que està en un estat 
d’insalubritat i els veïns no 
volen fer cap neteja. 

Adreçada al Servei de Mediació 
Ciutadana. 

2010060C Un veí d’ una altra població 
vol presentar una queixa 
per la mala informació de la 
prestació de l’atur per part 
de l’oficina d’ocupació. En 
una altra població hauria  
pogut cobrar uns mesos. 

Aquest Síndic no sap de quina prestació 
es tracta donat que no porta 
documentació. Adreçat al Síndic de 
Catalunya, perquè on viu no hi ha Síndic. 

2010061C Una veïna es queixa d’una 
empresa de serveis de 
telefonia, té una telealarma, 
però no té línea. 

Adreçada a l’ OMIC de Cornellà. 

2010064C Un veí d’aquesta ciutat, 
empresonat actualment, vol 
saber si té dret a alguna 
prestació social. 

Adreçat a la Coordinadora contra la 
Marginació. 
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2010066C Una veïna te problemes 
amb l’advocada que té 
designada pel Col.legi 
d’Advocats, com a 
beneficiaria  de la Justícia 
Gratuïta. No està conforme. 
Ha prescindit de 
l’advocada. 
Té un problema jurídic de 
maltractament i separació 
de la seva parella de fet. 
 

Ha d’informar-se a la Comissió 
d’Assistència Jurídica de la Generalitat 
sobre l’estat del seu expedient. Necessita 
l’assistència d’un advocat per resoldre 
judicialment els seus problemes amb la 
seva ex-parella.  

2010069C Un veí es queixa perquè no 
te la tarja sanitària del seu 
fill de 7 anys resident i 
escolaritzat a Espanya des 
de fa 6 anys. 

Aquest Síndic ha fet una consulta a la 
regidora d’Acció Social de l’Ajuntament 
que ens ha comunicat que si el nen està 
empadronat té dret a la tarja sanitària. Ha 
de reclamar-la a l’oficina d’atenció de 
l’usuari de l’ ICS. 

2010071C Una jove d’una altra 
població ha vingut a veure 
al Síndic perquè ha 
sol.licitat una derivació de 
centre Hospitalari per 
controlar la seva malaltia. 
No està conforme amb el 
tracte que rep actualment. 

Aquest Síndic ha parlat amb l’Associació 
de Familiars de Malats Mentals, i ha 
posat amb contacte a aquesta jove. 
Pot presentar una queixa al Síndic de 
Catalunya. 

2010072C Una veïna te problemes 
amb el vidrier que li ha 
deixat la feina  a mig fer  
desprès d’haver-li abonat la 
factura en la seva totalitat. 

Adreçat a l’ OMIC de Cornellà. 

2010073C Una veïna ens consulta en 
relació a la comissió de l’ 
Entitat Bancària d’una tarja 
de crèdit que paga 
mensualment. Ho 
considera abusiu. 

Adreçada a l’ OMIC de Cornellà. 

  



 

64 
 

 
CONSULTES 

 
GESTIÓ/INFORMACIÓ 
 

2010074C Un veí presenta la seva 
indignació davant 
l’actuació de les companyes 
de telefonia, quan s’ha vist 
enredat en un procés d’altes 
i baixes de l’ ADSL, que 
ningú del seu entorn ha 
donat de baixa ni d’alta. 

Tenint en compte que és un tema de 
consum estem a l’espera que el Síndic de 
Greuges de Catalunya ens informi en 
relació a les seves competències amb les 
empreses de serveis. Aquest veí ja te 
solucionat el tema. Però considera 
vulnerats els seus drets com a 
consumidor.  

2010076C Un veí va signar un 
contracte unificat de gas i 
electricitat. Ara té 
problemes amb el 
subministrament i els 
rebuts.  

Adreçat a l’ OMIC Cornellà. 

2010078C Una veïna ens consulta què 
ha de fer per reclamar la 
demora de una visita al 
dermatòleg. 

Aquest Síndic l’ informa que ha de 
presentar una reclamació a l’Oficina 
d’Atenció al Pacient del seu CAP. 

SERVEIS JURÍDICS 
2010013C Una veïna que va caure ens 

consulta en relació a una 
caiguda soferta al Metro. 
 

Pot portar els papers per estudiar el 
tema, però ha de tenir proves. 

2010054C Un veí d’aquesta ciutat  va 
caure de la bicicleta en una 
altra població propera, per 
unes obres mal 
senyalitzades. 

Aquest Síndic l’ ha informat que ha de 
presentar una reclamació patrimonial a 
l’Ajuntament corresponent. L’ ajudem a 
redactar-la. 

2010084C Un veí ens consulta en 
relació a una reclamació 
judicial per danys i 
perjudicis, que van 
presentar uns pares pels 
sorteigs de les escoles 
Bressol del que van sortir 
perjudicats. Aquest veí vol 
saber si la resolució que és 
positiva el pot beneficiar a 
ell. 

Aquest Síndic considera que no, a menys 
que el Jutge ho dictamini  per a totes les 
famílies. Podria demanar-ho 
judicialment. Haurien de consultar un 
advocat. 
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TRIBUTS 
2010021C Una veïna  ha fet la 

declaració de la renda, per 
les dades aportades en un 
certificat de l’ICSS, però va 
rebre un altre certificat 
minorant aquestes 
retribucions i no se’n va 
donar compte. 

Ha d’anar a Hisenda i explicar-ho perquè 
li aclareixin i rectifiquin. Pot ser que 
aquesta prestació estigui exempta de 
declarar. 

2010023C Un veí d’una altra població 
té un problema amb la 
liquidació de l’ Increment 
del Valor dels Terrenys i el 
valor cadastral d’una 
propietat. 

Aquest Síndic s’ha posat en contacte 
amb el Síndic d’aquesta població per tal 
de que tramitin la queixa.  

2010032C El propietari d’una finca a 
un poble d’Andalucia vol 
donar de baixa un permís 
de reg del qual deriven 
molts impostos. 

Aquest Síndic li ajuda a fer una sol.licitud 
de baixa d’aquest permís, dirigit  a la 
Conserjeria de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucia. 

2010077C Denegació a un veí de l’ajut 
econòmic de l’ IBI. 

Aquest Síndic ha fet una consulta a 
Gestió Tributària. La denegació es 
perquè té una altra propietat. 

2010080C Una veïna ens consulta en 
relació a la comissió de les 
entitats bancàries en cas de 
fraccionament dels 
impostos. 

Aquest Síndic farà una consulta al 
departament corresponent en relació a 
aquestes despeses. 

ALTRES 
2010001C Una veïna consulta en 

relació al descompte de 20 
euros que li ha fet una 
associació de prejubilats a 
nom del seu marit que ja es 
mort. 

Aquest Síndic s’ha posat amb contacte 
amb aquesta Associació donat que 
aquesta veïna no sap que fer. S’ ha 
explicat el cas i la donaran de baixa. 
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2010010C A un veí d’aquesta ciutat li 
han venut una moto d’un 
senyor que ja està mort.  

Aquest Síndic no pot fer res. Ha d’anar a 
tràfic per tramitar els papers de la moto. 

2010024C Un veí ens consulta en 
relació a la conducta 
incívica d’ alguns dels veïns 
de la seva comunitat.  

Aquest Síndic ha derivat a aquest veí al 
Servei de Mediació Ciutadana de 
l’Ajuntament. 

2010025C Una veïna es queixa perquè 
ha perdut un judici per un 
terreny de la seva propietat, 
però no estava inscrit  al 
Registre de la Propietat. 
L’advocat  ha cobrat una 
minuta bastant important. 

Aquest Síndic no pot intervenir quan hi 
ha una sentència judicial. S’informa a 
aquesta senyora que parli amb el seu 
advocat perquè li expliqui els conceptes 
de la minuta. Si no està conforme pot 
consultar al Col.legi d’Advocats. 

2010026C Un veí d’aquesta ciutat no 
està d’acord amb la 
indemnització del seu cotxe 
per robatori, quan 
considera el valor venal del 
vehicle. 

Adreçat a l’ OMIC. 

2010033C Una veïna diu que la seva 
mare es va comprometre a 
pagar les despeses de la 
instal.lació de l’ascensor de 
la finca on vivia. La seva 
mare te demència senil i 
actualment està ingressada 
en una residència. Diu que 
la seva mare no estava en 
disposició de prendre 
aquesta decisió donada la 
seva malaltia. Els seus 
veïns li reclamen la part 
proporcional. 

Aquest Síndic recomana a aquesta veïna 
que consulti al Servei de Mediació de 
l’Ajuntament per poder arribar a algun 
acord amb els veïns donades les 
circumstàncies. La seva mare no estava 
incapacitada legalment en el moment que 
va signar el seu compromís amb els 
veïns. 
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2010035C Alguns Grups Municipals 
de l’Ajuntament em van fer 
a mans unes mocions que 
no van ser admeses per 
l’equip de Govern. 

Aquest Síndic va examinar aquestes 
mocions presentades. Deixant al marge 
el seu contingut dona a entendre una 
actitud molt  restrictiva per part de 
l’equip de Govern que hauria de ser 
determinada per l’autoritat judicial. 
Tanmateix aquest Síndic no pot admetre 
una queixa formal. 

2010037C Una veïna ens consulta en 
relació a un testament 
hològraf que ha rebut d’ 
una tia. 

Ha d’anar a un advocat perquè li tramiti 
aquest protocol davant el Jutjat. 

201043C Un veí ens consulta en 
relació a la resolució 
denegatòria de  l’ INSS del 
grau d’incapacitat 
permanent que va 
sol.licitar. 

Aquest Síndic ha informat a aquest veí 
que ha de presentar una reclamació 
prèvia a l’ INSS per no estar d’acord 
amb aquesta resolució. 
Li ajuden a la seva redacció. 

2010052C Una veïna ens planteja que 
el seu pare ha mort. Els 
diners que tenia el pare a 
una entitat bancària no els 
volen donar als hereus. 

Se li comunica que el Síndic no hi pot fer 
res. Ha d’ anar a un advocat.  Està 
informada de la Justícia Gratuïta. 

2010055C Una veïna d’una altra 
població ens consulta en 
relació a un tema laboral. 

Adreçada als Sindicats de Cornellà. 
Li donen coneixement del Síndic de la 
seva població per una altre ocasió. 

2010059C Una veïna ens consulta en 
relació a un rebut 
complementari de les 
despeses de la seva 
comunitat. 

Aquest Síndic no pot intervenir. Ha de 
parlar amb el seu gestor que l’ assessori 
d’aquestes despeses. 

2010081C Problemes amb l’adquisició 
d’entrades d’un club 
particular. 

Aquest Síndic no pot intervenir en un 
tema privat. Hauria de presentar la seva 
reclamació al mateix club. 
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4. QUEIXES 
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4.Resum dels expedients de queixes tramitades: 
 

  
4.1.  Resolució de les queixes iniciades al 2009. 
 
 
Dels expedients de queixa presentats a l’any 2009 a aquest Síndic de Greuges que 
van quedar pendents de tramitar en el moment de tancar l’ Informe 2009, podem 
consignar que s’han tramitat tots els expedients en relació amb l’Ajuntament,  
pendents en aquesta institució, així com els que restaven pendents d’una mediació. 
En relació a les queixes traslladades al Síndic de Greuges de Catalunya alguns 
expedients ja estan tancats per aquell Síndic, malgrat que n’ hi ha que encara estan 
pendents de resolució.  
Per altra banda,  el Defensor del Pueblo d’ Espanya ha resolt les dues queixes 
rebudes per la nostra institució, una de forma favorable al ciutadà i una altra de 
forma desfavorable.  
 
  
4.2. ACTIVITATS 
 
Hi ha una sola queixa en aquest tema però, malgrat no haver estat acceptada a 
tràmit per raons orgàniques (falta de gestió directa prèvia amb l’Ajuntament), força 
significativa. Malgrat la consulta prèvia als veïns en un tràmit d’obertura no sigui 
preceptiva, que els veïns manifestin prevenció davant una llicència d’activitat 
perquè disposen d’una experiència anterior, en defensa del seu dret a viure “en 
pau” als seus habitatges familiars, és digne de ser tingut en compte, si més no en la 
diligència de l’Ajuntament en la inspecció de l’establiment i la determinació de 
mesures correctores, si és el cas. 

 
Expedient  2010028Q 
Assumpte: 
Negativa dels veïns a la instal.lació d’un bar musical. 
Els veïns d’una comunitat no estan d’acord amb la instal.lació d’un bar 
musical al local situat a la planta baixa del seu habitatge. Durant molts anys 
n’hi ha hagut un altre que ha provocat moltes molèsties. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit la queixa. S’indica a aquests veïns que 
han d’informar-se en el departament d’Activitats de l’Ajuntament, en relació a 
l’activitat que es vol instal.lar en aquest local, i la possible audiència dels 
interessats durant la tramitació de l’expedient. Sel’s informa que si no reben 
contestació o creuen que aquesta vulnera els seus drets poden acudir 
novament a aquesta institució per tal d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa 
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4.3. CIUTADANIA 
 
Malgrat han abundat més les queixes referides a sancions de tràfic per la Guardia 
Urbana, no es pot deduir que aquest aspecte de l’Administració municipal s’hagi 
deteriorat durant 2010. Sí que s’han posat de manifest algunes imprecisions en els 
protocols aplicats a la tramitació d’algunes denúncies i en la seva gestió: 

-Errors en la descripció de la denúncia. 

-No aportació de dades probatòries de la denúncia per part dels vigilants de zones 
blaves. 

-No acceptació de raons o peticions de prova proposades en els recursos. 

-Anul.lacions per prescripció. 

-Desballestament directe d’un vehicle presumptament abandonat. 

Tot i que en algun d’aquests casos el departament ha acceptat les observacions o 
recomanacions del Síndic, alguns resten pendents de resolució amb demores massa 
grans. Tot i que en algun cas pot haver-hi alguna falta de diligència a aplicar la 
legislació recent, més aviat ens trobem davant de l’aplicació formalista i no 
equànime i equitativa de la Llei. Seria bo revisar-ho. 

També hem pogut constatar algunes incoherències sobre l’aplicació de la recent 
modificació de la Llei d’Estrangeria. En particular sobre la forma d’aplicar els 
silencis administratius. Tanmateix, no tractant-se de competències pròpiament 
municipals, hem decidit transferir aquests casos als programes d’atenció als 
immigrants dels sindicats. 

 
Expedient 2010008Q 
Assumpte: 
Dret d’un veí a rebre la informació en l’ idioma castellà. 
L’Administració ignora la petició d’un veí de tramitar en l’ idioma castellà el 
seu expedient sancionador. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Donat el reconeixement d’aquest dret, aquest Síndic va acceptar la queixa a 
tràmit i es va dirigir a l’Ajuntament considerant la petició de disculpes per part 
dels organismes administratius a aquest veí. 
Vist l’informe rebut de la directora d’Activitats i Ordenances es desprèn que ja 
es va enviar la resta del procediment en l’ idioma castellà. S’arxiva l’expedient. 
Resultat 
Tràmit positiu. 
 



 

71 
 

 

Expedient 2010010Q 
Assumpte: 
Error en el procediment sancionador d’una denúncia. 
Un veí es queixa sobre el procediment sancionador al que ha estat sotmès, 
malgrat haver pagat la sanció, hi ha un error de forma en la denúncia pel que 
fa al lloc de la infracció. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Atès l’informe de la Directora d’Activitats i Ordenances, sol.licitat per aquest 
Síndic, es dedueix que el vigilant de zona es va equivocar de lloc. Davant 
l’evidència dels fets,  es procedirà a anul.lar aquesta denúncia i considerar la 
devolució de l’ import de la sanció. 
Resultat 
Tràmit positiu. 
 
Expedient 2010019Q 
Assumpte: 
Tracte desconsiderat per part d’un funcionari. 
Una veïna es queixa del presumpte tracte desconsiderat rebut per part de la 
directora d’una biblioteca. 
Actuació del Síndic i resolució: 
Aquest Síndic es va posar amb contacte amb aquesta directora per informar-se 
del funcionament del centre. Desprès d’aquesta reunió aquest Síndic va indicar 
a aquesta ciutadana que, en primer lloc, presentés una reclamació a 
l’Ajuntament . Aquest Síndic no va admetre la queixa a tràmit. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010026Q 
Assumpte: 
Sol.licitud d’un certificat d’empadronament. 
Un ciutadà ha estat adjudicatari provisional d’un habitatge de protecció social 
d’aquesta ciutat, necessita presentar un certificat d’empadronament emès amb 
posterioritat al sorteig d’aquest habitatges (17-2-2010). El 12 de gener de 2010, 
l’Ajuntament li va expedir un certificat sense cap problema. A l’abril de 2010, 
l’Ajuntament no li facilita aquest certificat d’empadronament perquè no viu 
físicament en la mateixa direcció, malgrat que no s’ha donat de baixa del 
padró, diu que no sap perquè s’ha iniciat una proposta de baixa d’ofici amb 
data 9 de febrer de 2010. 
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Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no admet a tràmit aquesta queixa donat que ha de sol.licitar a 
l’Ajuntament un certificat del registre històric del seu empadronament a 
Cornellà i presentar tota la documentació a l’empresa Municipal adjudicataria 
d’aquest habitatges. Aquest Síndic comunica a aquest veí que si te problemes 
amb l’empadronament o amb l’empresa municipal per aquest tema pot acudir 
novament a aquest Síndic per tal d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010027Q 
Assumpte: 
Imposició de diverses denúncies i sancions de trànsit . 
Un ciutadà beneficiari de la tarja d’ acompanyant de persona amb minusvàlia, 
té un grapat de sancions per la seva utilització, segons la Guàrdia Urbana 
incorrectament. No han estat acceptats cap dels recursos presentats. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Atès l’informe de la directora d’Activitats i Ordenances de l’Ajuntament, així 
com els informes aclaridors del Cap de la Guàrdia Urbana, en els quals es 
reafirma en la no acceptació dels recursos presentats per aquest veí, per 
considerar que les proves no van ser aportades en els recursos presentats. 
Aquest Síndic accepta la resolució negativa de la queixa formulada i 
recomana  a l’Ajuntament que : 

 Que s’ hagués pres en consideració l’ anàlisis del valor de les proves  
aportades, en lloc de simplement referir-se a que no van ser aportades 
en els recursos presentats. 

 Que en determinats casos seria aconsellable reforçar els indicis amb 
alguna prova fefaent, com fan els agents de Barcelona. 

Resultat: 
Recomanació pendent. 
 
Expedient  2010033Q 
Assumpte: 
Desestimació al.legacions per part del Servei Territorial de Ports i 
Transports de Barcelona davant un procediment sancionador. 
Un veí es denunciat per  la Guàrdia Urbana de Barcelona  al considerar que 
està fent un transport comercial,  doncs portava en els seients del seu cotxe 
gran quantitat de mercaderies peribles, sense les condicions requerides.  A les 
seves  al.legacions aquest veí diu  que es per al consum mensual de la seva 
família. No han estat acceptades les seves al.legacions. 
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Actuació del Síndic: 
S’indica a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïbles a la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de Greuges de 
Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010036Q 
Assumpte: 
Manca de resposta de la Delegació del Govern a Catalunya. 
Un veí es queixa en relació a la sol.licitud de la primera renovació 
d’autorització de residència temporal i treball que va presentar a la delegació 
del Govern. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit aquesta queixa donat que el termini 
màxim de resolució i notificació es de tres mesos. Transcorregut aquest 
termini sense que l’Administració hagi notificat expressament la resolució, 
s’entendrà estimada per silenci administratiu, aquest es el cas d’aquest veí. 
Aquest Síndic informa a aquest veí que ho comuniqui a la delegació del 
Govern. Si no obté resposta pot acudir novament a aquesta Institució per tal 
d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010037Q 
  2010038Q 
  2010039Q 
Assumpte: 
Manca de resposta de la Delegació del Govern de Catalunya. 
Uns veïns es queixen  en relació a la sol.licitud d’autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals, arrelament social, que van presentar  
a la Delegació del Govern  i no han rebut cap resposta. 
Actuació i resolució del Síndic: 
El termini màxim de resolució i notificació es de tres mesos. Transcorregut 
aquest termini sense que l’Administració hagi notificat expressament la 
resolució, s’entendrà desestimada per silenci administratiu, segons el que diu la 
disposició addicional novena del Real decreto 2393/2004, de 30 de desembre. 
A partir d’aquest termini pot presentar els recursos corresponents d’acord 
amb la Ley 30/1992, modificada per la Llei 4/1999. S’informa a aquests veïns 
que haurien de consultar amb un advocat per si consideren presentar un 
recurs. 
Resultat: 
No admeses. 
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Expedient  2010044Q 
Assumpte: 
Intervenció dels mossos d’esquadra davant un menor. 
El pare d’un menor d’edat es queixa del tracte que va rebre el seu fill per part 
dels mossos d’esquadra, per fumar un porro a la via pública.  Així com, de l’ 
inici d’un expedient sancionador i de la seva disconformitat amb la resolució 
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic desprès d’estudiar la queixa amb la documentació aportada 
sobre el cas, considera que no hi ha cap possibilitat raonable per demanar al 
Síndic de Greuges de Catalunya que assumeixi la defensa de la queixa, per 
manca de proves. S’indica a l’ esmentat veí que, si ho considera oportú, ell 
mateix pot dirigir-se al Síndic de Catalunya. 
Resultat: 
No admesa 
 
Expedient  2010061Q 
Assumpte: 
Retirada i desballestament improcedent d’un vehicle. 
Un veí es queixa perquè es va retirar el seu vehicle de la via pública amb 
presumpció d’abandonament, procedint-se immediatament al seu 
desballestament sense més tràmit, ni notificació expressa a l’interessat. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Desprès de analitzar la documentació adjunta i els informes emesos per la 
directora d’Activitats i ordenances Cíviques sol.licitats, aquest Síndic en la seva 
resolució va recomanar  a l’Ajuntament: 1) que reconegués la insuficiència 
del procediment emprat pel desballestament del vehicle i establis un protocol 
d’actuació en aquest casos, 2) que intentés arribar a un acord amb el propietari 
del vehicle per restituir-li el dret de propietat  improcedentment desballestat.  
Aquestes recomanacions van ser acceptades per l’Ajuntament. 
Resultat: 
Recomanacions acceptades positivament. 
 
Expedient  2010062Q 
Assumpte: 
Funcionament irregular de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Un ciutadà es queixa de la congestió i lentitud dels tràmits que ha de realitzar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. No es tracta d’un cas recent i isolat, si no d’una 
situació que es repeteix des de fa molt de temps, doncs aquest mateix ciutadà 
a l’any 2008 va presentar una reclamació a l’Ajuntament que no ha estat 
contestada. Aquest ciutadà afirma que per la seva coneixença professional en 
altres municipis, l’Ajuntament de Cornellà és qui ofereix el pitjor servei al 
ciutadà. 
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Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic sol.licita un informe al director de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
per esbrinar si és conscient del deteriorament d’aquest servei. De l’informe 
emès per aquest departament, aquest Síndic dedueix la preocupació existent i 
conscient del mal funcionament, i que s’ està analitzant i posant mitjans per 
millorar-ho. Per altra part, aquest Síndic insisteix que la resposta per escrit de 
les reclamacions presentades pels ciutadans és una responsabilitat de bona 
administració.  
Resultat: 
Tràmit amb resultat positiu. 
 
Expedient  2010064Q 
Assumpte: 
Permissivitat amb la manca de respecte i convivència a la ciutat. 
Un veí es queixa de la manca de civisme i convivència al barri on viu amb la 
seva família. Aquest veí es queixa dels sorolls del bars confrontats a la seva 
vivenda, que no respecten el descans del veïns. Es queixa de la gent sense 
civisme que crida i embruta la via pública sense cap impediment. Fins i tot, diu 
que hi ha situacions molt conflictives en les que han d’actuar els Mossos 
d’Esquadra o la Guàrdia Urbana. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic s’ha dirigit directament a la tinenta d’alcalde d’Administració 
Pública i Interior per informar-se de les actuacions que esta duent a terme 
l’Ajuntament davant  aquesta problemàtica d’ordre públic.  
De l’ entrevista mantinguda amb la tinenta d’alcalde,  aquest Síndic considera 
que l’Ajuntament en aquest moment exerceix la seva responsabilitat i que les 
circumstàncies han variat i s’han pres les mesures pertinents. Així doncs, 
aquest Síndic desestima  aquesta queixa sempre que no sorgeixin noves 
situacions. 
Resultat: 
Desestimada. 
 
Expedient  2010077Q 
Assumpte: 
Desacord amb la retirada i denuncia d’un vehicle. 
Un veí considera que va aparcar correctament el seu vehicle i que la Guàrdia 
Urbana el va retirar amb la grua municipal, amb la corresponent denúncia. 
Considera que amb posterioritat a la data del seu aparcament es van penjar 
uns cartells de prohibit aparcar per obres. 
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Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic ha sol.licitat informació a la directora d’Activitats i Ordenances 
per tal d’esbrinar quin dia es va instal.lar la senyalització que avisava de la 
prohibició d’ aparcar per  obres. De la informació rebuda per aquest Síndic, es 
dedueix que va ser instal.lada un dia abans de que aquest veí aparqués en 
aquest lloc i que es van anotar les matrícules dels vehicles que hi havia 
estacionats per procedir al seu avís personalitzat per retirar-los. Entre aquest 
no hi havia el d’aquest veí. El Síndic informa a aquest veí de que, si no té 
proves, no es pot insistir en aquest afer. No aporta cap prova. 
Resultat: 
Desestimada. 
 
Expedient 2010095Q 
Assumpte: 
Desestimació reclamació devolució taxa retirada vehicle via pública. 
Un veí no esta d’acord amb la resolució de l’Administració per la qual 
desestima la reclamació de la devolució de l’ import de la taxa per la retirada 
del seu vehicle de la via pública. Diu que el seu vehicle estava perfectament 
estacionat. La denúncia està anul.lada per prescripció. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic ha sol.licitat informació al departament d’Activitat i Ordenances 
Cíviques per tal esbrinar qui ha estat el procediment sancionador. Si no hi ha 
sanció perquè esta prescrita, l’ administració ha deixat d’exercir la seva 
obligació. 
Resultat: 
Tràmit pendent. 
 
Expedient  2010096Q 
Assumpte: 
Prodediment sancionador d’una denúncia de circulació. 
Un veí es queixa de la denúncia efectuada per un Guàrdia Urbà, fora de servei, 
quan suposadament  no va respectar un STOP en la confluència de dos 
carrers. Aquest veí va al.legar la manca de visibilitat en aquesta intersecció, 
produïda per la ubicació d’uns contenidors d’escombraries. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar informació al departament d’Activitats i 
Ordenances Cíviques, referent a la tramitació d’aquest procediment 
sancionador. Aquest Síndic considera que la parada del STOP, anterior al pas 
de vianants, en la pràctica, i segons la comprovació d’aquest Síndic, es 
compleix en la intersecció dels carrers, donada la manca de visibilitat. 
Per altra part, l’Art. 76 de la Ley 18/2009, en relació a la notificació de la 
denúncia, no consta el motiu per la qual no es va lliurar a mà. 
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El departament d’Activitats ens ha comunicat que han sigut acceptades les 
al.legacions d’aquest veí i que s’anul.la l’expedient sancionador. 
Aquest Síndic recomana a l’Ajuntament  que prengui nota de la correcció de 
fer la parada  del STOP a sobre,  o passat el pas de vianants. Amb una major 
seguretat i visibilitat.  
Resultat: 
Tràmit parcialment positiu, amb recomanació pendent. 
 
Expedient 2010101Q 
Assumpte: 
Procediment sancionador d’una denúncia. 
Una veïna ens presenta una queixa  per no estar d’acord amb el procediment  
d’un expedient sancionador per una suposada infracció de circulació. 
Considera que no han estat ateses les seves reclamacions al llarg de tot el 
expedient. Nega haver comés la infracció objecte de la denúncia. El vigilant de 
la zona blava,  en tan que denunciant particular, no va presentar cap prova. 
Actuació del Síndic: 
Desprès d’estudiar i analitzar tota la documentació presentada per aquesta 
ciutadana, aquest Síndic s’ha dirigit a la directora d’Activitats i Ordenances 
Cíviques per tal de que revisi d’ofici tot l’expedient sancionador, tot el 
protocol i els criteris jurídics aplicats, amb  l’ objectiu d’afinar la forma de 
gestionar aquest tipus de denúncies referides a les zones blaves.  
Resultat: 
Tràmit pendent. 
 
Expedient 2010105Q 
Assumpte: 
Procediment sancionador d’una denúncia. 
Una veïna va estacionar el seu cotxe, on ho feia des de fa molts anys. Al 
setembre de 2009, la grua es va emportar el vehicle, imposant-li una sanció de 
150 euros. No s’han tingut en compte les  al.legacions i recursos que ha 
presentat, i que li han estat denegats. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic ha sol.licitat informació al departament d’Activitats i 
Ordenances Cíviques en relació a la ubicació del lloc de la infracció, donat que 
no hi ha cap senyal de prohibició. 
Resultat: 
Pendent. 
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Expedient  2010107Q 
Assumpte: 
Garantir el drets dels ciutadans a ser atesos per l’administració en la 
llegua oficial de la seva elecció. 
Un ciutadà es queixa al comprovar que en la Web de l’Ajuntament de Cornellà 
no es compleix el dret  dels ciutadans de ser atesos, informats i de realitzar 
totes les gestions integrament en la llengua oficial de la seva elecció. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic no pot atendre la seva queixa, en primer lloc, ha de presentar 
una reclamació per escrit a l’Ajuntament de Cornellà, en el mateix sentit. 
S’indica a aquest veí que si l’Ajuntament no li respon o considera que la 
resposta vulnera els seus drets, pot presentar una queixa davant aquest Síndic 
de Greuges per estudiar la seva formalització.  
Resultat:  
No admesa. 
 
 
4.4. CIUTAT SOSTENIBLE 
 
Tal com preveia en l’Informe 2009, les queixes per sorolls de diversa naturalesa han 
seguit augmentant. 12 queixes s’han referit a aquest tipus de contaminació durant 
2010. He de dir, però, que en general l’actuació del departament corresponent, al 
menys després de la petició d’informe del Síndic, ha estat diligent i, quan ha fet 
falta, contundent. Hi ha alguns temes pendents encara. 

 
Expedient  2010016Q 
Assumpte: 
Manca de resposta de l’Administració. 
Un ciutadà d’aquesta ciutat presenta una queixa davant la manca de resposta 
de l’Ajuntament d’altre municipi, on té una casa. Fa 5 anys el foc va assolar 
tots els voltants de la urbanització on té ubicada aquesta casa. Malgrat la 
reclamacions fetes per aquest veí a l’administració corresponent, les 
clavegueres segueixen deteriorades per les seqüeles que va deixar el foc, sense 
que ningú se’n preocupi. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest ciutadà que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a l’Ajuntament del municipi on té ubicada la seva casa, donat que 
aquest no té Síndic traslladem el seu expedient al Síndic de Greuges de 
Catalunya, amb la seva autorització expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
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Expedient  2010025Q 
Assumpte: 
Molèsties produïdes per una activitat. 
Un veí es queixa de les molèsties ocasionades pels sorolls de la maquinària de 
l’activitat ubicada als baixos del seu edifici. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar un informe a la Directora d’Activitats i Ordenances 
per tal d’esbrinar  quina era la situació d’aquesta activitat. 
De l’informe emès per aquest departament es dedueix que s’han introduït 
totes les mesures correctores per part del titular de l’activitat i que l’Enginyer 
Municipal ha inspeccionat el local, informant favorablement. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010043Q 
Assumpte: 
Molèsties per  l’activitat de servei de bar. 
Un veí es queixa de les molèsties ocasionades durant els caps de setmana, per 
l’activitat del servei de bar, ubicat als baixos de l’edifici d’habitatges on viu. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no ha admès a tràmit aquesta queixa donat que, en primer lloc, 
ha de presentar una reclamació a l’Ajuntament. Si l’Ajuntament no respon o 
bé considera que la seva resposta vulnera els seus drets, por acudir novament 
a aquesta institució per tal d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010059Q 
Assumpte: 
Molèsties per l’activitat d’un bar musical. 
Una veïna va presentar una queixa a l’Ajuntament per les molèsties 
ocasionades, pels sorolls continuats dels aparells d’aire condicionat, d’un bar 
musical ubicat al costat de la seva vivenda. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic es va dirigir a la tinenta d’alcalde d’Administració Pública i 
Interior per sol.licitar una medició sonométrica per part dels responsables de 
l’Ajuntament. Atès que el mesurament va tenir un resultat negatiu, i que 
aquesta veïna diu que s’han mitigat les molèsties, s’arxiva l’expedient, amb el 
compromís de la Guàrdia Urbana d’acudir si el soroll tornava a assolir el nivell 
molest. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
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Expedient  2010068Q 
Assumpte: 
Molèsties pels sorolls d’una activitat. 
Un veí es queixa dels sorolls provinents del desenvolupament d’una activitat 
de restauració a la ciutat.  Els sorolls es produeixen fora del local pel 
comportament dels clients, no respectant el descans veïnal. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar informació al departament d’Activitats i 
Ordenances. De la informació rebuda  es dedueix que aquesta activitat disposa 
d’un vigilant privat per mitigar les molèsties. Per altra part, la Guàrdia Urbana 
s’ha entrevistat amb el responsable de l’activitat i s’ha  establert un operatiu de 
control de trànsit els caps de setmana. 
Aquest Síndic ha comprovat personalment la situació de l’establiment a la nit. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010071Q 
  2010075Q 
  2010076Q 
Assumpte: 
Molèsties  ocasionades en una instal.lació esportiva municipal. 
Una veïns es queixen per les molèsties per sorolls ocasionats per l’activitat 
d’una pista esportiva municipal. Estava previst , per part de l’ Ajuntament, fer 
unes obres per introduir les mesures correctores necessàries per mitigar-les, 
però, sembla que, segons els veïns, l’ Ajuntament els ha comunicat que no hi 
ha pressupost. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic ha sol.licitat informació al director d’Esport per tal d’esbrinar la 
situació d’aquestes pistes, els horaris i les previsions de introduir mesures 
correctores. Dels informes emesos pel departament d’Esport, aquest Síndic no 
ha pogut deduir les mesures adoptades per evitar sorolls, ni el quadrant dels 
horaris establerts. Així doncs, realitzarà una visita “in situ” pròximament. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010073Q 
Assumpte: 
Molèsties produïdes per una activitat. 
Una veïna es queixa de les molèsties ocasionades per una activitat ubicada als 
baixos del seu edifici, degut al calor que desprèn un forn instal.lat. Ha fet una 
instància de reclamació a l’Ajuntament i no ha estat constestada. 
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Actuació i resolució del Síndic: 
Atès l’informe de la directora d‘Activitats i Ordenances que aquest Síndic li va 
sol.licitar, en el qual ens informa que l’Enginyer Municipal ha fet una 
inspecció al local i que exclou el forn com a causa de l’escalfament. Aquest 
Síndic va suggerir a l’Ajuntament: 1) Completar la inspecció realitzada, i 2) 
Donar compte de les conclusions municipals directament a la ciutadana autora 
de la queixa. 
Aquests suggeriments han estat admesos pel departament d’Activitats i 
Ordenances. Es va tornar a fer una altra inspecció per part de l’Enginyer 
Municipal.  Aquesta veïna, de moment, no té molèsties. 
Resultat: 
Tràmit positiu amb la recomanació  acceptada. 
 
Expedient  2010074Q 
Assumpte: 
Molèsties pels sorolls produïts per una activitat de servei de bar. 
Una veïna es queixa de les molèsties produïdes pels sorolls d’una activitat de 
servei de bar propera al seu domicili. Ha trucat varies vegades a la Guàrdia 
Urbana, però segueix el problema. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic ha sol.licitat informació al departament d’Activitats i 
Ordenances Cíviques de l’Ajuntament. De l’informe emès per aquest 
departament es dedueix que la Guàrdia Urbana reconeix la seva intervenció i 
que han advertit als responsables de l’establiment de les queixes dels veïns.  
Aquest Síndic queda a disposició d’ aquesta veïna per si continuen els sorolls i, 
desprès de la seva comprovació, gestionar una sonometria pels tècnics 
municipals. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010089Q 
Assumpte: 
Evitar el joc de pilota a una plaça de la ciutat. 
Un veí es queixa dels sorolls provocats pel joc de pilota en un àrea de respòs 
de la ciutat, els veïns no poden descansar. Ha presentat la queixa a 
l’Ajuntament fa uns dies. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic ha indicat a aquest veí que en el cas l’ Ajuntament no li resolgui 
el problema pot acudir novament a aquest Síndic per tal de formalitzar l’estudi 
d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
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Expedient  2010097Q 
Assumpte: 
Manca d’actuació de l’Administració. 
Una veïna d’aquesta ciutat té una casa a un poble de la Comunitat Galega, el 
seu veí confrontant a la seva vivenda té instal.lada una quadra de porcs que 
produeixen olors insuportables. Desprès d’ haver fer varies reclamacions tant 
a la Conselleria de Sanidade de la Xunta de Galicia, com a l’Ajuntament 
d’aquesta població, qui té la responsabilitat en aquests fets, no ha aconseguit 
que es resolgui el problema. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta ciutadana que les competències d’aquesta queixa 
corresponen a l’Ajuntament d’aquesta població de la Comunitat Galega, i per 
tant, al Valedor do Pobo Galego. Així doncs, amb la seva autorització 
expressa, es trasllada la queixa a aquesta institució esmentada. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010102Q 
Assumpte: 
Molèsties en el moll de càrrega d’un centre comercial. 
Un veí es queixa des de fa molt de temps de les molèsties produïdes pels 
sorolls al moll de càrrega i descàrrega d’un centre comercial a la ciutat. Ha 
presentat varies denuncies a l’Ajuntament. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar, en el seu moment, informació al departament 
d’Activitats i Ordenances per tal de esbrinar quina era la situació de les 
denuncies efectuades per aquest veí a la Guàrdia Urbana. D’aquest informes 
es deduïa que no hi havia cap molèstia en aquest moll.  
Desprès d’uns mesos aquest veí ha tornat a visitar al Síndic pels mateixos 
problemes de sorolls. El Síndic anirà a fer una inspecció “in situ”. 
Resultat: 
Tràmit pendent. 
 
Expedient  2010110Q 
Assumpte: 
Manca de contenidors d’escombreries  als carrers del barri de Sant 
Ildefons. 
Una veïna es queixa de la manca de contenidors de les escombraries, 
insuficients per a tots els carrers assignats, el que provoca que les bosses 
estiguin ubicades per tots els carrers fora dels contenidors.  
  



 

83 
 

Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic considera que no pot admetre aquesta queixa a tràmit,  en 
primer lloc, ha de presentar aquesta queixa a l’Ajuntament. Si l’Ajuntament no 
li contesta o be considera que la resposta vulnera els seus drets com a 
ciutadana pot acudir novament a aquest Síndic, per estudiar la formalització 
d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010111Q 
Assumpte: 
Manca de manteniment dels espais verds. 
Una veïna es queixa de la manca de manteniment dels jardins i espais verds 
ubicats al barri de Sant Ildefons. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic considera que no pot admetre aquesta queixa a tràmit, primer 
ha de presentar una queixa a l’Ajuntament en aquest sentit. S’informa a 
aquesta veïna que si  l’Ajuntament no contesta la seva instancia o la resposta 
no es acceptable pot acudir davant aquest Síndic per estudiar la formalització 
d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010114Q 
Assumpte: 
Molèsties pels sorolls dels ventiladors dels frigorífics d’un mercat. 
Una veïna es queixa dels forts sorolls provocats, sobre tot a la nit, que sembla 
que provenen d’ un mercat municipal d’aquesta ciutat. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit aquesta queixa, doncs, en primer lloc, 
ha de presentar-la a l’Ajuntament. Si no obté resposta, pot acudir novament a 
aquest Síndic per estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa.  
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4.5. ESPAI PÚBLIC, URBANISME I HABITATGE 
 
Hem de consignar que, a diferència dels anys 2008 i 2009, les queixes per 
actuacions d’Emducsa s’han reduït notòriament i s’han resolt satisfactòriament.  

Han costat més aquelles queixes sobre gestions puntuals d’Adigsa o d’altres 
Ajuntaments, que s’han de tramitar a través del Síndic de Catalunya. 

 
Expedient  2010004Q 
Assumpte: 
Canalització d’un rierol a un poble d’Andalusia. 
Un veí d’aquesta ciutat va presentar una reclamació a la proposta de resolució 
d’un expedient sancionador desestimat per part de l’Agència Andaluza del 
Agua de la Junta de Andalucía. 
Aquesta sanció que se li va imposar per procedir a la realització sense permís 
d’uns treballs de neteja d’una sèquia, a la que arriben les aigües d’un rierol que 
passa pel costat de la seva parcel.la, ubicada a un poble d’Andalusia, i haver 
format per aquestes obres realitzades sense permís administratiu, un cinturó 
de terra en zona de servitud i de policia de tots dos marges del rierol. Aquest 
veí ha sol.licitat en varies ocasions a la Consejeria de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucia que es canalitzi aquest rierol directament al riu, o bé que li 
doni una sol.lució a aquesta situació, doncs aquest rierol inunda d’aigua la seva 
parcel.la i li ocasiona molts desperfectes. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïdes a 
la Junta de Andalucía i, per tant, correspon al Defensor del Pueblo Andaluz la 
tramitació d’aquesta queixa. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització 
expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010005Q 
Assumpte: 
Criteris de reallotjament d’una família a una nova vivenda per 
l’afectació d’ una actuació urbanística. 
Aquesta família va sol.licitar la mediació d’aquest Síndic davant  les condicions 
de l’oferta de reallotjament  de l’empresa municipal, davant una afectació 
urbanística. No estan d’acord amb les condicions actuals proposades. 
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Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar un informe al gerent de l’empresa municipal per 
aclarir les consideracions de l’oferta. Per altra part, es va posar en contacte 
amb el tinent d’alcalde d’Acció Territorial i Habitatge per trobar una sol.lució 
més viable. Davant l’actuació d’aquest Síndic com a mediador i desprès de 
varies intervencions, aquest Síndic considera ajustades a dret les noves 
propostes econòmiques presentades per l’empresa municipal a aquesta família. 
Resultat: 
Mediació positiva. 
 
Expedient  2010007Q 
Assumpte: 
Baixa rebut gual 
Un veí ens presenta una queixa perquè a l’any 2009 va tramitar la baixa d’un 
gual situat a un carrer d’aquesta ciutat, aportant tota la documentació .  Al 
2010 l’Ajuntament ha cobrat el primer rebut domiciliat per aquest concepte. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre aquesta queixa doncs, primer, ha de presentar 
una reclamació a l’Ajuntament. S’informa a aquest veí que si l’Ajuntament no 
li soluciona aquest problema pot presentar una queixa formal davant aquest 
Síndic de Greuges. 
Resultat: 
No admesa 
 
Expedient 2010009Q 
Assumpte: 
Tràmit d’una subvenció RBE. 
L’adjudicatari d’una subvenció al lloguer (RBE),  des de desembre de 2008, no 
ha rebut resposta ni cobra l’ajut, degut a un canvi de compte per part dels 
propietaris del pis on viu. Aquesta circumstància  va ser notificar a l’Oficina 
Local d’Habitatge de Cornellà al juliol de 2009. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Desprès de les gestions realitzades per aquest Síndic recomana als 
responsables de l’Oficina Local d’Habitatge : 1) Que assumeixi les seves 
responsabilitats gestionant de forma diligent i continuada el seguiment 
d’aquest tràmits fins a la seva resolució, davant d’Adigsa i del Ministerio de la 
Vivienda. 2) Que aclareixi la situació dels pagaments de l’ ajut durant aquest 
mesos de forma que no sofreixin detriment els drets adquirits d’aquest ciutadà 
en la concessió de l’ajut (RBE).3)Interessar-se pels possibles detriments 
soferts per aquest ciutadà deguts a aquest retràs injustificat de la tramitació. 
Resultat 
Recomanació Acceptada. 
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Expedient  2010012Q 
Assumpte: 
Demora en la instal.lació d’un comptador d’aigua. 
Un veí d’aquesta ciutat es queixa perquè fa molt de temps va sol.licitar a una 
empresa municipal d’altra població, on té una casa, la instal.lació d’un 
comptador d’aigua corrent. Malgrat les reclamacions a l’empresa 
subministradora no ho ha aconseguit. 
Actuació del Síndic 
S’informa a aquest ciutadà que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes al Síndic de Greuges de Catalunya i es trasllada la queixa amb la 
seva autorització expressa a aquesta institució. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient 2010014Q 
Assumpte: 
Mobbing immobiliari. 
Un ciutadà d’aquesta ciutat presenta una queixa davant el pròxim 
desnonament de la vivenda de lloguer on viu la seva mare, en altra població 
propera. A tot aquest procediment, s’afegeix una acció continuada de 
persecució i mobbing immobiliari per part del propietari de la vivenda. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Atès que es un tema complicat i que l’afer està molt avançat i compromès 
judicialment, aquest Síndic considera el trasllat d’aquesta queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya per si hagués algun indici de possibilitat d’intervenir. 
Posteriorment, el Síndic de Greuges de Catalunya va tramitar la queixa i va 
arxivar- la, donat que la interessada va rebre una resposta del Col.legi 
d’Advocats de Barcelona. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient 2010020Q 
Assumpte: 
Manca de cobrament dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. 
Un veí es queixa de la demora del departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya per resoldre aquest cobrament. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïdes a 
la Generalitat de Catalunya, i per tant, corresponen al Síndic de Greuges de 
Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització. 
El Síndic de Greuges de Catalunya ens ha informat de la tramitació d’ aquesta 
queixa amb el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat  i 
del resultat positiu de la mateixa. 
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Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010024Q 
Assumpte: 
Manteniment d’espais publics. 
Un veí es queixa del manteniment i conservació d’un nínxol de la seva 
propietat. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre aquesta queixa a tràmit donat que en primer joc 
aquest veí ha de presentar una reclamació a l’Ajuntament, al departament de 
Polítiques d’Espai Públic, responsable del manteniment dels espais municipals. 
S’indica a aquest veí que si no rep contestació en el termini previst legalment, 
o la resposta de l’Ajuntament  creu que vulnera els seus drets, pot acudir 
novament a aquesta Institució per tal d’estudiar la formalització d’ una queixa. 
Resultat: 
No admesa 
 
Expedient  2010029Q 
Assumpte: 
Problemes amb l’empresa Emducsa. 
Un grup de veïns d’un barri de la ciutat van presentar al Síndic una queixa 
perquè tenen problemes per fixar amb Emducsa temes dels seus habitatges, 
pendents de resolució. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre la queixa a tràmit, l’administració ja els està 
atenent, properament tenen una entrevista amb el tinent d’Alcalde d’Acció 
Territorial i Habitatge de l’Ajuntament. Aquest Síndic els va recomanar que 
tinguessin ben clar quines son les coses que cal afrontar. Si fos el cas, poden 
acudir novament a aquesta Institució per tal d’estudiar la formalització d’una 
queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010030Q 
Assumpte: 
Demora cobrament subvenció ascensor. 
Els veïns d’una Comunitat de Propietaris van sol.licitar a l’any 2004 una 
subvenció, per a la instal.lació d’un ascensor a la seva finca, al departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Malgrat que han 
passat sis anys,  no han rebut cap ajuda. 
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Actuació del Síndic: 
S’informa a aquests veïns que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes al Síndic de Catalunya. Es trasllada l’expedient, amb les 
corresponents autoritzacions. 
El Síndic de Catalunya ha tramitat aquest expedient amb un resultat positiu 
per a aquest veïns, doncs, ens informa que l’expedient s’està resolent de forma 
satisfactòria i que està en fase  de gestió per al seu pagament. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010032Q 
Assumpte: 
Manteniment de les voreres per a vianants. 
Queixa presentada per alguns veïns d’Almeda en relació a la situació de les 
voreres de la Ctra. de l’Hospitalet, sota el pont de la Ronda de Dalt. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Atès que aquest Síndic ha comprovat personalment el mal estat d’aquest tram, 
impracticable pels vianants a més de perillós, va demanar informe al tinent 
d’Alcalde de Polítiques d’espai Públic per tal d’esbrinar si l’Ajuntament tenia 
pensat a mes o menys curt termini resoldre aquest tema. 
Atès que de l’informe emès per l’Ajuntament es dedueix que hi ha un projecte 
aprovat de remodelació de la Ctra. de l’Hospitalet, entre el Parc de Can 
Mercader i el límit amb el municipi de l’Hospitalet, que podria tenir una 
execució a l’any 2011, aquest Síndic ordena l’arxiu de l’expedient, informant a 
aquest veïns en relació a aquest projecte. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010053Q 
Assumpte: 
Problemes amb la companyia de subministrament elèctric a un 
habitatge de protecció pública. 
Davant la impossibilitat d’aclarir la seva situació amb l’empresa 
subministradora d’electricitat, amb la intervenció poc clarificadora de 
l’empresa pública propietària d’aquest pis de lloguer, un veí d’aquesta ciutat 
presenta una queixa per tal d’esbrinar què està passant. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïdes a 
la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de Greuges de 
Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització. 
Resultat: 
Pendent. 
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Expedient  2010058Q 
Assumpte: 
Manca d’informació davant la sol.licitud d’un permís municipal. 
Una veïna ha sol.licitat un permís provisional per un dia, per a instal.lar un 
container a la via pública, per tal de posar les brosses de la neteja del seu jardí. 
Malgrat que van trucar a aquesta veïna d’un i d’altre departament, està pendent 
que el departament d’Activitats i Ordenances li doni el permís. No sap res 
més. La neteja del seu jardí la té que fer sense el permís concedit. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit aquesta queixa, s’indica a aquesta veïna 
que presenti una queixa a l’Ajuntament per la manca d’informació en relació a 
la tramitació d’aquesta autorització per posar el container. Se li aconsella que, 
com que ha de posar el container, truqui a la Guàrdia Urbana per explicar-li 
els fets, per tal d’evitar problemes majors. Si té cap problema més pot acudir a 
la nostra institució per tal de formalitzar una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010072Q 
Assumpte: 
Lloguer a través d’una societat adscrita al Ministerio de la Vivienda. 
Uns veïns van llogar un pis a Cornellà a través d’una empresa adscrita al 
Ministerio de la Vivienda. La queixa esdevé quan aquesta empresa no esmena 
les deficiències de la vivenda reclamades pels llogaters, malgrat les 
reclamacions presentades. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic va considerar la remissió de la queixa al Síndic de Greuges de 
Catalunya. Es va informar als interessats i, amb la seva autorització, es va 
traslladar l’expedient. Posteriorment, aquest Síndic ens informa que un cop 
estudiada la queixa, la ha traslladat al Defensor del Pueblo de España. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010094Q 
Assumpte: 
Molèsties ocasionades per les branques d’un arbre. 
Uns veïns d’aquesta ciutat es queixen de les molèsties ocasionades per les 
branques d’un arbre situat a l’altura de la seva vivenda, aquest arbre mai es 
poda per l’Ajuntament, i les seves branques els impedeixen tota la llum del dia. 
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Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic informa a aquest veïns que han de presentar una reclamació a 
l’Ajuntament perquè es podi aquest arbre. Li comuniquen que si l’Ajuntament 
no li respon o considera que la resposta no es adequada pot acudir novament 
a aquesta institució per tal d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010099Q 
Assumpte: 
Desnonament vivenda. 
Una família presenta una queixa davant el pròxim desnonament d’un pis 
d’adjudicació pública, per resolució judicial. No està d’acord. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit aquesta queixa, doncs hi ha una 
resolució judicial. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010104Q 
Assumpte: 
Manca de resposta de l’Ajuntament a una instància presentada. 
Una veïna va presentar una instància a l’Ajuntament per sol.licitar informació 
en relació als projectes urbanístics dels terrenys ubicats al barri del Padró, 
concretament a Can Bagaria (antigament un aparcament). 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic ha sol.licitat informació al departament d’ Acció Territorial i 
Urbanisme, per tal d’esbrinar perquè no s’ha contestat la instància presentada 
per aquesta veïna fa més d’un any. 
Resultat: 
Tràmit pendent 
 
Expedient  2010113Q 
Assumpte: 
Manca de seguretat en un joc infantil instal.lat en una plaça pública. 
Una veïna es queixa de la manca de seguretat d’un joc infantil instal.lat 
recentment en una plaça d’aquesta ciutat. Doncs, el seu fill va caure i es va fer 
mal, no vol que altres nens caiguin com el seu. 
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Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic informa a aquesta veïna que ha de posar-ho en coneixement de 
l’Ajuntament que es qui té la responsabilitat de la via pública. Per altra part, si 
té proves, pot presentar davant l’Ajuntament una reclamació patrimonial per 
danys i perjudicis. Si no obté resposta de l’Ajuntament pot dirigir-se novament 
a aquesta institució. 
Resultat: 
No admesa. 
 
4.6. GENT GRAN 
 
Vuit noves queixes sobre la laboriosa i contradictòria tramitació dels beneficis 
atorgats per la Llei a aquelles persones que es troben amb un grau sever de 
dependència, donen testimoni que encara no s’ha trobat els mecanismes adequats 
perquè ningú, sense raons atribuïbles als interessats, vegi duplicats i triplicats els 
terminis de tramitació del seu programa d’atenció.  

Tampoc els mecanismes d’informació son prou transparents i, en algun cas, la 
informació inexacta ha perjudicat a alguna persona. 

Incidències personals greus d’alguns i algunes residents en centres de gent gran 
han ocupat també aquest Síndic, que ha intentar intermediar per trobar solucions. 
També cal posar en qüestió la gestió complicada de l’atribució de places en centres 
residencials, que desorienta algunes famílies. 

 
Expedient 2010001Q 
Assumpte:  
Demora en la resolució del Grau i Nivell de Dependència. 
Un veí es queixa de la manca d’informació en relació a la sol.licitud del Grau i 
Nivell de dependència sol.licitat per a la seva esposa amb data 27 de novembre 
de 2007, malgrat les reclamacions presentades al PRODEP no ha tingut cap 
resposta. Sembla que no existeix l’expedient presentat. 
Actuació del Síndic: 
S’ informa a aquest ciutadà que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes  a la Generalitat de Catalunya i, per tant, les competències 
corresponen al Síndic de Greuges de Catalunya. Es trasllada la queixa amb la 
seva autorització expressa.  
De l’ informe emès pel Síndic de Greuges de Catalunya es dedueix que s’ha 
dictat resolució del Grau i Nivell de dependència, amb data 23 d’abril de 2010, 
malgrat que sembla que hi ha un error pel que fa a la direcció de la interessada, 
sol.licita al departament d’Acció Social de la Generalitat que revisi l’adreça on 
s’ha enviat la resolució. 
Resultat: 
Pendent 
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Expedient  2010003Q 
Assumpte: 
Manca de resolució de la revisió del Grau i Nivell de dependència i del 
dret als serveis de prestacions vinculades. 
Una veïna va sol.licitar, el 27 d’octubre de 2009, la revisió del Grau i Nivell de 
dependència per al seu marit, donat l’empitjorament de la seva salut. No ha 
rebut cap resposta del departament d’Acció Social  i Ciutadania. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta ciutadana que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya, i per tant, corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització 
expressa. 
Durant la tramitació de l’expedient el seu marit es mort. El Síndic de Greuges 
de Catalunya reitera la seva petició al Departament d’Acció Social de la 
Generalitat en el sentit que  l’Administració assumeix la seva responsabilitat, 
com a conseqüència de la seva inactivitat o  retards en la tramitació dels 
expedients.  
Resultat: 
Recomanació pendent. 
 
Expedient  2010022Q 
Assumpte: 
Mala gestió per part de les Administracions en relació a la tramitació de 
la sol.licitud del reconeixement de la situació de la dependència i del 
dret als serveis de prestacions vinculades. 
Un veí es queixa de la mala gestió en el procediment de les administracions, 
tant de la Generalitat com de l’Administració Local, en relació a la sol.licitud 
de la situació de dependència sol.licitada a l’any 2008 per  la seva mare política. 
Desprès de trigar 11 mesos en resoldre la situació del Grau i Nivell de 
dependència, va tenir que sol.licitar una revisió per no estar conforme amb 
aquesta resolució. Aquesta resolució va ser estimada, desprès de 9 mesos més,  
pel departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya. Mentrestant, li 
va ser confeccionat un PIA amb la resolució anterior. Posteriorment, va rebre 
un PIA que no està clar. 
Actuació del Síndic: 
S’indica a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïdes a la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de Greuges  de 
Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització expressa.  
Així mateix, aquest Síndic local es va dirigir al departament d’Acció Social de 
l’Ajuntament perquè l’informe d’aquesta situació.  
Desprès d’un primer informe del Síndic de Greuges de Catalunya en el qual 
ens comunica que es va dirigir a l’Ajuntament de Cornellà i que li ha fet arribar 
varies consideracions i recordatoris dels seus deures legals: 1) de vetllar perquè 
els drets reconeguts en la resolució del reconeixement de dependència es 
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concretin en un programa individual d’atenció que es pugui fer efectiu el mes 
aviat possible en benefici de la persona interessada. 2) Ha recordat a 
l’Ajuntament d’acord amb l’art.10 de la Llei de Serveis Socials, que el ciutadà 
té dret a rebre la informació suficient i entenedora sobre els serveis i les 
prestacions disponibles... i sobre els mecanismes de presentació de les queixes 
i reclamacions. 3) Ha recordat a l’Ajuntament de Cornellà que el ciutadà té 
dret a tenir assignat un professional de referència que sigui l’ interlocutor 
principal i que vetlli per la coherència i la coordinació entre les 
administracions. 
Aquest Síndic segueix amb la tramitació de l’expedient per tal de informar-se 
en relació a la prestació individual d’atenció (PIA). 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010040Q 
Assumpte: 
Retard en la resolució del Programa Individual d’Atenció a la situació 
de la dependència i del dret als serveis de prestacions vinculades. 
Una veïna es queixa de la demora en la resolució del PIA de la seva mare, 
malgrat que es va reconèixer un Grau III i Nivell 1 de dependència desprès de 
20 mesos d’haver presentat la sol.licitud al 2008. No ha rebut cap notificació 
més. 
Actuació del Síndic: 
S’informa  a aquesta veïna que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització. 
Per altra part, aquest Síndic de Cornellà s’ha dirigit als Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Cornellà que ens comuniquen que el Prodep encara no els ha 
facilitat les dades econòmiques ni d’identificació, que hi ha hagut una 
incidència que ara ja esta resolta i continuarà el tràmit. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010041Q 
Assumpte: 
Demora en la tramitació de la Llei de la Dependència. 
Un veí es queixa de la manca d’informació en relació amb la sol.licitud del 
Grau i Nivell de la seva dependència que va presentar al departament d’Acció 
Social de la Generalitat de Catalunya. Així com l’ elaboració del PIA 
corresponent. 
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Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar un informe al Departament d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Cornellà per tal d’esbrinar la situació d’aquest expedient. 
Atesa la precària situació de salut d’aquest veí, aquest Síndic ha estat molt 
pendent de la resolució del Grau i del Nivell de dependència, així com de la 
resolució del PIA. Malgrat la demora de 10 mesos, ja ha estat resolt. 
Resultat: 
Tràmit amb resultat positiu. 
 
Expedient  2010042Q 
Assumpte: 
Manca d’assistència a una residència de gent gran. 
Una veïna es queixa de la manca d’assistència al seu marit per part del personal 
de la residència on el seu marit esta ingressat. Fins a haver-lo de traslladar a un 
altre centre. 
Actuació i resolució del Síndic: 
A partir de la presentació d’aquesta queixa el Síndic va contactar amb la 
regidora d’Acció Social per programar una visita a la direcció del centre.  
Atès els informes emesos per part de la treballadora social del centre i de la 
visita del Síndic a aquesta residència es dedueix que no es va produir una 
situació de manca d’assistència continuada.  
Resultat: 
Mediació amb resultat negatiu. 
 
Expedient  2010047Q 
Assumpte: 
Manca d’informació per part de la Generalitat de Catalunya. 
Una senyora es queixa de la mala informació per part del departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en relació a la informació 
que va rebre a l’any 2007, anunciant-li que s’havia creat una nova prestació per 
al manteniment de les despeses de la llar i que ho podia sol.licitar, sense 
especificar que aquest ajut substituïa o era incompatible amb la prestació 
complementària que percebia per protecció dels cònjuges supervivents. 
Desprès de presentar varies reclamacions al respecte, al maig de 2010 va 
recollir personalment la resolució d’ abril de 2010 del departament d’Acció 
Social de la Generalitat amb una liquidació de les prestacions rebudes. No està 
d’acord amb aquesta resolució. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic entén que aquesta senyora ha estat mal informada pel 
departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya i per tant considera 
la seva queixa, comunicant-li que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a aquesta administració i, per tant, les competències corresponen al 
Síndic de Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva 
autorització expressa. 
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Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010049Q 
Assumpte: 
Revisió de reconeixement del Grau i Nivell de dependència. 
Una veïna es queixa de la demora en la resolució de la revisió del Grau i Nivell 
de dependència sol.licitada per la seva mare, per indicació d’aquest Síndic va 
presentar una reclamació prèvia a l’ICASS.  
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre la queixa a tràmit, doncs la interessada ja ha 
rebut notificació de l’ICASS sol.licitant documentació. L’Administració l’ està 
atenen. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010050Q 
Assumpte: 
Desacord amb la desestimació a la reclamació del Grau i Nivell de 
dependència i del dret als serveis de prestacions vinculades. 
Una veïna que viu sola no està d’acord amb la resolució del Grau i Nivell de 
dependència reconegut pel departament d’Acció Social de la Generalitat de 
Catalunya. Malgrat la reclamació presentada que ha estat denegada i ratificada 
la anterior, aquesta senyora considera que com diu el mateix informe mèdic de 
l’Hospital te dificultats per fer algunes coses ella sola. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta senyora que les competències d’aquesta queixa son 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i, per tant, es trasllada el seu expedient 
al Síndic de Greuges de Catalunya amb la seva autorització expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010063Q 
Assumpte: 
Manca de resolució del  Programa Individual d’Atenció a la situació de 
la dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades. 
Una veïna ha presentat una queixa per la manca d’informació del departament 
d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya. Té la resolució del Grau i Nivell 
de dependència aprovat des de el mes de febrer de 2010 i no ha rebut cap 
informació més. 
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Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar informació al departament d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Cornellà. Desprès de fer un seguiment en la seva tramitació, 
es dedueix que s’està elaborant el PIA i es registrarà a la Generalitat. Si en un 
temps prudencial no tenint cap informació més proposarem el trasllat de 
l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya. 
Resultat: 
Tràmit pendent. 
 
Expedient  2010066Q 
Assumpte: 
Manca d’assistència higiènicosanitària d’un centre residencial de Gent 
Gran. 
Una veïna que té ingressat al seu pare en una residència per a la Gent Gran es 
queixa de la manca d’assistència higiènicosanitarià del centre. El seu pare va 
tenir problemes de deshidratació i va tenir que ser atès a Urgències. Han parlat 
amb el director que no els ha donat cap resposta vàlida. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic es va entrevistar amb el director del centre, la coordinadora i la 
representant del Consorci de Salut Social de Catalunya, gestors de la 
residència. D’aquesta reunió aquest Síndic va deduir la necessitat de que els 
gestors supervisin eficaçment la salut dels residents, tot i que ells estan obligats 
a adoptar protocols sanitaris que el mateix ICS planteja. El director està 
disposat a rebre les queixes dels familiars per un millor funcionament del 
centre. 
Aquest Síndic considera que amb aquesta mediació l’afer objecte de la queixa 
ha iniciat el procediment adequat per la resolució dels seus problemes. No 
obstant, s’ha informat a la família que si es manté la disconformitat caldrà que 
adrecin una queixa a l’ ICASS demanant una inspecció. Posteriorment, es pot 
plantejar  el trasllat de la queixa al Síndic de Catalunya. 
Resultat: 
Mediació amb resultat positiu. 
 
Expedient  2010067Q 
Assumpte: 
Manca de resolució del Programa Individual d’Atenció a la situació de 
la dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades. 
Una veïna ens presenta una queixa en relació a la manca de resposta per part 
del departament d’Acció Social de la Generalitat en relació a la resolució del 
PIA, que va sol.licitar al febrer de 2009 per al seu pare ingressat en una 
residència per a gent gran. Te la resolució del Grau III i Nivell 1 aprovada des 
de 29 de maig de 2009. 
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Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta ciutadana que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya, i , per tant, corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització. 
Per altra part, aquest Síndic de Cornellà s’ha dirigit als Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Cornellà perquè ens informi en relació a la confecció d’aquest 
PIA.  Aquest departament ens comunica que te la resolució del PIA, de data 
14 de gener de 2010, que la interessada no la ha rebut. Aquest veí no percebrà 
cap prestació per cuidador no professional,  ni la vinculada a residencia que 
esta prescrita al PIA. Aquest veí està en llista d’espera per ingressar a 
residència pública. Que es posi en contacte amb la Treballadora Social de 
l’Ajuntament. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010078Q 
Manca d’assistència a un centre de Gent Gran. 
Una veïna es queixa en relació a la manca d’ assistència rebuda per la seva 
mare ingressada en un centre de Gent Gran d’aquesta ciutat. La seva mare va 
sofrir un accident al ser empesa per altre resident amb problemes 
d’agressivitat, sense que,  en aquell moment, hi hagués cap supervisor present. 
El resultat d’aquest accident va ser que la seva mare es va trencar el maluc i va 
haver de ser ingressada a un centre hospitalari per operar-la. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre aquesta queixa a tràmit, doncs no es un 
problema que requereixi una mediació, si no l’establiment de responsabilitats. 
En primer lloc, aquesta família ha de presentar una queixa al Servei 
d’Inspecció i Registre del departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. Si no obté resposta, o considera que la resolució 
adoptada per aquest departament vulnera els seus drets pot acudir novament a 
aquesta institució per tal d’estudiar la formalització d’una queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient 2010100Q 
Assumpte: 
Manca d’informació clara per optar a una plaça a una residència 
pública per a gent gran. 
Una veïna que te a la seva mare amb dependència presenta una queixa per la 
manca d’informació de l’Administració donat que porta molt de temps 
sol.licitant informació en relació a l’obertura d’aquesta nova residència. Ara ho 
ha aconseguit, però li comuniquen que té una llista d’espera d’un any i mig. 
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Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic s’ha posat amb contacte amb el gerent d’aquesta residència 
perquè l’informi en relació al procediment i accés a les places residencials. 
Resultat: 
Tràmit pendent. 
 
Expedient  2010117Q 
Assumpte: 
Mal  ús de les places d’aparcament per a minusvàlids. 
Una veïna es queixa de l’ús fet per les places d’aparcament per a minusvàlids, 
ubicades  a la via pública. Considera que aquestes son utilitzades pels familiars. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic proposa a aquesta veïna la presentació d’una queixa (amb 
proves)  a l’Ajuntament de Cornellà. Si l’Ajuntament no li contesta o 
considera que la resposta no es correcta, pot acudir novament davant aquest 
Síndic de Greuges.  
Resultat: 
No admesa. 
 
 
4.7. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
 
Aquest segueix essent un àmbit delicat i sensible, que preocupa especialment a 
aquest Síndic, però que també intenta no traspassar el seu àmbit competencial. En 
molts casos ens hem limitat a aconsellar, a mediar o a informar les parts 
implicades. 

En qualsevol dels casos, d’acord amb les regidores d’Acció Social i de Polítiques de 
ciutadania i amb el Director de la Zona educativa de Cornellà, hem seguit 
impulsant un procés de conscienciació adreçat als professionals i als pares. Hi ha, 
però, molta feina a fer encara. 

 
Expedient  2010017Q 
Assumpte: 
Denegació d’una beca de menjador. 
La filla d’un veí que assisteix a una escola d’educació  especial ubicada en 
aquesta ciutat, li ha estat denegada una beca de menjador, de la que sempre ha 
estat beneficiària. Desprès de reclamar-la verbalment, li han comunicat que si 
que té dret, però que hi havia un error d’identificació per resoldre. Així doncs, 
va presentar la seva reclamació per escrit al Departament d’Educació de la 
Generalitat,  no ha rebut cap resposta.  
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Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest ciutadà que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i que, per tant, corresponen al Síndic 
de Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització 
expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010023Q 
Assumpte: 
Trasllat de CEIP 
La mare d’una nena de P4 que assisteix  a un CEIP de Cornellà,  ha sol.licitat 
al departament d’Educació, el trasllat de la seva filla a un altre CEIP, per al 
curs 2010-2011, per motius familiars molts especials i justificats. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre aquesta queixa donat que aquesta veïna resta a 
l’espera d’una resposta de l’Administració. S’indica a aquesta ciutadana que si 
no rep contestació o la resposta creu que vulnera els seus drets, pot acudir 
novament a aquesta Institució,  per tal d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010031Q 
Assumpte: 
Adjudicació plaça escolar de P-3 
Una veïna ha sol.licitat una plaça escolar de P-3, per al curs 2010-2011, per a la 
seva filla petita. La seva disconformitat està en la adjudicació d’una plaça a un 
col.legi que ella no ha sol.licitat, malgrat les sis opcions sol.licitades i cap 
d’elles estimades. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquesta veïna ha presentar un escrit d’ al.legacions a l’Ajuntament, per tal de 
que la seva filla sigui admesa en un dels 6 centres escollits. Aquest Síndic no 
pot admetre la queixa donat que resta a l’espera d’una resposta de 
l’Administració.  Si no rep contestació o la resposta de l’Ajuntament creu que 
vulnera els seus drets pot acudir a aquesta Institució per tal d’estudiar la 
formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
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Expedient  2010034Q 
Assumpte: 
Actitud agressiva d’un alumne en un CEIP  
La mare d’una alumna que assisteix a una escola d’aquesta ciutat, es sent 
indefensa davant l’actitud agressiva continuada d’un company de classe de la 
seva filla. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Davant aquesta greu situació aquest Síndic es va posar en contacte amb el 
responsable de la zona educativa de Cornellà, de la seva actuació es dedueix 
que tant ell, com la inspectora  estan al corrent de la situació greu d’aquest 
alumne. S’estan prenent per part de la direcció i de la comissió social del 
centre les mesures disciplinàries i educatives adients. 
Aquest Síndic  confia en els responsables educatius per afrontar aquest tema i 
que ho facin amb adequació als fets i a les circumstàncies. Aquesta intervenció 
ha estat comunicada a la mare de la nena agredida.  
Resultat: 
Mediació amb resultat positiu. 
 
Expedient  2010045Q 
Assumpte: 
Discriminació d’un nen amb dèficit d’atenció. 
La mare d’un nen d’aquesta ciutat,  que pateix un trastorn per dèficit d’atenció 
considera que el seu fill ha estat discriminat per la directora d’un CEIP d’una 
altra població a la que assisteix el menor, al no admetre al seu fill a una 
excursió de final de curs que ja estava programada des de fa temps. A última 
hora i unilateralment ha comunicat a la mare que el seu fill  no va a la sortida. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic ha informat a aquesta mare que, en primer lloc, ha de fer una 
reclamació als Serveis Territorials d’Educació de Sant Feliu, i sol.licitar una 
reunió conjunta amb tots els responsables per aclarir aquesta situació. Per altra 
part, se li comunica que si no rep resposta acceptable pot acudir a aquesta 
Institució per tal d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010051Q 
Assumpte: 
Actuació dels Mossos d’Esquadra davant un menor d’edat. 
El pare d’un adolescent, menor d’edat,  presenta una queixa en relació a 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra, al que van emmanillar i conduir a les 
dependències policials, i posteriorment, a la fiscalia de menors, sense cap avís 
a la família. 
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Actuació del Síndic: 
Desprès de les gestions d’aquest Síndic amb el Mossos d’Esquadra, considera 
la remissió d’aquesta queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per al seu 
tràmit. Amb l’ autorització expressa de l’interessat. 
El Síndic de Greuges de Catalunya, referent a la tramitació de la queixa, ens 
comunica que ha rebut  resposta del Conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació en relació als fets, de la que ha informat a 
l’interessat. Així doncs, ha finalitzat la seva intervenció fent varis suggeriments 
a l’ esmentat Departament. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010070Q 
  2010079Q 
  2010080Q 
  2010081Q 
  2010082Q 
  2010083Q 
  2010084Q 
  2010085Q 
  2010086Q 
  2010087Q 
  2010088Q 
  2010115Q 
  2010116Q 
Assumpte: 
Supressió de sortides dels alumnes d’un CEIP d’aquesta ciutat. 
Pares i mares d’alumnes d’un col.legi d’aquesta ciutat es queixa davant la 
decisió unilateral del claustre de professors d’aquest CEIP de suprimir algunes 
sortides dels alumnes, com a pressió davant el conflicte que mantenen amb el 
departament d’Educació. Considera vulnerats els drets dels alumnes. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta veïna que com a Síndic Local no tinc competència per 
tramitar aquesta queixa davant el departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, però que es trasllada la seva queixa amb la seva autorització al 
Síndic de Greuges de Catalunya. El qual ja ha manifestat públicament que 
s’interessa pel tema i estudia si hi ha un menyspreu dels infants i adolescents 
afectats.  
Resultat: 
Pendent. 
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Expedient  2010106Q 
Assumpte:  
Discriminació a  l’ESO. 
Uns estudiants de 4t de l’ ESO d’un col.legi d’aquesta ciutat, es consideren 
discriminats donat que per aprovar l’ES0 han de passar tots els exàmens. Es 
dona la situació d’un alumna que no ha assistit a classe, i no ha fet cap 
exàmen, ni ha fet el treball de síntesis. Ha aprovat tot sense cap problema. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic considera que no pot admetre aquesta queixa a tràmit. En 
primer lloc, aquest alumnes haurien de presentar una reclamació al 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Si l’Administració no 
contesta, aquest Síndic pot estudiar la formalització d’una queixa davant el 
Síndic de Greuges de Catalunya, que es qui té competència davant la 
Generalitat. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010108Q 
Assumpte: 
Cobrament íntegre dels rebuts de les escoles Bressol de Cornellà. 
Un veí presenta una queixa perquè considera que en època de crisis 
l’Ajuntament no hauria de presentar l’ import íntegre del rebut de l’escola 
Bressol, quan els nens no assisteixen el mes sencer i per vacances. Va 
presentar un escrit a l’Alcalde de Cornellà el qual li va respondre que son les 
normes. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic considera que l’Ajuntament no està vulnerant cap dels seus 
drets com a ciutadà. Les Ordenances Municipals i el Reglament municipal de 
matriculació d’ escoles Bressol així ho determinen. Aquest Síndic deixa 
aquesta qüestió oberta, si fos el cas de noves queixes, es podria estudiar si 
procedeix el canvi de les normes, en benefici dels ciutadans. 
Resultat: 
Desestimada. 
 
Expedient  2010112Q 
Assumpte: 
Manca d’oferta places a una escola Bressol de la ciutat. 
Una veïna es queixa de la manca de places a una escola Bressol concreta de la 
ciutat, considerant que els nens petits se’n tenen que anar a altres barris de la 
ciutat. 
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Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit aquesta queixa. Considera que ha de 
presentar la queixa directament a l’Ajuntament. S’informa a aquesta veïna que 
l’Ajuntament ha de contestar-li en un temps prudencial. Si no fos així pot 
presentar novament la queixa davant aquest Síndic per estudiar la 
formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
 
4.8. SALUT I ACCIÓ SOCIAL 
 
Tres queixes sobre el funcionament del sistema de salut posen de manifest la 
constatació feta l’any 2009, però no permeten confirmar el temor de creixement 
d’aquests casos. 

He de posar de manifest que, així que sigui possible, hem constatat la necessitat de 
destinar locals més adequats a les dependències d’Atenció Primària d’Acció Social. 

 
Expedient  2010002Q 
Assumpte: 
Denegació de la sol.licitud d’ajut a una veïna. 
Una veïna amb una malaltia degenerativa, fa 20 anys que fa natació, per 
prescripció facultativa, a una piscina de la nostra ciutat. Aquesta veïna 
necessita ajut per despullar-se/dutxar-se/vestir-se a la piscina. Va proposar a 
l’Ajuntament que l’ajut a domicili al que té dret pogués acompanyar-la a la 
piscina. Ha estat denegada aquesta opció. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic va sol.licitar informació al departament d’Acció Social de 
l’Ajuntament i al departament d’Esport.  Dels informes emesos pel 
departament d’acció social es desprèn que la dutxa no està adaptada a les seves 
necessitats.  Posteriorment, la direcció de la piscina es va reunir amb la 
interessada per analitzar les possibles solucions: es va portar una cadira 
especial per millorar la comoditat de circulació tant en la zona de platja com a 
la zona de dutxes i la possibilitat que la seva filla entres al vas de la piscina i 
dutxes per tal d’ajudar-la. No hi ha hagut cap problema amb l’usuària amb 
total satisfacció. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
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Expedient  2010013Q 
Assumpte: 
Demora en la llista d’espera per una operació quirúrgica, malgrat la 
seva urgència. 
La filla d’un veí d’aquesta ciutat ens presenta una queixa, malgrat haver 
presentat varies reclamacions a l’ICAS en diverses ocasions, sense cap 
resposta positiva. Davant les actuacions burocràtiques que ratllen la 
inhumanitat a la llarga llista d’espera en la què es troba el seu pare per 
sotmetre’s a una intervenció quirúrgica amb caràcter d’urgència. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta veïna que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya. De les actuacions d’aquest Síndic es dedueix que 
desprès de sol.licitar la corresponent informació va suggerir al Departament 
de Salut a que s’acceleressin els tràmits tant com fos possible perquè aquest 
veí fos intervingut sense més dilació. Suggeriment acceptat per 
l’Administració. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient 2010021Q 
Assumpte: 
Manca d’informació de l’ICS. 
En relació a la manca d’informació per part del Sistema Sanitari Català que no 
va informar a un veí de la derivació de la visita que tenia programada amb un 
especialista d’un Hospital de la xarxa pública al nou Hospital de Sant Joan 
Despí. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre aquesta queixa donat que aquest veí va 
presentar una reclamació prèvia a l’Hospital de Sant Joan Despí,  i va estar 
contestada positivament. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010054Q 
Assumpte: 
Manca d’atenció mèdica . 
La mare d’una nena petita es queixa de l’ atenció rebuda per la seva filla menor 
d’edat, en el CAP al que pertany, al no fer-li un reconeixement mèdic 
exhaustiu davant un quadre de diversos dies de febre, diagnosticant-li 
incorrectament quan en realitat tenia una pneumònia.  Aquesta senyora va 
presentar una queixa al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al 
maig de 2010, que ha estat contestada al juny, en el sentit de què en el 
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moment de la visita no presentava cap símptoma sospitós d’aquesta malaltia. 
Aquesta veïna no està conforme amb aquesta resposta. 
Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic informa a aquesta senyora que les competències d’aquesta 
queixa son atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al 
Síndic de Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva 
autorització expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010055Q 
Assumpte: 
Deficiències a les dependències d’atenció primària d’Acció Social. 
Un treballador d’aquest departament ens presenta una queixa en relació a les 
deficiències i insalubritat del lloc de treball on està destinat. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic es va personar en aquestes dependències i va entrevistar-se amb 
el personal que treballa en aquest local i amb el responsable d’aquesta queixa. 
D’aquesta visita el Síndic va deduir que moltes de les raons d’aquesta queixa 
que aquest treballador havia exposat ja estaven resoltes, ell mateix ho 
reconeix. Per això, no formalitza la queixa presentada per aquest treballador. 
Però aquest Síndic considera dubtós que aquest local reuneixi les 
característiques adequades per a l’exercici de les funcions de primera atenció a 
la que estan destinats, es per això que fa constància als responsables 
municipals dels aspectes insuficients de l’ esmentat local,  amb el prec que en 
la mesura del possible es facin previsions per a la reubicació del servei. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010065Q 
Assumpte: 
Denegació de segona opinió mèdica. 
Un veí amb greus problemes dermatològics ha sol.licitat al Servei Català de la 
Salud una segona opinió mèdica, doncs no està conforme amb el diagnòstic de 
l’Hospital on porta un tractament, donat que no té millora. El Servei Català de 
la Salut li ha contestat verbalment que no hi té dret. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïdes a 
la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de Greuges de 
Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
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Expedient  2010091Q 
Assumpte: 
Disconformitat amb la resolució de l’INSS en relació a una pensió de 
viduïtat. 
Aquesta veïna es queixa perquè no entén la proporció de la pensió.  
Actuació i resolució del Síndic: 
Desprès d’estudiar aquesta queixa aquest Síndic considera que no s’ha vulnerat 
cap dels seus drets. El percentatge corresponent a la pensió de viduïtat en el 
seu cas, excònjugue, està correctament calculat. Aquesta veïna ha estat 
informada. 
Resultat: 
No admesa 
 
Expedient 2010103Q 
Assumpte: 
Denegació ajut corresponent al Programa d’atenció social a persones 
amb disminució. 
Una veïna va sol.licitar aquest ajut  l’any 2008 per l’ adquisició d’un vehicle, 
sol.licitud que va ser concedida pel departament d’Acció Social de la 
Generalitat de Catalunya. Desprès de presentar tota la documentació mai va 
cobrar aquests ajut. 
Al 2010 ha canviat el vehicle i ha sol.licitat de nou l’ ajut. 
El departament d’Acció Social de la Generalitat li denega per considerar que 
no han transcorregut quatre anys des de la concessió d’un ajut del mateix 
tipus. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta veïna que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització. 
Resultat: 
Pendent. 
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4.9. SERVEIS JURÍDICS 
 

6 reclamacions patrimonials a Administracions son una novetat en la llista de 
queixes rebudes a l’Oficina del Síndic de Greuges.  

Algunes no s’han acceptat a tràmit per manca de mitjans probatoris, per estar en 
tràmit la reclamació inicial o per no haver-la fet encara. 

Hi ha un cas en que s’ha produït una mena de debat pseudo-jurídic entre el Síndic i 
el jurista municipal, per apreciar aquest Síndic raons favorables a la reclamació 
patrimonial i defectes en la tramitació de l’expedient. Considero que les 
apreciacions del Síndic poden ser errònies i, per tant, si l’Ajuntament ho veu 
diferent, ja ho esbrinarà un jutge, si és el cas. Però considero que no es pot 
confondre una intervenció del Síndic amb un debat entre juristes. El que està en joc 
no és un “informe jurídic”, si no les raons d’un ciutadà o ciutadana. Les formes 
m’han semblat, en aquest cas, una mala pràctica administrativa. 

Puc entendre, per altra banda, una tendència de l’Administració a deixar en mans 
de la judicatura la resolució dels casos de responsabilitat patrimonial. Però cal dir 
que, en molts casos de persones senzilles i sense recursos, això pot significar un 
obstacle difícil de salvar. 

 
Expedient 2010018Q 
Assumpte: 
Responsabilitat patrimonial de l’Administració. 
Queixa d’una veïna per una possible responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament  en relació als desperfectes soferts en els baixos del seu vehicle. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit aquesta queixa donat que 
l’Ajuntament ha admès a tràmit la seva sol.licitud, donant-li coneixement del 
procediment legal previst per la tramitació i resolució de l’expedient en un 
termini de sis mesos. 
S’ indica a aquesta ciutadana que si no rep contestació o la resposta creu que 
vulnera els seus drets, pot acudir novament a aquesta Institució,  per tal 
d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
  



 

108 
 

 
Expedient  2010035Q 
Assumpte: 
Reclamació patrimonial a l’Administració. 
Una veïna no està d’acord amb la denegació per part dels Ferrocarrils 
Metropolitans de Barcelona a la seva sol.licitud de reclamació patrimonial pels 
danys i perjudicis que va patir al caure per les escales, degut al mal estat 
d’aquestes. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre a tràmit aquesta queixa donat que la senyora no 
té proves o testimonis de que la caiguda estigués provocada pel mal estat de 
les escales.  
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient   2010048Q 
Assumpte: 
Reclamació patrimonial a l’Administració. 
Una veïna es queixa  del mal estat de la rampa d’accés al seu edifici, que va ser 
construïda fa poc de temps per l’Ajuntament. Aquesta senyor ha relliscat i ha 
patit lesions cervicals. El problema de la rampa es que rellisca, el seu fill va en 
cadira de rodes i no pot fer-la servir per accedir a l’edifici.  
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic de Greuges no pot admetre aquesta queixa. En primer lloc, 
aquesta ciutadana ha de sol.licitar a l’Ajuntament una reclamació patrimonial 
pels danys soferts al relliscar i caure en aquesta rampa i que li han ocasionat 
lesions cervicals. Per altra part, ha de sol.licitar a l’Ajuntament que adopti  les 
mesures correctores pertinents perquè la rampa sigui accessible. 
S’indica a aquesta veïna que si l’Ajuntament no atén les seves peticions pot 
acudir novament a aquesta Institució per tal d’estudiar la formalització d’un 
queixa. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010052Q 
Assumpte: 
Responsabilitat patrimonial de l’Administració. 
Una veïna d’aquesta ciutat va presentar una reclamació patrimonial a 
l’Ajuntament a l’any 2008, pels danys soferts per una caiguda en la via pública 
pel seu mal estat.  Per decret d’alcaldia de 29 de juny de 2010, l’Ajuntament li 
denega  per considerar que la reclamant va adoptar una actitud negligent quan 
estava caminant. 
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Actuació i resolució del Síndic: 
Desprès de tots els esbrinaments d’aquest Síndic “in situ” acompanyat de 
testimonis , i d’ anal.litzar la documentació i els informes aportats pels serveis 
jurídics de l’Ajuntament,  aquest Síndic considera que aquest tema s’ha resolt 
sense suficient diligència i adequació a la realitat, amb uns informes 
extemporanis i no apreciant adequadament les dades aportades.  
Així doncs, aquest Síndic va Recomanar a l’Alcalde de Cornellà que 1) 
ordenés revisar en la seva totalitat la resolució denegatòria aprovada, 2) que 
acceptés la petició formulada per aquesta veïna donada la impossibilitat de 
disposar d’informes fefaents pel temps transcorregut.   
Aquesta Recomanació no ha estat acceptada per l’ Ajuntament.  El Síndic 
s’ha  dirigit novament a la tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Administració Pública 
i Interior per considerar que aquesta denegació no pot amagar-se sota l’imperi 
de la llei i la burocràcia, com ho demostren els informes dels serveis jurídics 
de l’Ajuntament rebuts en aquesta institució. Per això, aquest Síndic inclourà 
aquesta queixa com a exemple de mala pràctica administrativa. 
Resultat: 
Recomanació no acceptada. 
 
Expedient  2010093Q 
Assumpte: 
Reclamació patrimonial a l’Administració. 
Un veí va presentar una reclamació patrimonial al departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, arran dels danys i perjudicis que va patir per 
l’assistència rebuda a l’hospital on va ser atès. Desprès de sol.licitar-li 
documentació al gener de 2010 no ha rebut cap resposta de l’Administració. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest ciutadà que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010109Q 
Assumpte: 
Responsabilitat patrimonial de l’Administració. 
Una veïna es queixa perquè va caure en un forat de la via pública,  es va fer 
mal i va estar de baixa durant un temps. 
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Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre aquesta queixa, doncs en primer lloc, ha de 
presentar una reclamació patrimonial a l’Ajuntament que es qui té la 
responsabilitat de la via pública. S’informa a aquesta veïna que si l’Ajuntament 
no li contesta o la resposta considera que vulnera els seus drets, pot acudir 
novament a aquesta institució per tal d’estudiar la formalització d’una queixa.  
Resultat: 
No admesa. 
 
 
4.10. TRIBUTS 
 
De les quatre queixes sobre temes fiscals ateses, dues ha estat derivades al 
Defensor del Pueblo. 

M’interessa insistir en la queixa referida a la pèrdua del dret a gaudir d’una 
reducció del 95% de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys, en cas 
d’herència per part de la vídua (o vidu) en primera residència, per no haver fet en el 
seu moment auto declaració de l’impost. A part d’aquesta pèrdua de l’exempció, la 
interessada ha de pagar interessos, recàrrec i sanció. 

Aquest supòsit (del que n’hem atès dos casos més, que no vam arribar a tramitar) 
no creiem que es puguin identificar amb una figura pròpiament de frau fiscal. Més 
aviat ens trobem en supòsits de desinformació, que resulten molt cars al ciutadà 
(generalment, ciutadana). Malgrat el Notari inclou en el text de l’escriptura 
l’obligació de declarar l’impost, sembla que no es fa prou consciència dels beneficis 
i de les conseqüències. 

Des del punt de vista de la defensa del dret de les persones, fa mal pensar en 
aquestes situacions, tot i que des del punt de vista de la tècnica fiscal no es pugui 
oposar cap retret a l’actuació municipal. Potser s’hauria de cercar alguna alternativa 
informativa que millori aquesta situació. 

 
Expedient 2010006Q 
Assumpte: 
Incoació Acta d’ Inspecció Tributària per l’ Impost Sobre l’ Increment 
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
Davant la ignorància de l’obligació de fer l’autoliquidació d’aquest impost ha 
suposat a una veïna de la nostra ciutat la pèrdua del seu dret de reduir el 95% 
de l’ import previst en les Ordenances Fiscals. No va rebre la notificació. 
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Actuació del Síndic i Resolució: 
De les gestions realitzades per aquest Síndic amb el departament de Gestió 
Tributària, en relació al procediment notificador empleat i vist que està dins de 
la legalitat, aquest Síndic posa de manifest a la seva resolució que les 
comunicacions en voluntària gaudeixen d’una menor eficàcia que les 
comunicacions en executiva, considera que es una curiositat que sovint es 
reprodueixi  aquest esquema. Suggereix a l’Ajuntament que revisi l’eficàcia de 
les comunicacions en voluntària, especialment en supòsits que no son 
generals, malgrat compleixin els requisits determinats per la llei. 
Per altra part, aquest Síndic ha comprovat que a l’Acta d’Inspecció hi ha 
afirmacions inexactes per la qual cosa suggereix a l’Ajuntament que eviti, ni 
que sigui per abreujar,  aquestes afirmacions  en la documentació que s’entrega 
al ciutadà. 
Resultat 
Pendent de Recomanació. 
 
Exped. 2010011Q 
Assumpte: 
Declaració de la Renda 2008. 
Una veïna es queixa perquè Hisenda ha practicat a la seva mare una declaració 
paral.lela de la Renda de 2008, per no declarar una invalidesa que percep. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic no pot admetre aquesta queixa perquè prèviament ha de 
presentar una reclamació davant l’Administració d’Hisenda durant el termini 
que la llei estableix. S’ indica a aquesta ciutadana que si no rep contestació o la 
resposta creu que vulnera els seus drets, pot acudir novament a aquesta 
Institució,  per tal d’estudiar la formalització d’una queixa. 
Resolució: 
No Admesa. 
 
Expedient  2010015Q 
Assumpte: 
Procediment ineficient per part de  la delegació d’ Hisenda de Cornellà. 
Un veí es queixa de la informació que  li va donar un funcionari de la 
delegació d’Hisenda de Cornellà,  en relació a la declaració de la Renta de l’any 
2006,  al comunicar-li verbalment que no estava obligat a efectuar-la per estar 
a l’atur a l’any 2006. La seva desorientació es quan a l’any 2009 rep un 
requeriment d’aquesta Administració reclamant-li aquesta Renda del 2006, que 
l’agència no li fa, i ha d’acudir a un gestor.  Malgrat que aquest veí compleix 
amb la seva obligació, no ha deixat de rebre notificacions d’Hisenda al 
respecte. No sap quan acabarà aquest procediment. 
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Actuació del Síndic: 
S’indica a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïdes a 
Govern Central, i per tant, al Defensor del Pueblo de España. Així doncs, es 
trasllada el seu expedient a aquesta institució amb la seva autorització 
expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
 
Expedient  2010046Q 
Assumpte: 
Increment de l’IBI. 
Un veí d’aquesta ciutat es queixa de l’increment que ha sofert l’IBI, en quatre 
anys ha calculat que s’ha incrementat el doble. Viu en un pis sense ascensor i 
ell es pensionista, cada vegada el seu poder adquisitiu es menor. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic considera la posició d’aquest veí, però no pot fer res. Ha d’anar 
a l’Ajuntament que li donen una raó. 
Resultat: 
No admesa. 
 
 
4.11. ALTRES 
 
Cal consignar una bona quantitat de queixes per problemes contractuals amb 
companyies de telefonia o de subministraments de gas i electricitat. La major part 
relacionades amb l’actuació “comercial” realitzada mitjançant trucades a domicili, 
sense respectar cap privacitat, emprant mètodes comercials fraudulents o abusius.  

La major part d’aquestes queixen han estat derivades, per raons competencials, a 
l’OMIC. En algun cas el Síndic de Greuges de Catalunya, després de la nova 
regulació competencial de la Llei del Síndic de Greuges de 2009, ha admès a tràmit 
la queixa. 

Resulta incomprensible que aquesta pràctica comercial telefònica segueixi campant 
lliurement. 

En un altre ordre de coses, seguim detectant indicis de que l’anomenada “justícia 
gratuïta” funciona amb serioses dificultats i eficàcia discutible. 

La resta de temes d’aquest calaix, per més que importants, no deixen de ser 
anecdòtics.  
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Expedient  2010056Q 
Assumpte: 
Mala gestió directiva a un CEIP de Cornellà 
La mestra d’un CEIP d’aquesta ciutat presenta una queixa davant aquest 
Síndic perquè el director d’aquest col.legi l’ ha destituït com a Cap d’estudi 
d’aquest centre. Aquesta mestra fa una valoració de la gestió directiva durant 
el curs escolar 2009-2010 i ens la fa a mans. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Atès que la substitució de qualsevol càrrec de l’equip directiu és competència 
del director del centre, sempre que ho comuniqui raonadament i en forma a la 
interessada i a la inspecció. Donat que la interessada sap i admet aquesta 
circumstància, la queixa deriva en una denúncia de la gestió directiva del 
centre, fora de la competència d’aquest Síndic, perquè podria originar 
“perjudici als drets legítims de tercers” segons l’art. 12 del ROSG. 
Vist això aquest Síndic determina entrevistar-se amb el responsable de la zona 
educativa i la inspectora per garantir que tinguin tota la informació de la 
queixa presentada sobre la situació del centre.  
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010057Q 
Assumpte: 
Manca de resposta definitiva a la Justícia Gratuïta. 
Una veïna a la que es va denegar provisionalment la Justícia Gratuïta pel 
Col.legi  d’Advocats de Barcelona. No ha rebut el dictamen definitiu de la 
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, malgrat vuit mesos d’espera. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta veïna que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i que, per tant, corresponen al Síndic 
de Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització 
expressa.  
Resolució Síndic Catalunya:  El Departament de Justícia informa de la 
tramitació urgent de l’expedient de sol.licitud de la Justícia gratuïta per part de 
la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. Aquesta informació es considera 
suficient perquè ha permès la resolució de la queixa. 
Resultat: 
Tràmit positiu. 
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Expedient  2010060Q 
Assumpte: 
Indignació davant l’engany de les companyies de serveis. 
Una veïna es queixa de l’ empresa  elèctrica que fins ara era la subministradora 
de llum de la vivenda del seu pare, molt gran i sord. La seva indignació arriba 
quan rep un rebut d’altra companya elèctrica. Aquest senyor, amb 91 anys, no 
va entendre la conversa telefònica que li va fer aquesta nova companyia, 
sembla que es va donar d’alta, però mai ha sigut conscient d’aquest tràmit.  
Però no compren perquè la primera companyia l’ha donat de baixa sense més 
tràmit. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta senyora que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes al Síndic de Greuges de Catalunya que estudiarà la formalització 
d’una queixa. 
El Síndic de Greuges de Catalunya es va posar amb contacte directament amb 
la interessada que li va indicar que la problemàtica objecte de la seva queixa 
s’havia resolt.  
Resultat: 
Tràmit positiu. 
 
Expedient  2010069Q 
Assumpte: 
Manca de resposta a la instància presentada per un veí. 
Un veí d’aquesta ciutat es queixa de la manca de resposta per part de 
l’Ajuntament a la instància que va presentar mitjançant la qual sol.licitava 
millorar el transport d’autobusos des de Cornellà a l’Hospital de Bellvitge, així 
com la parada de taxis mes propera a la zona on viu. 
Actuació i resolució del Síndic: 
Aquest Síndic es va posar amb contacte amb el regidor de Polítiques d’Espai 
Públic, demanant-li que contestés a la reclamació d’aquest veí. Així ho ha fet. I 
que actués en la direcció adequada per poder resoldre el problema.  De la 
informació rebuda per part d’aquest regidor es dedueix que l’Ajuntament 
treballa per resoldre la situació actual d’aquest.  
Resultat: 
Tràmit positiu 
 
Expedient  2010090Q 
Assumpte: 
Contractació ServiLlar Direct 
Una veïna es queixa de la companyia del gas per un contracte que ella mai ha 
donat d’alta. 
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Actuació del Síndic: 
Aquest Síndic no pot atendre aquesta queixa, ha de fer una reclamació a 
l’empresa corresponent referent al cobrament d’aquesta contractació amb el 
rebut del gas que ella mai ha donat d’alta i sol.licitant la devolució dels 
pagament. 
Resultat: 
No admesa. 
 
Expedient  2010092Q 
Assumpte: 
Problemàtica amb l’empresa de telefonia mòbil. 
Aquest veí usuari d’una línea de telèfon fix es troba sense servei telefònic, 
donat una seqüència d’altes i baixes d’uns rebuts que no entenen. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquest veí que les competències d’aquesta queixa són atribuïdes a 
la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de Greuges de 
Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització.  
Una vegada estudiada la queixa el Síndic de Catalunya informa a l’interessat 
que no pot intervenir en aquesta qüestió i li suggereix adreçar-se a l’ OMIC de 
Cornellà. 
Resultat: 
Desestimada. 
 
Expedient  2010098Q 
Assumpte: 
Manca d’actuació de la Justícia Gratuïta. 
Una veïna d’aquesta ciutat presenta una queixa per la manca d’ Assistència de 
la Justícia Gratuïta, que te concedida per la Comissió d’Assistència Jurídica 
Gratuïta de Barcelona des de gener de 2006, en relació a varis procediments 
judicials referents al pagament d’una pensió d’aliments per als seus fills 
menors d’ edat i a la tramitació del seu divorci. 
Actuació del Síndic: 
S’informa a aquesta veïna que les competències d’aquesta queixa són 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Es trasllada l’expedient amb la seva autorització 
expressa. 
Resultat: 
Pendent. 
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5. Annexos: 
 

5.1. Informe Extraordinari sobre el Dret a l’Habitatge a Cornellà de 
Llobregat: 
 
 

 

 

 

 

Informe sobre el dret a l’habitatge a 
Cornellà de Llobregat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

 

1. Presentació 

 

El punt de partida d’aquest Informe extraordinari sobre el dret a l’habitatge es 
pot trobar en la presentació de l’Informe 2009, on ja s’afirmava  que, “a part 
dels temes concrets que plantegen les queixes dels ciutadans (...) l’atenció del Síndic 
municipal de Greuges s’ha d’adreçar cap el perfeccionament de la resposta de 
l’Administració davant els problemes més greus que afecten la ciutadania, des del punt de 
vista de la igualtat de drets i cap a la millora de l’eficiència i de la transparència, en el marc 
de les competències i de la legislació”. 

En aquest sentit, el Síndic de Greuges de Cornellà ja anunciava quatre àmbits 
d’atenció especial: dimensionar adequadament els Serveis Socials de Base, el 
procés de l’Ajuntament cap a la transparència, l’adequada protecció dels drets 
dels infants i adolescents i, concretament, l’adequació de les polítiques i dels 
serveis relacionats amb l’habitatge a les necessitats dels ciutadans. 

La determinació d’aquestes línies d’atenció especial i, en particular, la del dret 
a l’habitatge, no son el fruit d’un programa ideològic o subjectiu del Síndic. 
Totes elles es dedueixen de l’experiència d’una relació independent i 
permanent amb els ciutadans. En uns casos, a través de les queixes 
presentades i tramitades pel Síndic (el 2008, 6 queixes d’habitatge, el 2009, 20 
queixes, el primer semestre de 2010, 8 queixes), en altres a través de consultes 
formulades al Síndic (11 el 2008, 10 el 2009, 4 el 2010) o a través 
d’informacions no formalitzades.  

Cal doncs no confondre aquest Informe amb la proposta d’un programa 
polític o, encara menys, d’un programa de govern sobre política d’habitatge a 
Cornellà de Llobregat. Tot al contrari, aquest Informe es proposa analitzar 
l’apreciable experiència pública d’habitatge a la nostra ciutat (des dels mateixos 
anys 60 del segle passat), a la llum del reconeixement del dret a l’habitatge, 
com un dret fonamental, inclòs en la Declaració Universal de Drets Humans, 
en la Constitució espanyola, en l’Estatut de Catalunya i en la legislació 
catalana, espanyola i internacional. Tot plegat, amb la intenció d’esperonar 
aquest debat en l’àmbit ciutadà i, perquè no?, en l’àmbit polític, cercant les 
coordenades bàsiques d’una bona administració.  
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Per quines raons el Síndic de Greuges de Cornellà  decideix fer un Informe 
extraordinari sobre el dret a l’habitatge: 

 Com deia més amunt, el Síndic ha consignat en els seus Informes dels 
anys 2008 i 2009 nombroses queixes i consultes sobre problemes 
relacionats amb l’habitatge, que fan pensar en “la necessitat de revisar 
alguns aspectes de la política municipal d’accés a l’habitatge, a la llum 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge” (Informe 
2008) i, sobre tot, a la llum de la reflexió i de la pràctica europees sobre 
el dret a l’habitatge. 

 El Síndic ha recollit també, al marge de la seva tramitació com a queixa 
o com a consulta, nombroses manifestacions de preocupació davant la 
manca d’alternatives viables i generals respecte el dret d’accés a un 
habitatge digne: renuncies forçades a pisos públics adjudicats per 
manca d’accés a la hipoteca o per inadequació del seu preu, 
desnonaments forçosos sense alternativa, falta d’alternatives adreçades 
als sense sostre, en les diverses modalitats constatades, etc. 

 El Síndic considera que ha de cridar l’atenció sobre el caràcter de dret 
fonamental del dret a un habitatge (o a un allotjament) digne, en el 
context d’una gestió pública general que durant més de 30 anys ha 
permès que l’habitatge es convertís en un bé especulatiu, contravenint 
el mandat constitucional. 

 El Síndic pretén posar a disposició del consistori (govern i oposició) un 
estudi seriós sobre el dret a l’habitatge i la seva concreció a Cornellà. 

 Amb això el Síndic també pretén plantejar un marc coherent de 
resposta a les molt diverses queixes detectades i recomanar la revisió 
d’algunes de les filosofies que han presidit la gestió d’Emducsa i les 
polítiques municipals d’habitatge.  
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2. Sobre el dret a l’habitatge, com a dret fonamental 

 

Si rebusquem en la Constitució Espanyola (CE) probablement no trobarem 
cap altre dret  reconegut per la mateixa que hagi seguit un procés més negatiu 
en els anys que portem de democràcia. Fins el punt que progressivament s’ha 
anat consolidant una cultura de reconeixement de l’habitatge com un afer 
privat, arribant a considerar la referència ocasional d’alguns polítics o activistes 
al dret a l’habitatge reconegut a la Constitució Espanyola com una demagògia. 

És per aquesta raó que aquest Informe ha de començar per una anàlisi bàsica 
d’aquest dret, dissipant els elements estructurals d’aquella cultura sobre 
l’habitatge, tant freqüentment utilitzats per excusar les responsabilitats de les 
administracions en aquest afer. 

Una illa en la cultura europea 

Contràriament al que ha succeït en altres països europeus, com veurem més 
endavant, no hi ha cap llei espanyola que qualifiqui l’habitatge com a servei 
públic, tot i que aquesta idea estigui present a l’Art. 50 de la CE pel que fa al 
col·lectiu de la tercera edat. Si bé és cert que l’Art. 25.1 de la LBRL admet que 
l’habitatge es pot considerar un servei públic, “lo cierto es que no se trata de un 
servicio mínimo obligatorio de los del Art. 26 y no es posible la aplicación a este ámbito, en 
consecuencia, de las previsiones del Art. 18g, referidas al derecho de los vecinos a exigir el 
establecimiento y prestación de tales servicios” (Ponce i Fernàndez, Rdu, n. 255, p. 
58). 

Aquesta situació legal contrasta amb la claredat de l’Art. 47 de la CE: 

“Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu 
aquest dret, i regularan la utilització del sol d’acord amb l’interès general per tal d’impedir  
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l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels 
ens públics”. (Els subratllats son meus). 

Els professors Ponce i Fernàndez, en l’article citat anteriorment, conclouen 
que “Este aparente “olvido” de la legislación es coherente con una visión de la vivienda 
como una actividad propia del mercado, esencialmente privada...” 

Si be és cert que els poders públics han intervingut en aquest sector, regulant 
determinades limitacions (p. ex. la cèdula d’habitabilitat) o les relacions entre 
arrendadors i arrendataris, o bé amb algunes accions puntuals de foment, 
davant de casos d’emergència o amb ocasionals intervencions de caire social, 
mai s’ha assumit (si exceptuem les recents legislacions d’algunes comunitats 
autònomes, com la catalana, a les quals ens referirem tot seguit)  legalment el 
concepte de servei públic, en el sentit de l’obligació de garantir l’allotjament 
digne, amb igualtat de condicions, a tots els ciutadans, sigui a través “de 
prestaciones dinerarias (ayudas a promotores y adquirentes y arrendatarios) como de servicios 
(albergues, centros de acogida, viviendas tuteladas, viviendas públicas) tal i como es 
considerada en otros ordenamientos jurídicos europeos...” (Ponce i Fernàndez, op. cit., 
pp. 57-58). 

Tot plegat, unit a un procés de desregulació dels mercats del sol i immobiliari, 
que ha culminat en la darrera dècada, ha convertit l’habitatge en un objecte 
especulatiu. D’alguna manera, tots (llegeixis, “tots els que hem pogut”) hem 
participat en aquesta gran festa de l’especulació entorn de l’habitatge. Les 
administracions, a la vista de l’aparent bonança econòmica provocada per 
l’activitat del sector immobiliari, han renunciat a la seva funció reguladora, 
“beneficiant aquesta bonança econòmica tant a través dels impostos (llicències, plusvàlues) 
com del desenvolupament de promocions d’habitatge públic.” (Casa meva no és un 
problema particular, Ed. del Llobregat, n. 3, 2010, p. 12). 

L’accés a l’habitatge ha estat, doncs, “immers en una gestió de mercat i pràcticament 
només pot fer-se efectiu a través del mercat immobiliari (...) Darrera del soroll mediàtic, de 
l’optimisme oficial, es generava, doncs, un augment especulatiu dels preus immobiliaris..., 
que deixava persones i col·lectius cada cop més grans amb dificultats tant d’accés a 
l’habitatge com d’adaptació a les seves necessitats. Alhora, l’activitat febril urbanitzadora i 
constructora, presidida pels beneficis ràpids, vulnerava molts dels criteris ecològics i de cohesió 
territorial.” (op. cit., Ed. del Llobregat, n. 3, 2010, p. 12). 

Aquesta és, en bona part, la cultura heretada sobre l’habitatge i la seva relació 
amb el sector públic. Per aquesta raó, durant molts anys invocar l’Art. 47 de la 
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CE ha estat considerat com un ben intencionat i candorós desideràtum, de 
difícil realització i que, malgrat justificar algunes actuacions públiques 
puntuals, no comportava responsabilitats objectives mesurables per part de les 
administracions públiques.  

Tanmateix els professors Ponce i Fernàndez, en l’article citat, conclouen que 
“Con la aprovación de la CE y la previsión del derecho a la vivienda, no queda duda 
alguna de que los poderes públicos están sujetos a obligaciones jurídicas en este ámbito, las 
cuales pueden considerarse propias del servicio público, en el sentido de que es insuficiente 
una mera actividad de policía o fomento del sector privado: es preciso que la Administración 
dé un paso más y asuma la garantía (de forma directa o indirecta) de la existencia de 
vivienda asequible suficiente y no segregada territorialmente.” 

Algunes consideracions sobre els textos constitucionals i els tractats 
internacionals. 

Per complementar les consideracions fetes sobre la situació de la cultura de 
l’habitatge i de la legislació a Espanya, crec important fer un cop d’ull a la 
correcta interpretació del text constitucional i a la importància dels tractats 
internacionals subscrits pel govern espanyol, en relació amb l’habitatge. 

D’acord amb els professors Ponce i Fernàndez, cal considerar que l’Art. 47 de 
la CE genera un autèntic dret fonamental subjectiu, tant pel fet de la inclusió 
de l’Art 47 en el Capítol I de la CE (“De los Derechos y Deberes 
Fundamentales”), com per la seva inclusió en els tractats internacionals, 
d’acord amb els quals cal interpretar aquests articles (Art. 10.2 de la CE). És el 
cas de l’Art. 25 de la Declaració Universal de Drets Humans i el de l’Art. 34 de 
la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (sobre si aquest dret afecta 
només als espanyols o també als estrangers, inclosos els que no disposen de 
reconeixement de residència, crec que cal defensar l’opinió dels autors citats, 
op. cit. pp. 48-49, en línia amb el que determina l’Art. 26 de l’Estatut de 
Catalunya: “Les persones que no disposen dels recursos suficients, tenen dret a accedir a un 
habitatge digne...”). 

Des del punt de vista de la vessant objectiva del dret reconegut a l’Art. 47 de 
la CE, aquest “está estableciendo un derecho a un hàbitat digno y adecuado, esto es, a un 
conjunto de condiciones físicas y sociales conectadas con el espacio urbano, con el medio 
ambiente urbano en el que se inserta la vivienda, como ha puesto de relieve, por ejemplo, la 
doctrina francesa”. Així cal interpretar l’Art. 1 de la Carta Europea de 
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Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, subscrita per l’Ajuntament de 
Cornellà. 

Al mateix temps, cal posar de manifest l’estreta relació del dret a l’habitatge 
amb altres drets fonamentals reconeguts per la CE, l’exercici dels quals no es 
pot deslligar de la implementació objectiva del dret a l’habitatge. Per exemple, 
el dret a la igualtat (Arts. 9.2 i 14 de la CE i Ley 62/2003), a la integritat física i 
moral (Art. 15), a la intimitat personal i familiar(Art.18), a la llibertat de residència 
(Art. 19) o a l’educació (Art. 27). 

També cal insistir que, al marge de la concreció legal encertada o no d’aquest 
dret objectiu a l’habitatge, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha “dejado 
clara tanto la eficacia  jurídica directa del Art. 47 como la existencia de un derecho.” 
(Ponce i Fernàndez, op. cit., p.52). Els autors d’aquest important estudi citen 
les sentències del Tribunal Suprem de 16 de juny de 1998 (Ar. 6149) i de 18 de 
febrer de 2002 (Ar. 4826). 

Ponce i Fernàndez conclouen que: “No cabe negar, pués, la existencia de un 
auténtico derecho, y la discusión sobre este punto sólo puede estar justificada por la atención 
marginal que el Estado social ha tenido en la doctrina administrativista y por la lectura de 
preceptos constitucionales con los anteojos del jurista liberal (Muñoz, 2002). Debe 
destacarse que, obviamente, el Art. 47 no garantiza el derecho a una vivienda en propiedad 
para cada persona. Esta es, por supuesto, una visión caricaturesca y maximalista del texto 
constitucional, que pretende, en cierto modo, negar el derecho a la vivienda utilizando el 
argumento bien conocido de reductio ad absurdum.” 

Està clar, doncs, que les Administracions públiques, pel sol fet de l’Art. 47 de 
la CE, tenen la responsabilitat ineludible de regular el mercat del sol i de 
l’habitatge per garantir l’interès general i evitar l’especulació i de promoure les 
condicions necessàries per garantir l’exercici del dret a l’habitatge per part de 
tots els ciutadans. Aquesta gestió promocional pot comportar despesa pública, 
com també la pot comportar la protecció d’altres drets, com els drets civils i 
polítics. La vulneració d’aquest mandat d’aplicar mitjans, especialment tenint 
en compte la connexió del dret a l’habitatge amb diversos drets 
constitucionals fonamentals, podria donar lloc a la utilització de recursos 
judicials adients. 

En un altre nivell més sociològic que jurídic, és molt  interessant l’anàlisi 
proposada per l’estudi encarregat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, que ha estat publicat recentment (2010) a Edicions del Llobregat 
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sota el títol de “Casa meva no és un problema particular”. Des de la 
perspectiva de les vivències de les persones en relació amb l’habitatge, es 
proposen anàlisis i conclusions d’una gran importància per poder concretar 
adequadament la correcta interpretació del dret subjectiu i objectiu consagrat 
per l’Art. 47 de la CE. 

A part que, més endavant, pugui plantejar altres referències a aquest treball, 
aquí vull cridar l’atenció sobre les limitacions que ens ha vingut imposant el 
que anomenen paradigma tradicional economicista en relació amb l’habitatge: “El 
joc principal se situa entre l’oferta i la demanda d’habitatges que interaccionen en el marc 
d’un mercat dirigit per un entorn econòmic i mediàtic (...) Les necessitats se situen a la cua 
del procés i es fraccionen en tres parts: Una part es transforma en demanda de mercat. Una 
altra (més petita) arriba a l’Administració que hi dona resposta dintre de les seves 
possibilitats. I, finalment, una part important de les necessitats resten ocultes (no 
transcendeixen per manca de canals d’expressió) i, per tant, no son i no poden ser cobertes.”  

El nou paradigma propugnat per l’estudi ja no està centrat en l’oferta i la 
demanda, sinó en l’anàlisi de les necessitats (“aixopluc, convivència, intimitat, 
desenvolupament personal i familiar, espai de significació, de comunicació social, de 
desenvolupament professional, de lleure, etc.”) i de les solucions. “El “mercat” entès com 
un compromís social, pren així una funció social d’acord amb els principis constitucionals i 
legislatius en matèria d’habitatge.”  

La visió propugnada per l’estudi del CECBLL suposa un canvi copernicà en la 
cultura que hem heretat respecte de l’habitatge. És evident que només des 
d’aquesta nova perspectiva es podrà gestionar adequadament el mandat 
constitucional.  La qüestió és com es pot activar aquest canvi de cultura, a qui 
correspon de fer-ho. I, més en concret, què estem fent des de Cornellà i si allò 
que estem fent va en la direcció adequada. Aquestes son algunes de les 
qüestions que pretén afrontar aquest Informe del Síndic de Greuges. De 
moment, hauríem de deixar prou clar que, en qualsevol cas, l’Art. 47 de la CE 
atribueix uns drets a tots ens ciutadans al respecte de l’habitatge i imposa 
obligacions als poders públics. 

Per cercar algunes respostes, potser que mirem què està passant en altres 
països europeus i, després, que analitzem la llei catalana 12/2007 que, 
possiblement, està contribuint decisivament a fer aquell gir cultural copernicà 
del que parlàvem. 
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Nous desenvolupaments internacionals 

No es tracta de fer aquí un estudi comparatiu de les diverses regulacions 
internacionals europees sobre el dret a l’habitatge i, en qualsevol cas, sobre les 
responsabilitats assumides pels poders públics al respecte. No és aquest 
l’objectiu del present Informe.  

Està clar, però, que en les democràcies europees avançades, les diverses 
legislacions estatals assumeixen responsabilitats públiques i es mouen entorn 
del concepte de servei públic o de servei d’interès general. No és per casualitat 
que el sociòleg Albert Terrones, en un estudi comparatiu entre Barcelona i 
Amsterdam, constati que, mentre en la segona el protagonisme sobre les 
condicions residencials de la població immigrada el pren l’Estat, a Barcelona el 
protagonista és el mercat, amb el consegüent impacte sobre l’exclusió 
residencial (La influencia de los sistemas de vivienda en las condiciones 
residenciales de la población inmigrante. Los casos de Barcelona y 
Amsterdam, Papers n. 85, pp. 207-211, citat a “Casa meva no és un problema 
particular”). 

Això explica que el Parlament Europeu, en Resolució del 13 de gener de 2004, 
consideri l’habitatge social com un servei d’interès general, o que la Comissió 
Europea, en una Comunicació per l’aplicació del programa comunitari de 
Lisboa de 27 de febrer de 2009, també defineixi d’aquesta manera l’habitatge 
social. De fet, la Carta Social Europea Revisada de 1996 estableix que el dret a 
l’habitatge pot ser defensat mitjançant reclamacions col·lectives (tal com 
preveu el Protocol addicional de 1995). Per cert, Revisió i Protocol encara no 
acceptats pel govern espanyol. 

Està clar, doncs, que la cultura europea sobre el dret a l’habitatge circula per 
unes vies que serien més coherents amb la pròpia CE, que la cultura  que s’ha 
anat imposant a l’Estat espanyol. Tant és així que em sembla suficient citar 
alguns recents desenvolupaments legislatius de diversos països europeus en 
relació amb ciutadans en situació d’exclusió residencial, per observar quina és 
la distancia que ens cal superar, per imperatiu constitucional. 
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A Anglaterra i al País de Gales, la Housing Act de 1996 defineix que els 
ajuntaments tenen l’obligació de proporcionar allotjament de forma immediata 
a persones amb “necessitats prioritàries” (per exemple dones embarassades o famílies amb 
nens petits) d’habitatge. Aquest habitatge proporcionat pot ser temporal sempre 
que es trobi un altre allotjament assequible. 

En el cas d’Escòcia, la Homelessness Scotland Act de 2003, defineix l’obligació 
municipal de tenir una estratègia concreta adreçada a les persones en situació 
d’exclusió residencial abans de 2012. 

Aquesta obligació també és recollida per la Llei francesa 5/2007. Els 
ajuntaments han d’atendre les peticions d’habitatge de persones en situació 
d’exclusió de forma immediata o, com a màxim, en un temps raonable. En cas 
de no fer-ho els peticionaris poden presentar recurs judicial i els tribunals 
poden sancionar l’ajuntament, si és el cas. 

La “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, en l’Art. 
16, reconeix el “dret de tots els ciutadans a un habitatge digne, segur i salubre” i, en 
concret, compromet els ajuntaments a vetllar “per l’existència d’una oferta adient 
d’habitatge... sense distinció deguda al nivell d’ingressos”  i a “disposar d’estructures 
d’acolliment per als sense sostre... per a les dones víctimes de violència... i de les que intenten 
fugir de la prostitució”. També es compromet a ocupar-se del dret dels nòmades. 

Aquestes referències son citades per posar de manifest la distancia que cal 
superar en relació amb el dret de les persones a un habitatge o, si es vol, per 
concretar en quina direcció ens hauríem de moure per fer el gir del que parlo 
més amunt. El Síndic de Greuges és conscient que, com veurem més 
endavant, del que es tracta és d’establir estratègies que permetin assumir en el 
temps els objectius establerts per la CE. 

La Llei catalana 18/2007  

De fet, l’Estatut de Catalunya (Art. 26) expressa amb claredat la intenció de 
concretar el dret a l’habitatge consagrat per la CE: 

“Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge 
digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que 
garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis.” 

En aquest sentit, el Pacte Nacional per l’Habitatge pretén posar tots els recursos 
disponibles per crear un marc global de solucions. I la Llei 18/2007 afirma 
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clarament, en l’Art. 4.1, que “El conjunt d’activitats vinculades amb la provisió 
d’habitatges destinats a polítiques socials es configura com un servei d’interès general per 
garantir un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans” (els subratllats son 
meus). 

Crec que cal considerar aquesta llei de desembre de 2007 (com les d’altres 
comunitats, com la basca i la gallega) com l’inici del canvi copernicà del que 
parlava més amunt. Tant la Llei, com el Decret català 152/2008, inicien i 
impulsen un procés de definició i d’implementació de diverses vies de producció 
d’habitatges protegits que, amb el temps, permetin disposar de respostes a les 
diverses necessitats. El Decret 13/2010, en que es concreta el pla per al dret a 
l’habitatge de 2009 a 2012, precisa que “no és fàcil reaccionar davant un canvi sobtat 
i radical del cicle econòmic, experimentat a partir de començaments de l’any 2008... exigeix 
que els instruments que estaven pensats per un context diferent s’hagin de revisar”.  Així  
s’introdueixen modalitats de “promoció per a la venda en dret de superfície i en règim 
de copropietat, i en lloguer i altres formes de cessió d’us” i es caracteritzen diverses 
tipologies d’habitatges amb protecció (destinats a la venda, destinats al lloguer 
o al lloguer amb opció de compra, prestant-se una especial atenció a diverses 
modalitats qualificades de “socials”, com “ajuts pel pagament del lloguer”, “xarxes 
de mediació”, “cessió d’habitatges a l’Administració per destinar-los a lloguer social”, 
“xarxa d’habitatges d’inserció” i “allotjaments d’acollida”, etc.).  

Tanmateix, probablement per l’enorme desproporció entre oferta d’habitatges 
protegits i  la demanda a partir de les necessitats ciutadanes, però també per 
les dificultats sorgides en la negociació de la llei, no es concreten amb claredat 
els drets de les persones, en les diverses situacions, ni  es quantifiquen les 
responsabilitats de les diverses administracions com, en canvi, hem vist en les 
més recents legislacions europees. La Llei basca 2/2006 planteja, per exemple, 
com a servei mínim obligatori dels municipis de més de 20.000 habitants, 
qualificar sol destinat a allotjaments dotacionals.  

Aquesta inconcreció s’aprecia també en el Decret 151/2008 de la Generalitat 
pel que fa a l’habitatge en la Cartera de Serveis Socials 2008-2009, de forma 
que sempre es refereix a allotjaments limitats temporalment, sense relació amb 
les possibles futures prestacions estables. 

Crec que és possible concloure que, malgrat el gran pas endavant de la Llei del 
Dret a l’Habitatge, estem en una situació que, per una banda, ha de ser 
gestionada a curt i a mitjà terminis (és impossible pensar en compromisos que 
suposarien disponibilitats inexistents), però que, per altra banda, exigeix 
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establir prioritats i compromisos que permetin guanyar el temps perdut i que 
encertin la direcció de les actuacions en relació amb la nova cultura del dret a 
l’habitatge.  

Les responsabilitats de les Administracions locals. 

Més amunt ja hem vist que les lleis que regulen l’Administració local, malgrat 
l’acceptació de la possibilitat de que un determinat Ajuntament pugui 
considerar l’habitatge com a servei públic (Art. 25.1 de la LBRL), no l’ 
inclouen entre els serveis mínims obligatoris i, per tant, els ciutadans no poden 
exigir la seva prestació. 

Tanmateix, cal dir que d’alguna forma les obligacions jurídiques que es 
dedueixen de l’Art. 47 de la CE i de l’Art. 26 de l’Estatut de Catalunya (EC) 
afecten a tots els poders públics i també als ajuntaments. Podem afegir que 
l’Art. 42.3 de l’EC determina que “els poders públics han de vetllar per la dignitat, la 
seguretat i la protecció integral de les persones, especialment les més vulnerables” (el 
subratllat és meu). 

Tal com hem vist, altres legislacions autonòmiques concreten determinades 
obligacions en relació a l’habitatge pel que fa als ajuntaments. També ho fan 
diverses legislacions d’altres estats europeus. Aquest, però, no és el cas de la 
legislació que afecta els ajuntaments catalans i, per tant, el de Cornellà. El 
Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, establia que cada municipi 
català de més de 20.000 habitants disposés de serveis d’estada limitada i 
menjador per persones sense llar (Arts. 11 i 14). Tanmateix, tal com va indicar 
el Síndic de Greuges de Catalunya al presentar el seu Informe sobre habitatge 
(juliol de 2007), això succeeix només en les capitals de província i algun 
ajuntament excepcional. 
Si bé és cert que la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge disposa, en l’Art. 73, 
que “per fer efectiu el dret a l’habitatge a tot el territori de Catalunya, tots els municipis de 
més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de disposar, en el termini de vint anys, 
d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total 
d’habitatges principals existents...”, la definició del concepte d’habitatges destinats a 
polítiques socials recollida en l’Art. 74 de la mateixa Llei és tant ample que hi cap 
qualsevol tipus d’habitatge amb algun tipus de protecció. Tot amb tot, l’Art. 
99 obliga a establir en qualsevol promoció pública d’habitatges una reserva (al 
menys d’un 10%) sobre el nombre total d’habitatges per destinar-la a 
“contingents especials i dur a terme accions positives respecte a les persones i els col.lectius 
vulnerables amb risc d’exclusió social”. Tot plegat significa un important pas 
endavant que hauria de permetre, en el transcurs dels propers vint anys, fer un 
tomb fonamental en les polítiques d’habitatge i, el que és més important, en la 
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definició concreta dels drets que assisteixen a qualsevol ciutadà en relació a la 
disposició d’un habitatge.  

Cal constatar que darrera d’aquesta situació hi ha el fet de la precària situació 
financera dels ajuntaments. Aquests s’han fet un fart de denunciar l’atribució 
de noves competències, establertes per llei o per disposicions estatals o 
autonòmiques, sense la corresponent ampliació de les seves bases financeres. I 
aquest Síndic municipal de Greuges coneix aquesta situació i també 
l’agreujament econòmic creixent que la crisi ha produït en les finances 
municipals des de 2008. Aquest informe, doncs, no s’elabora ignorant la 
realitat dels ajuntaments, si no posant de manifest la necessitat de corregir 
seriosament les abstencions o els plantejaments erronis produïts fins ara pels 
ajuntaments (en particular el de Cornellà) en relació amb el dret dels ciutadans 
a un habitatge digne, tot i que el context econòmic i financer imposi 
determinades limitacions. Cal dir, com hem esmentat més amunt, que un 
servei municipal d’habitatge, guiat pel reconeixement del dret a l’habitatge, no 
ha de suposar necessariament una notable inversió de nous recursos, sempre 
que es modifiqui la destinació dels recursos generats per la política de sol i 
d’habitatge protegit “convencional”. Més encara si tenim en compte que, a 
partir de la Llei 18/2007, la Generalitat ha obert diverses línies de 
col·laboració amb els ajuntaments i de subvenció. 

Dit això, cal constatar que, en els darrers 10/15 anys, alguns ajuntaments han 
desenvolupat actuacions en relació amb l’habitatge. En aquest sentit, han anat 
produint-se cessions de sol municipal per a la construcció d’habitatges públics 
o de promocions privades de preu ajustat, però també la creació en alguns 
municipis mitjans (cap els 50.000 habitants) d’agències municipals d’habitatge. 
La Secretària d’Habitatge de la Generalitat afirmava en l’edició d’El Periódico 
del 19 de juliol de 2010, que “en aquests moments, tenim més de 70 borses de mediació 
d’ajuntaments, que realitzen aquest paper de parlar amb els propietaris i mirar de col·locar 
aquestes vivendes en el que s’anomena lloguer social”. 

El que no està tant clar, a parer d’aquest Síndic de Greuges, és que aquest 
despertar de l’assumpció de l’àmbit de l’habitatge per part dels ajuntaments es 
produeixi sempre amb una clara definició i jerarquització d’objectius. De fet, 
encara és cert que la major part d’operacions immobiliàries promogudes amb 
l’aprovació dels ajuntaments en els darrers 10 anys, han consistit en la 
promoció de noves actuacions d’habitatge lliure, a vegades aparellades a 
requalificacions de sol. Probablement forçades per l’estructura financera dels 
propis ajuntaments. Però també cal dir que, en general, no s’han elaborat plans 
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globals d’habitatge, presidits per una política de reconeixement del dret 
universal a l’habitatge i que la major part dels habitatges construïts amb 
protecció pública han anat destinats a una franja limitada de ciutadans amb 
capacitat econòmica moderada, especialment després de la limitació de la 
política hipotecària de caixes i bancs. 

Tanmateix l’anàlisi d’aquesta situació general no és l’objecte d’aquest Informe. 
Sí, en canvi, analitzar el procés realitzat per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. Per aquesta raó, a partir d’aquesta constatació de la importància del 
dret a l’habitatge i de la implicació de tots els poders públics en la seva gestió, 
aquest Informe es centra ja exclusivament en la nostra ciutat. Un darrer 
advertiment: tampoc volem fer una anàlisi històrica o sociològica acurada de 
tot el procés de la incidència de les diverses actuacions d’habitatge protegit a la 
nostra ciutat. Aquest estudi, de gran interès, supera les atribucions i les 
possibilitats del Síndic local de Greuges. Només pretenem obtenir, amb la 
màxima transparència possible, algunes constatacions bàsiques que ens ajudin 
a configurar la definició de la situació actual del dret a l’habitatge a la nostra 
ciutat i precisar algunes recomanacions i suggeriments, que permetin articular, 
si més no, un debat transparent sobre la planificació d’una política de dret a 
l’habitatge a nivell local.  

3. Antecedents a Cornellà 

Els grans polígons protegits 

L’allau immigratori dels anys 50/70 a Barcelona i la seva primera corona, 
produït de forma caòtica i desordenada, es va caracteritzar pel que fa a 
l’allotjament pel sorgiment de fenòmens com la sobre ocupació d’habitatges ja 
existents, la construcció de nombrosos barris de “barraques”, l’adopció com 
allotjament de coves existents al llarg de les primeres terrasses sobre el delta i 
el litoral, etc. Era pràcticament inevitable que el règim franquista arbitrés 
algunes mesures per incentivar la construcció d’habitatges per absorbir en part 
aquesta demanda real. Les iniciatives socials no son exclusives de règims 
democràtics. La dictadura franquista necessitava també tenir una cara social. 
Però aquesta situació també era contemplada amb gran interès per alguns 
grans promotors immobiliaris de l’època. 

Aquestes grans operacions immobiliàries es produïren bàsicament en la 
perifèria de Barcelona i en la primera corona de municipis al seu entorn. 
Cornellà, municipi d’uns 11.000 habitants a l’època, es va “beneficiar” 



 

131 
 

d’aquesta primera política social, assolint al final d’aquest període uns 80.000 
habitants. 

La iniciativa d’aquestes actuacions era privada i els promotors, ben relacionats 
amb l’Administració, van intervenir en la pròpia determinació de les 
actuacions i es beneficiaren d’ importants avantatges en els preus del sol i dels 
materials, així com de subvencions directes de l’Administració per cada 
habitatge construït, doncs havien aconseguit la consideració d’actuacions 
d’”interès social”. Alguns estudis posteriors van considerar que el preu fixat 
pels habitatges pràcticament podia ser considerat benefici net dels promotors, 
doncs el cost de construcció era cobert abastament pels beneficis públics 
obtinguts pels promotors. 

Cal reconèixer que el preu fixat pels habitatges, tot i no ser gens econòmic en 
relació amb els salaris de l’època (seria interessant poder fixar la quantitat 
d’hores extres i de pluri ocupació que van haver de fer aquells pares de 
família), no va ser un impediment radical per l’accessibilitat d’una població 
treballadora mitjana i que, per tant, van servir per pal·liar la manca d’habitatge 
de la població immigrada. A part d’una “entrada”, generalment es pagaven 
mitjançant la subrogació de la part proporcional d’una hipoteca durant 15/20 
anys, amb escripturació de la propietat al final del període. I gaudien d’una 
exempció del 90% de la Contribució urbana durant 50 anys. Això si, la qualitat 
dels pisos era baixa, la urbanització i els serveis bàsics inexistents, i 
l’Ajuntament de Cornellà era absolutament impotent per assumir la demanda 
urbana generada per aquests polígons. 

L’exemple paradigmàtic d’aquestes actuacions dels anys 60 del  s. XX és Sant 
Ildefons, amb uns 10.000 habitatges, tot i que s’hi poden assimilar altres 
polígons més petits, com Lindavista,  l’Encarnació( que podria ser un exemple 
de la modalitat de cooperatives d’habitatge, sense participació dels 
cooperativistes) o Darsa (“pisos de la Siemens”, aquests inicialment de 
lloguer). 
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Observacions del Síndic de Greuges 

Primera: La intervenció pública en l’habitatge a Cornellà no és un accident sobrevingut, si 
no que està en la mateixa base del que avui és la ciutat, per bé i per mal. Aquestes grans i 
desproporcionades actuacions, com St. Ildefons, han llastrat un possible desenvolupament de 
Cornellà des de i a partir del seu nucli original. Tot i que assumir l’arribada de nous 
ciutadans era i fou un fenomen positiu, es va haver de fer en condicions adverses. 

Segona: Malgrat que els grans polígons d’habitatges van permetre l’accés a una casa de 
moltes famílies immigrades, l’operació va ser fortament especulativa, tant pel que fa al cost 
que va significar per a les famílies, com per les condicions deplorables de l’hàbitat i per les 
conseqüències en la debilitació posterior de l’Administració local. 

Tercera: Tot i que no és la única manera de col·laborar entre la iniciativa privada i 
l’Administració, els casos esmentats van significar una deplorable implicació de 
l’Administració en una operació fortament especulativa, que hauria de ser radicalment 
exclosa en el futur i que no sempre hi ha hagut la valentia d’evitar per part de les diverses 
administracions, facilitant processos d’encariment del sol i dels habitatges que, de fet, han fet 
impossible l’accés de molts ciutadans a un habitatge en el mercat lliure i, a vegades, en el 
mercat protegit.   

 

Les promocions franquistes de “pisos sociales”. 

Les intervencions de la iniciativa privada en la configuració de la ciutat i en 
l’oferta d’habitatge a Cornellà, van ser complementades per iniciatives pròpies 
de diversos organismes públics de la dictadura, generalment lligades a 
determinades circumstàncies sobrevingudes, com desbordaments del riu 
Llobregat. Així, sigui l’Obra Sindical del Hogar o el propi Ministerio de la 
Vivienda, van construir petits polígons d’habitatges que havien de ser 
adjudicats a famílies afectades o a través de processos fixats per normatives 
“socials” preestablertes: Fontsanta 1 i Fontsanta 2, Almeda i el Grup 
Llobregat al Pedró. 

Algunes d’aquestes actuacions públiques de la dictadura podien competir en 
baixa qualitat amb els habitatges dels polígons privats, així com en mala 
urbanització i en manca de serveis. Novament, les exempcions fiscals 
garantien la incapacitat de l’Ajuntament per assumir la demanda dels ciutadans 
“agraciats” amb aquests habitatges. 
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Apareixien, però, dos nous fenòmens: les corrupteles a l’hora de l’adjudicació 
dels pisos, als que podien accedir persones no necessitades amb bones 
relacions amb l’Administració corresponent (addictes al Règim) i, per altra 
banda, una cadena d’incoherències amb incidència en l’ impagament de les 
mensualitats establertes, en la no assumpció del manteniment per part dels 
propietaris diferits i, en particular, en la transmissió més o menys especulativa 
de l’habitatge a altres persones no adjudicatàries. Algunes d’aquestes situacions 
han perdurat pràcticament fins els nostres dies. 

Malgrat tot, l’ impacte d’aquestes operacions en la ciutat ha estat menor al de 
St. Ildefons o els polígons privats en el seu conjunt. Això sí, per a 
l’Administració corresponent ha continuat essent una font de problemes i 
d’embolics i probablement per l’Ajuntament, generalment aliè a 
l’administració i gestió d’aquests habitatges, una certa vacuna per no implicar-
se directament en qualsevol tipus de promoció pròpiament social o de lloguer. 
No cal dir que la no acceptació per l’Ajuntament d’alguna de les 
urbanitzacions d’aquests polígons públics ha comportat problemes temporals 
d’hàbitat als seus veïns.  

Tanmateix, aquestes actuacions públiques han contribuït a complementar el 
predomini de l’habitatge “protegit” (entengui’s aquest terme en la mentalitat 
de la dictadura) en la configuració del parc d’habitatges de Cornellà. 
Predomini de la baixa qualitat, gran quantitat de problemes d’urbanització, 
d’equipament i de serveis. Si fem algunes excepcions, durant aquests anys, el 
panorama de l’habitatge a Cornellà es complementa amb petits edificis 
construïts per petits constructors entre mitgeres o amb habitatges 
autoconstruïts. Aquesta darrera realitat planteja en el present i en el futur el 
greu problema de la rehabilitació. 

Observacions del Síndic de Greuges 

Primera: Les observacions sobre la qualitat dels habitatges i de l’hàbitat general del 
municipi i dels polígons en concret, així com sobre la incapacitat forçada de l’Ajuntament, 
serien les mateixes que les fetes pels polígons privats. 

Segona: La mala gestió de les adjudicacions, la permanència problemàtica en l’habitatge i la 
seva transmissió incontrolada han obert un capítol nou de dificultats per gestionar noves 
propostes socials d’habitatge, que caldrà superar. Com veurem més endavant, alguns 
d’aquests problemes subsisteixen en promocions posteriors, en període democràtic. 
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Tercera: Hauria de quedar clar que una de les condicions essencials per articular una 
política social d’habitatge és plantejar de forma eficient la mediació, com veurem més 
endavant. 

Quarta: És raonable que una de les prioritats dels primers consistoris democràtics, una 
vegada superada l’estagnació fiscal i financera, fos la reurbanització de bona part del 
municipi, així com la creació d’equipaments i serveis bàsics. I era lògic que aquesta actuació 
s’associés a la política d’habitatge. Una altra cosa és, tal com veurem, si aquesta prioritat 
havia d’excloure altres actuacions o, fins a quin punt, l’havien de pagar els compradors 
d’habitatges públics. 

 

Adigsa/Incasol a Cornellà 

Una vegada recuperada la democràcia i aprovats la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de 1979, la totalitat dels habitatges públics de Cornellà van ser 
transferits a la Generalitat. Aquí comença un nou capítol de les repercussions 
a Cornellà de les polítiques d’habitatge. 

De fet, el govern de la Generalitat creà una societat pública bàsicament 
encarregada de la gestió dels habitatges transferits (tot i que assumiria també la 
construcció de nous projectes d’habitatge social), Adigsa, i un institut per 
gestionar el sol necessari per desenvolupar polítiques urbanístiques, 
d’equipament, d’habitatge i de desenvolupament industrial, l’ Incasol. 

En aquest informe no ens ocupem d’analitzar la gestió realitzada per ambdues 
societats. Només ens fixarem en alguns aspectes crec que rellevants de la seva 
gestió a Cornellà i en relació al dret a l’habitatge. 

El Síndic de Greuges de Cornellà considera que no hi ha gestions 
absolutament negatives i, en aquest sentit, ha de començar per consignar 
l’operació desenvolupada al barri d’ Almeda, a partir de la constatació de que 
els antics pisos públics patien una greu afectació per aluminòsi. De fet, es van 
construir pisos nous, una nova escola (anteriorment ubicada entre els primers 
pisos) i un nou Centre Social, institució de la que ja gaudia el barri. 
L’Ajuntament també hi va intervenir per garantir-ne la viabilitat i 
probablement cedint sol. Cal dir que la fermesa reivindicativa dels veïns va ser 
fonamental per assolir un objectiu tant ambiciós.  
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En segon lloc, cal consignar la construcció per part de l’ Incasol, en conveni 
amb l’Ajuntament, en els terrenys ubicats entre l’ Av. dels Alps, el parc de 
Rosa Sensat i el c. de Víctor Pradera (Estació d’Autobusos) de nous pisos de 
lloguer.  

Tanmateix cal dir que Adigsa fins a 2003 va fer una gestió, al menys, confusa 
dels habitatges heretats a Cornellà. Es van fer alguns intents de regularitzar la 
titularitat i la gestió dels pagaments dels pisos, amb resultats poc definitius, 
deixant sense afrontar a fons la situació de les transmissions de fet, que s’han 
reproduït. Malgrat les aparents bones relacions que Adigsa mantenia amb les 
Associacions de Veïns respectives, moltes de les complicacions veïnals van 
seguir empantanegades fins ara mateix. Es va establir una mena de 
competència política entre Adigsa i l’Ajuntament que, en la pràctica, va servir 
per debilitar la capacitat de fer una gestió eficient (i justa). 

Pel que fa al manteniment dels edificis i dels habitatges, no dubtem que 
Adigsa va gastar força diners en els pisos de Cornellà, però en general alguns 
problemes estructurals van seguir intactes, especialment en els blocs de 
Fontsanta I, on sembla que l’aplicació de la Llei de barris permetrà abordar els 
problemes estructurals principals dels blocs. 

Al nostre entendre, la manca de claredat que ha presidit la gestió d’Adigsa fins 
2003, contrasta amb la nova gestió excessivament lligada a una aplicació freda 
de la llei a situacions sovint consolidades, des del punt de vista de les famílies, 
produint-se situacions de greuge. Aquest Síndic ja ha tingut que intervenir en 
més de tres ocasions per cercar solucions equànimes i respectuoses amb el 
dret de les persones a un habitatge. Probablement caldria recórrer a una 
política de mediacions socials residencials per poder resoldre molts dels casos 
existents. 

Creiem també que la política de replegament (“aquesta no és la nostra 
competència, ni la nostra responsabilitat”) per part de l’Ajuntament, que es 
pot entendre en els temes heretats, ja que l’Ajuntament no tenia la clau de les 
diverses decisions que caldria prendre, pot haver afectat la recerca de 
solucions més eficients i justes, però sobre tot pot estar afectant que no s’entri 
en una política social d’habitatge que prevegi l’assumpció de la gestió de la 
mediació en aquells casos que ho requereixin. 
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Finalment, cal dir que no sabem el nombre de pisos d’Adigsa que podrien 
estar vuits (Adigsa ho sap?), però és previsible que no siguin pocs. La gestió 
d’Adigsa tampoc és exemplar en aquest aspecte. Quedi clar, però, que no 
entenem per pisos vuits aquells que han de resoldre equànimement 
transmissions o ocupacions subsanables, si no aquells que han estat 
abandonats pels seus adjudicataris, que ja no paguen des de fa anys o que ja no 
compleixen els objectius socials inicials. 

Cal constatar finalment que, a partir de 2003 s’ha produït (o, al menys, 
intensificat) la cessió d’alguns pisos per part d’Adigsa a l’Ajuntament, segons 
sembla com habitatges d’ “inserció”. 

 

Observacions del Síndic de Greuges 

Primera: En línies generals, i exceptuant algunes realitzacions que ja he esmentat, la gestió 
d’Adigsa dels pisos dels diversos grups existents a Cornellà ha estat poc eficient. Molts dels 
problemes s’han reproduït periòdicament amb els mateixos termes. En conjunt, no s’ha 
aconseguit plantejar un nou estil de gestió de la política d’habitatges socials, capaç 
d’estructurar una nova política social d’habitatge, d’acord amb les responsabilitats que 
planteja l’Art. 47 de la CE. 

Segon: Tot i que s’han donat situacions que ho podrien explicar (la creació, p. ex., d’un 
Centre social a Fontsanta per part de la Generalitat, sense comptar amb l’Ajuntament, com 
a trinxera per fer-se amb els veïns), la dificultat per trobar espais d’acord entre Generalitat i 
Ajuntament ha estat un factor decisiu per impossibilitar el que s’esmenta en l’observació 
anterior.  

 

El nou Ajuntament democràtic: Dels ajuts puntuals en situació de crisi 
(1979-1985) a la creació d’Emducsa. 

Malgrat la vocació social dels primers consistoris democràtics la seva acció va 
estar inevitablement condicionada per les gravíssimes mancances 
econòmiques estructurals que els afectaven. Pel que fa a l’habitatge, 
l’adjudicació dels pisos públics de Fontsanta II, encomanada a l’Ajuntament 
pel Govern central, i un seguiment estricte de les possibles repercussions de la 
greu crisi econòmica dels primers 80 en l’habitatge (desnonaments i execució 
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d’hipoteques) van ser les actuacions assumides per l’Ajuntament, que tenia ja 
una regidoria d’Habitatge, a part de la de Serveis socials. 

Els criteris amb que van haver de ser adjudicats els habitatges de Fontsanta II 
eren molt imperfectes i comportaven contradiccions evidents, amb una 
primera conseqüència d’acumular molts problemes de la ciutat en un barri nou 
(amb el precedent encara pitjor de Fontsanta I). En aquell moment no es 
contemplava la mediació social residencial com a mecanisme adequat per gestionar 
aquest tipus de situacions. Per altra banda, la laboriosa transferència de la 
titularitat dels pisos a la Generalitat endarreria qualsevol solució als problemes 
del barri. Els problemes, una vegada s’havien complicat, eren entomats pels 
Serveis socials o la Guardia urbana. 

El seguiment de les repercussions de la crisi en l’habitatge, va permetre 
endarrerir o evitar desnonaments, gràcies a la gestió amb els propietaris o al 
pagament de lloguers endarrerits, paralitzar algunes execucions d’hipoteques o 
allotjar algunes famílies en pisos municipals (sense un criteri clar de present i 
de futur). Tanmateix, era una acció bàsicament defensiva, tot i que partia del 
reconeixement de la importància de l’habitatge per a les persones. 

A partir de 1985, desapareix la regidoria d’Habitatge i es dissenya la creació 
d’una societat municipal per a la gestió del sol (que començava a generar-se 
amb l’activació de plans parcials i polígons industrials, fins aleshores 
empantanegats), de l’urbanisme (urbanització i equipament de la ciutat) i de la 
política d’habitatge. La creació d’Emducsa (Empresa Municipal de 
Desenvolupament Urbà de Cornellà, Societat Anònima), amb capital 100% 
municipal, havia de significar el pas d’una política defensiva a l’assumpció de 
la iniciativa municipal en el disseny i la gestió de l’hàbitat local (en el sentit 
més ample del terme). Emducsa es constitueix efectivament l’any 1987. 

Els primers anys de gestió d’Emducsa , aquesta societat municipal 
desenvolupa una importantíssima gestió, centrada en l’obtenció de sol i en el 
disseny i execució de diversos projectes d’urbanització i d’equipament de la 
ciutat (els sectors del Fatjó, la Destraleta, el Camp de l’Empedrat, Suris, etc., 
polígons industrials com Est, Solanes i Almeda, actuacions com el Centre 
Comercial Llobregat, El Corte Inglés o Word Trade Centre, equipaments com 
Can Moritz, el Castell de Cornellà i altres rehabilitacions de patrimoni 
arquitectònic, la Fira, el Centre d’empreses i l’Auditori amb una subvenció 
europea, la urbanització concreta de la Rambla i altres sectors i carrers, la 
construcció d’aparcaments subterranis, etc.). Tal com he dit més amunt, 
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assumir aquesta funció estructurant de la ciutat era estrictament necessàri, fins 
i tot des del punt de vista del plantejament d’una política correcta d’habitatge. 
Cornellà havia de deixar de ser un suburbi degradat, fet al que també havien 
contribuït  les actuacions d’habitatge “protegit” de la dictadura. 

No té res a veure amb aquest Informe, ni és possible, fer una anàlisi detallada 
de totes aquestes actuacions, algunes de les quals potser podrien ser 
qüestionades en el fons o en la forma. En uns casos es tracta d’opinions 
polítiques (quines prioritats calia plantejar en cada moment?), en altres de 
suposicions sobre els mètodes o les formes que mai han estat qüestionades 
pels organismes adients. Aquest Síndic sí que considera que, en conjunt, hi ha 
hagut un cert nivell d’opacitat en la fixació dels objectius i en la forma de 
gestionar-los i d’explicar-los. Encara es poden rastrejar a través d’internet 
alguns indicis d’aquesta opacitat, tant pel que fa a l’explicació i al rendiment de 
comptes de les diverses operacions realitzades, com als dubtes que en alguns 
casos ha suscitat. En algunes memòries es dona compte dels resultats finals o 
més vistosos, però no dels procediments aplicats en les operacions. 

Està clar que s’utilitzen tots els mecanismes disponibles (cessions obligatòries, 
compra de sol, venda de sol potencialment apreciable en determinats mercats, 
compra de sol barat, oportunitats, etc.) per obtenir posicions de domini en el 
sol dels plans parcials pendents de reparcel.lació. 90% al Fatjó, 60% al Camp 
de l’Empedrat, per posar només dos exemples. Altres casos paradigmàtics son 
les operacions que van fer possible la instal.lació a Cornellà de grans centres 
comercials o terciaris. 

Per altra banda, els resultats econòmics d’aquesta política de sol, “que son molts, 
s’han pogut reinvertir en la ciutat”. (“Cornellà. 25 anys d’Ajuntament democràtic”. 
Ajuntament de Cornellà, 2004). És cert, com indica aquesta publicació, que 
Emducsa “ha estat el pal de paller de la transformació de Cornellà. Per dues raons. La 
primera, la propietat del sol ha permès a l’Ajuntament decidir que és el que es feia, o no, en 
el territori i no deixar en mans privades les dinàmiques de creixement. La segona, els diners 
que ha generat, que han sigut molts, s’han pogut reinvertir en la ciutat” (op. cit., pàg. 
48). Una gran part de les inversions que han pogut transformar la ciutat s’han 
realitzat amb recursos generats per Emducsa. I això té un costat clarament 
positiu: les plusvàlues de la gestió del sol realitzada s’han reinvertit en la ciutat, 
cobrint una necessitat indiscutible, tal com he esmentat contínuament al llarg 
d’aquest Informe. Però hi ha una qüestió que resta par analitzar: algun aspecte 
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de les operacions que han permès generar aquestes plusvàlues pot haver 
generat o contribuït a processos especulatius?  

Aquest és un aspecte de l’anàlisi que fa l’Informe del Síndic sobre el dret a 
l’habitatge a Cornellà, que era inevitable citar, però al que no hi dedicarà la 
seva atenció principal. Només una apreciació final: Una gestió tant important, 
tant a l’hora de generar recursos, com a la d’aplicar-los a la transformació de la 
ciutat, potser hauria requerit un debat ciutadà més explícit. 

I d’habitatges, què? Fins uns 6 anys després de la seva constitució, Emducsa 
no aborda les seves primeres actuacions en habitatge. Ens consta que a 
mitjans de 1992, Emducsa inicia el procés de selecció per adjudicar la 
construcció de 118 pisos al barri d’Almeda, on ja ha estat ubicat El Corte 
Inglés. Poc després s’inicia la construcció de nous habitatges al Fatjó on, a 
part d’algunes actuacions de titularitat privada, l’Ajuntament es reserva la 
construcció de 4 grups d’uns 104 habitatges cada un, que anirà executant 
Emducsa sense presses. El llibre citat (pàg. 50) afirma que “fins ara (2004), 
s’han construït i entregat més de 300 habitatges públics.”  

A primers dels 2000, Emducsa aborda una nova zona, Suris, planificant una 
nova actuació d’habitatges de preu controlat, en part construïts per la pròpia 
societat municipal, en part construïts pel sindicat UGT. A finals de 2006, el 
nombre d’habitatges construïts i adjudicats per Emducsa supera ja els 700. 

La demanda local d’habitatge protegit s’aboca massivament en aquestes 
actuacions, fins l’any 2007. La demanda sobrepassa d’escreix l’oferta. 
L’habitatge lliure comença ja a tenir un preu inabastable per a ciutadans de 
recursos mitjans. Totes les promocions responen bàsicament al concepte de 
“preu taxat” i un percentatge d’habitatges es treuen a preu lliure (una mica 
més econòmic, però, que les promocions privades). Sempre es condicionen 
fortament a estar empadronats a la ciutat amb una antiguitat continuada de 
8/10 anys. S’adjudiquen sempre mitjançant sorteig. Per tant, la consideració 
de les dificultats personals o familiars per accedir a un habitatge no es tenen 
en compte en les promocions d’Emducsa. 

Cal citar, però, dues actuacions d’habitatge de lloguer durant aquests anys. 
Una gestionada per l’ INCASOL (acord amb l’Ajuntament de febrer de 2000), 
d’uns 100 habitatges (ja citada). Una altra, exclusivament per a joves, 
executada i gestionada per La Caixa a la Ctra. de Sant Joan Despí. El Síndic de 
Greuges fa notar que, al llarg de tot el període contemplat (1992-2006), les 
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actuacions adreçades a famílies o ciutadans amb dificultats econòmiques 
significatives per accedir a la compra d’un habitatge a Cornellà han estat 
mínimes (un 18%), i mai gestionades directament per la societat responsable 
de gestionar la política municipal d’habitatge. 

Tot amb tot, hi ha pocs municipis de la dimensió de Cornellà que puguin 
presentar un balanç tant important d’actuació en la construcció pública 
d’habitatge. I, si bé és cert que una important franja de ciutadans 
(submileuristes, treballadors eventuals o discontinus, famílies a la pràctica 
monoparentals, etc.) han estat exclosos, també cal dir que, en el context 
esbojarrat d’inflació dels preus de l’habitatge lliure sofert els darrers 15 anys, la 
contribució d’Emducsa ha estat clarament positiva per a una part de la 
ciutadania. 

 

Observacions del Síndic 
 

Primera: La creació d’Emducsa va ser clarament un encert, tant per la necessitat de reforçar 
la capacitat política i financera de l’Ajuntament en el mercat local del sol, com per les 
atencions que l’hàbitat local (urbanitzacions, equipaments, serveis) requeria o, en concret, 
per poder gestionar la construcció d’habitatge de preu reduït. 

Segona: Durant els anys de creixement de la bombolla immobiliària l’actuació d’Emducsa 
ha facilitat l’accés a l’habitatge d’una part de la població, amb recursos mitjans. 

Tercera: L’atenció a les necessitats d’habitatge justament de la població “que no disposa dels 
recursos suficients” i que, d’acord amb l’Art. 26 de l’Estatut de Catalunya, tenen dret a 
accedir a un habitatge digne, ha estat insuficient i deixada en mans d’altres entitats, sempre 
que es pogués arribar a un conveni amb elles. En aquest sentit, cal constatar que ni la 
cultura dominant sobre habitatge, ni la mateixa legislació, eren tant clars com ara en aquells 
anys. 

 

4. L’actuació municipal des de 2007 

Entre 2006 i 2009 Emducsa inicia i sorteja uns 421 habitatges (la dada pot no 
ser exacte), una quarta part aproximadament dels quals resten pendents 
d’adjudicació. En alguns casos per un preu final considerat excessiu pels 
adjudicataris (la demanda inicial ja s’havia vist reduïda) , en altres per la 
impossibilitat d’accedir a la subrogació de la hipoteca als adjudicataris i, també, 
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perquè les persones no empadronades a Cornellà abans de l’any 2000 de 
forma ininterrompuda eren excloses segons els plecs de condicions aprovats. 

Ens trobem doncs amb una situació nova en relació amb els primers 20 anys 
d’actuació immobiliària per part d’Emducsa. Per una banda, la crisi econòmica 
contrau la demanda immobiliària (en el mercat lliure, però també en el mercat 
públic del tipus d’habitatge que sempre ha fet Emducsa). Per altra banda, la 
repercussió de la crisi en el mercat lliure d’habitatge, apropa cada vegada més 
els preus lliures (“Pisos anti crisis”, diu alguna de les promocions que es 
poden veure en anuncis públics a Cornellà) als preus del tipus d’habitatge que 
fa l’Ajuntament de Cornellà. Trobem ofertes lliures de pisos de 2 habitacions 
entre 200.000 € i 240.000 €, i els pisos que ha posat a la venda Emducsa 
durant aquests anys (IVA inclòs), ha oscil.lat entre 165.000 € i 239.000 €, 
exceptuant l’oferta de preus lliures i de dúplex, que han assolit fins els 500.000 
€. 

Des de la perspectiva ciutadana és una situació absolutament nova, que ens fa 
pensar en el que recull el Decret 13/2010 de la Generalitat, on es constata 
que, “després del llarg període de creixement extraordinari del sector de l’habitatge, de la 
demanda i dels preus, que s’ha estès des de l’any 1997 fins al 2007, no és fàcil reaccionar 
davant d’un canvi sobtat i radical del cicle econòmic, experimentat a partir de començaments 
de l’any 2008. Els nous paràmetres de funcionament del mercat immobiliari i la nova 
realitat de la situació econòmica de moltes llars que necessiten un habitatge, que l’han de 
pagar o que han de fer obres, exigeix que els instruments que estaven pensats per a un 
context diferent s’hagin de revisar...” En definitiva, la funció social del que podem 
anomenar model Emducsa de promoció d’habitatges es fa, de cop i volta, més 
qüestionable. Probablement, tot i estar començades les promocions, calia 
haver reaccionat més ràpidament. 

Tanmateix no es produeix cap canvi, que coneguem, que faci pensar en una 
modificació de política a partir del coneixement de la forta crisi econòmica 
que estem sofrint. Les promocions de Destraleta 2, Destraleta 3, Cra. 
d’Esplugues/Siemens, Av. Línia Elèctrica/Mn. Andreu, Salvador Allende, o 
Av. Línia Elèctrica/Av. St. Ildefons han seguit l’itinerari previst inicialment 
fins aquest any 2010. Recentment hem conegut una nova licitació d’alguns 
pisos no adjudicats en alguna d’aquestes promocions (eliminant algunes de les 
condicions de la primera licitació, com el requisit d’empadronament des 
d’abans del 2000). I, el que és més nou, acceptant en algun cas (promocions de 
Salvador Allende i de Línia elèctrica) la modalitat d’arrendament, no sabem en 
quines condicions. 
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Observacions del Síndic de Greuges 
 

Primera: S’ha de dir clarament que la política d’habitatge impulsada per l’Ajuntament, des 
del començament, no parteix del reconeixement del dret de tots els ciutadans a un habitatge 
digne, reconegut a l’Art. 47 de la CE. Més aviat es fa habitatge per disputar l’hegemonia 
de la iniciativa privada en l’àmbit immobiliari local. Dominar el sol a nivell local permet, 
fins i tot, modular les actuacions privades (cas, p. ex., d’Iberhogar o Ruve). Això, com he 
dit abans, pot ser més o menys discutible, però mentre ha durat la bombolla immobiliària ha 
facilitat l’accés a l’habitatge de determinats ciutadans d’ingressos mitjans. Ara, de fet, es 
limita a competir amb l’oferta privada. 

Segona: Sembla, doncs, necessari fer un replantejament a fons d’aquesta política d’habitatge. 
I aquest replantejament, després de la Llei 18/2007 del Parlament de Catalunya, ha de 
partir del reconeixement del dret a l’habitatge de tots els ciutadans i compta amb més 
recursos per fer-ho (Decret 13/2010). 

Tercera: Tot i que una nova política d’habitatge que parteixi del reconeixement del dret es 
lògic que gestioni col.laboracions amb altres administracions i entitats, cal superar el 
plantejament de deixar a aquestes la definició i la gestió dels recursos adreçats als ciutadans 
econòmicament més febles. Finalment hauria de ser una política coherent i global, que no es 
limiti a promoure actuacions immobiliàries, si no que sigui capaç d’assumir un conjunt 
d’actuacions, econòmiques,  socials, educatives i assistencials en relació amb l’allotjament.   

 

5. Reflexions sobre una política d’habitatge que parteixi de les 
necessitats 

Està molt clar que no correspon al Síndic de Greuges ni elaborar, ni aprovar 
una política d’habitatge a nivell local. Per aquesta raó, les consideracions que 
es fan a continuació no van més enllà de ser unes reflexions sobre aspectes 
que, en opinió del Síndic, hauria de tenir en compte una política local sobre 
habitatge que parteixi de les necessitats de la ciutadania, tal com es desprèn de 
l’Art. 47 de la CE. 
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Sobre les necessitats d’habitatge i el seu coneixement 
 

Avui no existeix cap estudi específic de les necessitats d’habitatge a Cornellà. 
Per tant, una de les primeres reflexions que cal fer és que, per elaborar una 
política d’habitatge que parteixi de les necessitats, és urgent disposar d’un 
instrument informatiu suficient que permeti delimitar i caracteritzar les 
necessitats d’habitatge de la ciutadania local. 

La recent aprovació del Reglament del Registre Local de Sol.licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial pot ser un instrument interessant de cara a 
conèixer la demanda explicitada d’habitatges. Tanmateix, difícilment reflectirà 
de forma suficient les necessitats. De la necessitat a la demanda explicitada hi 
ha una certa distancia. Cal veure també quina gestió es fa d’aquest Registre: 
com es dona a conèixer la seva existència, quines garanties comporta fer la 
sol.licitud, quines facilitats es donen per fer-la, etc. 

A falta d’una informació, qualitativa i quantitativa, suficient, hem cercat 
elements que ens poguessin facilitar algunes hipòtesis de treball: entrevistes 
amb entitats locals de caràcter social, dades generals sobre la renda mitjana de 
Cornellà, casos atesos pel Síndic, referències generals sobre al primera corona 
metropolitana, etc. 

La primera constatació que podem fer és que la franja ciutadana de 
persones/famílies que avui no poden accedir a la compra d’un habitatge de 
preu taxat (com els que, fins ara, ha construït Emducsa) és important i ha 
crescut, com a conseqüència de la crisi econòmica (augment de persones sense 
feina, menors ingressos familiars, major inseguretat laboral, impossibilitat 
d’obtenir un crèdit hipotecari, etc.). Aquesta franja ciutadana, però, no és 
homogènia. Pot anar des de famílies amb ingressos familiars de fins a 2.500 € 
mensuals, fins famílies al llindar de la pobresa (sota dels 1.000 € mensuals), des 
de famílies/persones amb una certa estabilitat (encara que sigui amb ingressos 
baixos) a persones o grups familiars sotmesos a un risc alt d’inestabilitat 
laboral. 

Un indici important d’aquesta situació és el creixement de gairebé un 30% dels 
contractes de lloguer a Cornellà (de 664 a 858) entre 2008 i 2009. Però hem de 
constatar que el nivell del cost mitjà d’un lloguer a la nostra ciutat és  molt alt 
(900 €) i que, entre 2008 i 2009, només ha baixat un 1,9%. 
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Feta aquesta constatació, cal dir que les necessitats d’habitatge poden provenir 
de situacions diverses. No ens referim a la “necessitat” creada artificialment 
pel mercat immobiliari desfermat els darrers anys, si no a necessitats que 
poden provenir del mal estat de l’habitatge actual, de contractes 
d’arrendament especulatius, de l’incompliment de les responsabilitats del 
propietari o del seu assetjament, de problemes sobrevinguts pel que fa al lloc 
de residència (migració, canvi de lloc de treball, etc.), de problemes de famílies 
monoparentals o similars (separacions, violència de gènere, etc.), de la 
necessitat d’emancipació (en joves, en dones amb algun tipus de 
maltractament o altres), d’afectacions de la mobilitat o la independència física, 
de l’ampliació de la família, de desnonaments, etc. Fàcilment es pot deduir que 
la resposta a aquesta diversitat de situacions ha de ser plural i gestionada amb 
la màxima agilitat i eficiència. 

He deixat pel final una franja ciutadana que no podem incloure en la mateixa 
consideració de la franja descrita fins ara. Em refereixo al que podem 
anomenar l’exclusió residencial. Ens referim a persones o col.lectius que 
requereixen una especial atenció social i que el seu allotjament forma part d’un 
programa més ample d’inclusió o de rehabilitació social. Les situacions també 
son diverses: manca de recursos personals o familiars i dificultats d’inserció 
laboral, persones immigrades amb problemes de regularització documental, 
presos en presó atenuada o en llibertat provisional, persones amb algun tipus 
de malaltia mental, sense sostre, transeunts, etc. No podem negar que també a 
Cornellà hi ha persones en aquesta situació. La frontera entre les dues franges 
ciutadanes és difícil de determinar objectivament. Sovint depèn de l’actitud 
vital de cada persona/família. 

En referència a aquesta franja que he anomenat d’ exclusió residencial, cal 
constatar que Adigsa ha posat a disposició de l’Ajuntament uns quants 
habitatges destinats a aquest objectiu. Tanmateix, la pluralitat de casos que 
podríem classificar sota aquesta consideració, ha fet que l’Ajuntament hagi 
aprovat unes normes d’adjudicació molt restrictives: persones amb 
discapacitat física o psíquica, amb transtorns psíquics o greus dificultats de 
salut, gent gran que hagi sofert desnonament per causes sobrevingudes. Tot i 
valorar-se altres circumstàncies, la major puntuació s’associa als anys 
d’empadronament. 

En conjunt, si ens atenim a les dades del Pacte Nocional per l’Habitatge 
(2007-2016), les necessitats d’habitatge social (solidaritat urbana) a Cornellà, 
globalment per aquest període, seria de 3.714 habitatges. Estaria per veure si 
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tots els habitatges construïts per l’Ajuntament (venda lliure o a preu taxat) 
entrarien en la consideració d’habitatge social (veure Llei 18/2007, Art. 74, 
complementant-ho amb el Decret 13/2010). 

 

Sobre el caràcter integral d’una política d’habitatge que parteixi de les 
necessitats 

M’apresso a dir que considero que una política d’habitatge no es pot 
confondre amb un projecte de construcció d’habitatges. Construir 
promocions d’habitatges no és la única actuació necessària i, probablement, 
requereix actuacions prèvies perquè es pugui parlar d’una política d’habitatge. 

Bastir una política d’habitatge que parteixi de les necessitats, requereix 
disposar d’instruments d’informació i d’anàlisi de la realitat ciutadana pel que 
fa a l’habitatge. Com he esmentat abans, el Registre de Sol.licitants, segons 
com es gestioni, pot ser una font d’informació sobre la demanda explicitada. 
En aquest sentit, seria important que el Registre prengués també constància de 
les “emergències socials d’habitatge” , comunicades pels serveis socials, com 
és el cas de Barcelona. 

Tanmateix no crec que sigui suficient el Registre. Al meu entendre, cal crear 
un “Observatori Local sobre l’Habitatge”, que pugui analitzar 
periòdicament les dades del Registre, així com altres dades referents a les 
necessitats reals d’habitatge, encara que no s’hagin traduït en forma de 
sol.licituds o que no s’hagin registrat. Indubtablement també hauria de tenir en 
compte dades socials (atur, moviments demogràfics, qualitat del parc 
d’habitatges, inspeccions, etc.) amb incidència en la caracterització de les 
necessitats d’habitatge. 

Per altra banda, si bé és cert que l’Ajuntament (o Emducsa) no ho poden fer 
tot, que el desplegament d’una política d’habitatge seriosa i ambiciosa 
requereix la col.laboració amb altres administracions (en particular, amb la 
Generalitat) i amb altres agents socials o empresarials, seria un error, en 
l’opinió d’aquest Síndic, renunciar a liderar un plantejament integral. Em 
semblaria un error treballar a base d’ “especialitzacions” (Emducsa fa 
habitatges de venda, Habitatge de la Generalitat fa habitatges de lloguer, 
l’Obra social de la Caixa fa habitatges per joves, l’Oficina d’Habitatge tramita 
subvencions, Acció Social adjudica els pisos cedits per Adigsa, etc., com fins 
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ara, i ningú fa intermediació, o mediació social residencial, o anàlisi del tipus 
d’habitatge, de lloguer o d’accés a la propietat que cal oferir). 

A partir de l’Observatori Local de l’Habitatge, es pot caracteritzar el tipus de 
promocions que cal fer, els acords als que cal arribar amb Habitatge de la 
Generalitat o amb altres administracions o corporacions. Però també es poden 
definir les possibilitats d’intervenir en el mercat privat de lloguer, intermediant 
per posar habitatges privats en programes de lloguer assequible i garantit a 
disposició dels ciutadans (en aquest moment, l’Ajuntament de Cornellà no 
està en cap borsa de mediació per al lloguer social i només treballa en una 
borsa jove d’habitatge). 

A l’espera d’una informació suficient que parteixi del coneixement de les 
necessitats d’habitatge de la nostra ciutat, que permeti elaborar un Pla 
Integral d’Habitatge (Els “Objectius de l’àmbit d’Acció Territorial” inclosos 
en l’Acord Social contra la crisi, contemplen diversos conceptes coincidents 
amb aquestes observacions del Síndic, però no poden ser considerats com un 
Pla Integral d’Habitatge, tal com els defineix l’Art. 14 de la Llei 18/2007), el 
Síndic local de Greuges creu convenient posar de manifest els camps en els 
quals s’hauria d’actuar decididament, sense prejutjar les concrecions que aquell 
Pla hauria de contenir, ni la forma d’articular els recursos per garantir-ne la 
implementació: 

1.Conèixer, analitzar i ordenar les necessitats i les possibilitats de 
rehabilitació d’un parc d’habitatges nascut, en bona part, en 
condicions precàries de construcció i, probablement, mal conservat. 
Aquest objectiu s’està a punt d’activar, per exemple, als blocs de 
Fontsanta 1, amb l’aplicació de la Llei de barris. Però cal ampliar 
aquesta preocupació als habitatges d’autoconstrucció o de construcció 
precària entre mitgeres o d’immobles antics amb actualitzacions 
insuficients. En aquests casos, caldria plantejar-se a fons l’actuació 
inspectora (al menys a instància de part) i l’elaboració de programes de 
subvenció (i de constrenyiment en els casos de propietaris que es 
resisteixen a assumir la rehabilitació dels immobles). Especialment en 
els casos en que els habitatges no garanteixin les condicions sanitàries i 
de seguretat pels inquilins, particularment quan hi habiten infants. 
Caldria revisar si les característiques dels plans de subvenció a la 
rehabilitació de la Generalitat son adequats per garantir efectivament 
aquell objectiu. 
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Des del punt de vista de la vivència de la satisfacció de la necessitat 
d’una llar, no sempre és el millor el desplaçament a una altra vivenda, 
només perquè aquesta existeix en qualsevol lloc (Veure el llibre del 
CECBLL citat: “Casa meva no és un problema particular”). Pot ser millor 
ajudar a posar l’habitatge on es viu en condicions dignes.  

2.Prioritzar la construcció de pisos que puguin posar-se en el mercat de 
lloguer assequible (500 €/mes), cobrint les necessitats de la important 
franja de població que, a mig termini, no pot assumir la compra 
d’habitatges, no sols en el mercat lliure, si no també en el mercat públic 
del preu taxat. Tot i que partim d’una cultura generalitzada que rebutja 
l’expectativa del lloguer, cal insistir que la probable llarga durada de la 
crisi (malgrat la progressiva i lenta recuperació) i, de fet, la necessitat de 
plantejar un nou tipus de relació de la ciutadania amb l’habitatge, 
aconsellen reforçar aquesta forma d’accés a un habitatge digne. La 
condició és que el preu del lloguer sigui l’adequat i la relació amb la 
propietat segura i responsable. Tanmateix, cal avançar en noves 
modalitats, com s’indica tot seguit.  
 

En aquest mateix nivell, és interessant examinar l’interès de les 
modalitats, incloses en el pla del Decret 13/2010 de la Generalitat, del 
lloguer amb opció de compra, la propietat compartida i, 
especialment, del dret de superfície, modalitat que està desenvolupant 
el Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona i que, al meu entendre, 
presenta interessants avantatges, tant pels adjudicataris, com pels 
gestors (responsabilitat del manteniment, recuperació de la inversió en 
cas de canvi d’habitatge, normativa funcional, etc.). Aquestes modalitats 
podrien evitar la dependència d’una hipoteca, avui inaccessible a molts 
ciutadans, sense impedir l’accés a una o altra forma de propietat i de 
capitalització. 

La gestió de tot aquest objectiu hauria d’anar associada a les 
possibilitats de subvenció temporal del lloguer, en alguns casos, 
aprofitant els programes de la Generalitat. 

En aquesta mateixa línia, i tenint especialment en compte les 
característiques del parc d’habitatges de Cornellà, com hem vist, aquest 
Síndic considera necessari plantejar l’interès de participar en una borsa 
de mediació per al Lloguer Social amb la Generalitat, gestionant les 
possibilitats de posar pisos ja existents en el mercat del lloguer 
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assequible i garantit (ja és positiu que l’Ajuntament estigui fent una 
prospecció d’aquest possible mercat). 

Tal com diu la Secretària d’Habitatge de la Generalitat en l’edició de 19 
de juliol de 2010 de “El Periódico”, “... el lloguer i el lloguer amb opció de 
compra passen a tenir un paper central en la política de vivenda”. 

3.Potenciar i revisar la política de sol que desenvolupa Emducsa. De la 
mateixa manera que la política de sol va possibilitar, en bona part, la 
reurbanització i la dotació de la ciutat, així com la construcció d’un 
miler d’habitatges de venda, aquest Síndic no té cap dubte que una bona 
política de sol és la base per sostenir la fase d’habitatge social que 
propugnem. Cornellà ja no disposa (si exceptuem l’actuació de l’ARE 
de Ribera-Salines, del que parlaré més endavant) de sol “massiu”, però 
Emducsa ha anat posicionant-se com a gestora del que podem 
anomenar sol intersticial en la trama urbana de Cornellà: 
Bagaria/Alstom/Pisa, Millars, Montesa, Suris/Fontsanta/ITV, sector 
Tintes Especiales, Millars, etc. 
 
Deixant al marge els possibles debats polítics i ciutadans al si de cada 
una d’aquestes propostes de gestió, està clar que mantenir el lideratge 
públic en la definició de la política de sol és un objectiu plausible. 
Tanmateix, probablement s’hauria d’introduir algunes modificacions en 
la destinació de les plusvàlues generades i d’assumir nous objectius 
d’habitatge social, d’acord amb les prioritats que es determinin, tal com 
es propugna en el punt anterior. 
 

Cal seguir fent habitatge de venda, en règim de preu taxat o lliure? 
Aquest Síndic creu que no es pot excloure, tot i que, vistes les 
característiques del terme municipal, el que cal és garantir la tipologia 
dels habitatges que la iniciativa privada construeixi en el futur, apuntant 
cap a operacions de preu controlat, dins dels marges que la llei planteja 
per a la protecció oficial, amb reserves per a polítiques públiques i 
socials. 

L’activitat constructora municipal hauria de centrar-se fonamentalment 
en programes d’habitatge de lloguer, de lloguer amb dret a compra, en 
propietat compartida o en dret de superfície, en promocions pròpies o 
compartides amb promotors privats. M’explico: Crec que l’experiència 
d’actuacions d’habitatge social generadores de segregació residencial, ens 
hauria d’aconsellar la promoció de projectes integrats d’habitatge, amb 
venda, lloguer, altres modalitats assequibles i fins habitatges d’inclusió. 



 

149 
 

Això fa que, en alguns casos, es pogués pensar en actuacions d’iniciativa 
mixta. 

4.He deixat expressament pel final el tema de l’exclusió residencial. 
Com he dit, aquest és un concepte complex que, probablement, 
requereix respostes a diversos nivells. Com a mínim, hauríem de parlar 
de recursos d’urgència (ocasionals), de recursos d’inserció residencial 
(en ambdós casos amb tutela) i d’habitatges d’inserció. La terminologia 
pot ser variable. 

 
Sovint espanta afrontar aquest capítol, perquè es suposa que l’exclusió 
residencial és el fruit d’alguna o altra “perversió” de la o les persones 
que la sofreixen i es dona per suposat que sempre produiran molèsties i 
inseguretat on se’ls pugui ubicar. Evidentment, aquest Síndic no 
considera que sempre sigui un tema fàcil d’abordar. Però té clar que les 
Administracions, i l’Ajuntament en concret, tenen l’obligació d’afrontar 
clarament el tema. 

 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en 
l’Art. 16, especifica que el compromís de vetllar per una oferta adient 
d’habitatge ha d’arribar fins a “disposar d’estructures d’acolliment per als sense 
sostre, que puguin garantir la seva seguretat i dignitat, com també d’estructures per a 
les dones víctimes de violència, en particular de violència domèstica, de 
maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució”. 

 
Parlo de recursos d’urgència o ocasionals, en el sentit de disposar 
d’algun centre residencial on pugui ser acollida de forma digna i 
suficient qualsevol persona que es troba amb sense sostre, evidentment 
a través de la mediació dels Serveis socials. Estic parlant, en aquest cas, 
d’un recurs puntual, per parar el cop mentre no es pot trobar o oferir el 
que podem anomenar una llar, sigui convivint amb una comunitat 
tutelada, sigui un habitatge d’inserció. Aquest Síndic és conscient que 
l’objectiu de disposar d’un recurs d’acolliment residencial ha estat 
plantejat periòdicament per algunes entitats de Cornellà, sense cap 
resultat positiu. Potser cal cercar una alternativa que suposi la 
col.laboració amb algun altra municipi. Però crec que s’ha de plantejar 
seriosament aquest objectiu, des del reconeixement del dret de les 
persones, i sempre associat a un tractament global de la seva reinserció. 

 
Al mateix temps cal analitzar la possible necessitat de plantejar-se 
petites comunitats tutelades, adreçades a col.lectius específics de 
persones en situació d’exclusió residencial, com a pas previ a la 
consecució d’un habitatge d’inserció o d’altres alternatives 
residencials més definitives. Persones (joves o no) en procés de 
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reinserció social o en perill d’exclusió social, dones sotmeses a violència 
o altres condicionaments greus, etc. 

 
Una bona gestió d’aquest àmbit d’atenció residencial, requereix entrar 
seriosament en el tema de la mediació social residencial: es tracta de 
garantir de forma eficient l’acompanyament de les persones en situació 
d’exclusió residencial (en les diverses concrecions) cap a la seva 
normalització pel que fa a la capacitat d’assumir la gestió del seu 
habitatge propi, de la seva llar. 

 
 

Algunes idees sobre la mediació social residencial 
 
El concepte de mediació social residencial ha estat molt més desenvolupat en 
altres països europeus, on importants organitzacions socials gestionen, per 
encàrrec de l’Administració o d’altres operadors immobiliaris, el que podem 
anomenar genèricament la “normalització residencial” de determinades 
famílies o persones que han tingut problemes en aquest sentit. 
 
Probablement la manera més adequada de superar les prevencions socials 
(siguin de l’Administració, dels veïns, dels propietaris de pisos o d’altres 
agents) davant l’oferta d’alternatives residencials a persones en situació 
d’exclusió residencial, és la fixació clara de condicions assumibles pels 
interessats, pels propietaris i pels seus veïns i la supervisió del seu 
acompliment, mitjançant la mediació social residencial i, si cal, 
l’acompanyament social. Com en altres aspectes de la inserció social, cal 
superar els posicionaments “bonistes”, fent un plantejament realista, 
assumible i acompanyat per una bona mediació social. Es tracti d’inserció 
laboral, educativa o residencial. Alguns mediadors residencials, en altres països 
europeus (SMO. Holanda), arriben a administrar el pressupost familiar per 
garantir el correcte pagament del lloguer pactat, condició que els interessats 
han acceptat per poder superar l’amenaça d’exclusió residencial. Estic parlant 
de països d’estructura i govern liberals. 
 
La necessitat d’evitar plantejaments excessivament innocents (bonistes) en la 
reinserció social, del tipus que sigui, no justifica l’abstenció o l’absència 
d’alternatives, massa freqüentment utilitzada  per les societats benestants.  
 
Seria absurd que el Síndic de Greuges plantegés aquí un programa detallat de 
mediació social residencial. És obvi que aquest dependrà de les situacions 
diverses que defineixin l’acció pública per garantir un programa eficient 
d’atenció als drets de les persones/famílies en situació d’exclusió residencial. 
En canvi, si que cal insistir en que, en qualsevol programa seriós d’inclusió 
residencial, cal garantir aquesta gestió mediadora que, al seu torn, forma part 
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de l’àmbit dels serveis socials. Sovint la inclusió residencial comporta també 
atendre la inserció laboral o altres patologies socials. Tanmateix, l’absència de 
la funció mediadora, o la seva insuficient definició, ha portat a 
Administracions i a entitats socials a fer, a vegades, una gestió poc eficient de 
l’oferta d’habitatges a les persones sense sostre, bloquejant sense remei les 
existències disponibles. 
 
Aquesta necessitat de plantejar la mediació social residencial en una política 
d’habitatge que parteixi de les necessitats i tingui en compte el dret a 
l’habitatge, aconsella no confondre la política d’habitatge amb la construcció 
d’habitatges. 
 
 
Ribera-Salines, la gran ocasió?  
 
Semblaria que la reconducció que proposo, com a Síndic de Greuges, de la 
política d’habitatge, amb l’objectiu fonamental de donar resposta a les 
necessitats d’habitatge dels ciutadans de Cornellà, especialment dels que, tal 
com diu l’Estatut de Catalunya, son “més vulnerables”, té un marc inigualable de 
possibilitats amb l’ARE previst a la zona de Ribera/Salines on, segons sembla, 
es podran construir a l’entorn de 2.800 habitatges, molts d’ells amb protecció 
oficial. 
 
Deixant al marge la qüestió de si aquest nou polígon respon o no a una 
planificació urbanística que administri adequadament les limitadíssimes 
existències del nostre terme municipal, i renunciant també a entrar en el 
possible debat de com gestionar una nova implantació residencial com aquesta 
(el procés en el temps, la caracterització dels habitatges, els destinataris, la 
dotació i l’equipament del nou barri, la seva incorporació a la ciutat, etc.) està 
clar que les propostes d’aquest “Informe Extraordinari sobre el Dret a 
l’Habitatge a Cornellà” son molt més generals i haurien d’informar la 
totalitat de la política d’habitatge de l’Ajuntament, evidentment també la 
concreció de l’ARE Ribera/Salines, però prèviament el coneixement de les 
necessitats, l’adequació de l’organització gestora i l’elaboració d’un Pla 
d’Habitatge que parteixi de les necessitats. 
 
Per altra banda, tenint en compte que cal garantir una actuació que informi el 
conjunt de les iniciatives municipals i que, al meu entendre, cal evitar les 
actuacions segregadores, seria bo evitar el desplaçament al futur 
Ribera/Salines de la solució de tots els mancaments de la ciutat en matèria 
d’habitatge. Caldria no oblidar que, al marge d’aquest ARE, l’Ajuntament 
contempla la possibilitat de construir en altres punts del casc urbà uns 2.000 
habitatges més. 
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Per altra banda, tal com he dit més amunt, cal no confondre la política 
d’habitatge amb la construcció d’habitatges, tot i que aquest aspecte sigui 
també important. 

 
 
 
 

Algunes observacions sobre la possibilitat i l’oportunitat 
 
Crec que els informes i els posicionaments d’un Síndic de Greuges s’han de 
fer amb l’objectiu de facilitar la clarificació dels drets bàsics dels ciutadans i 
ciutadanes en relació amb les actuacions (o la seva absència) de les 
Administracions, en l’àmbit local, de l’Ajuntament. 
 
Però ho hem de fer analitzant la realitat, en la seva complexitat, i proposant 
actuacions o canvis possibles (en el sentit ample del terme) i, en cert sentit, 
oportuns. No ens podem limitar a enunciar acadèmicament l’existència del 
dret. Això és el que intenta fer aquest informe en una qüestió tan fonamental i 
complexa com el dret a l’habitatge, plantejat i consagrat en la CE i l’EC, però 
també en la Llei 18/2007 i els seus desenvolupaments aplicatius posteriors. 
 
Soc conscient que, tal com he analitzat al principi d’aquest Informe, les 
insuficiències legals dels primers 30 anys de democràcia i una desviada 
privatització de la iniciativa en matèria d’habitatge no han condicionat només 
la cultura dominant entorn de la gestió immobiliària, si no que han tingut com 
a conseqüència una greu insuficiència de disponibilitat d’habitatges públics. 
Fets que avui condicionen la possibilitat d’assumir immediatament 
determinades concrecions de la política pública del dret a l’habitatge. 
 
L’important és, i això és el que pretén aquest Informe, convidar a prendre la 
direcció adequada per poder avançar decididament cap a una concreció que 
reconegui aquest dret de tots els ciutadans, posant a debat certs aspectes de 
l’experiència municipal dels darrers 15 anys (notable, per altra banda) i, sobre 
tot, assumint les necessitats actuals, a partir dels greus condicionaments 
econòmics presents i futurs. L’important és també urgir a posar a treballar en 
aquesta direcció els recursos existents (propis i aliens) i potser a revisar les 
prioritats. Els temps i els terminis no els pot fixar el Síndic de Greuges, però 
cal que es fixin. 
 
Soc conscient també de que l’anàlisi i les propostes del Síndic poden ser 
compartides o no per l’Ajuntament. La meva responsabilitat és fer aquest 
Informe. La de l’Ajuntament, aprovar i gestionar la política d’habitatge. Però 
m’he esforçat per fer propostes que siguin possibles, sense tancar, com no 
podia ser altrament, calendaris i programacions concretes. 
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També estic convençut de l’oportunitat d’aquest Informe. Per la importància 
(fins fa poc ignorada) del dret a l’habitatge i tots els altres drets que 
condiciona, pel repte obert per la llei catalana del Dret a l’Habitatge, perquè és 
indubtable que la crisi ha plantejat una autèntica cruïlla en la política 
d’habitatge de l’Ajuntament, per les contradiccions aflorades cada vegada més 
en la gestió quotidiana d’Emducsa i pels informes que he rebut d’entitats 
socials de Cornellà. 
 
L’esperança d’aquest Síndic de Greuges és que aquest Informe pugui ser 
debatut amplament, al marge de les decisions de govern que s’adoptin (o no). 

 
 
 

6. Una mirada a les queixes rebudes pel Síndic de Greuges sobre 
habitatge 
 
 
En la Presentació d’aquest Informe insistia que un dels factors que m’ha 
decidit a realitzar-lo son les queixes rebudes per part de ciutadans de Cornellà, 
que han acudit al Síndic com a darrera taula de salvació davant de problemes 
amb el seu habitatge o amb la consecució del mateix. 
 
M’ha semblat convenient dedicar un petit espai d’aquest Informe a enumerar 
aquestes queixes rebudes. No per analitzar-les detalladament (això ja ho hem 
fet una per una, amb resultats diversos), si no per veure-les globalment, tenint 
en compte les temàtiques que les han suscitat. Per baixar una mica a la realitat 
concreta i reconèixer que, malgrat la important consecució que ha significat 
haver construït un miler d’habitatges, s’han produït situacions personals i 
familiars importants i, en alguns casos, actualment irresolubles. Per cridar 
l’atenció també sobre la necessitat de garantir una sensibilitat diferent en 
l’estructura administrativa i de gestió de la política d’habitatge. 
 
Un primer paquet de queixes (algunes de les quals no van ser gestionades pel 
Síndic com a tals, per mor de la inconcreció competencial sobre el dret a un 
habitatge) es refereixen a la necessitat de trobar habitatge, per diverses raons, 
sense obtenir cap resposta de l’Administració, ni veure cap altre possibilitat a 
l’abast (2008019C, 2008042C, 2008068C, 2008084C, 2008004C, 2008062C, 
2009075Q, 2009056Q). En aquesta mateixa línia podem ubicar les queixes que 
reaccionen davant de condicionaments insuperables per accedir a un habitatge 
públic, sigui la manca d’antiguitat en el padró (2008017Q) o la impossibilitat 
d’accedir a una hipoteca (20090012C, 2009009Q). En ambdós casos els havia 
correspost un habitatge en el sorteig. 
 
Hi ha un altre capítol de queixes, en les quals, per una o altra raó, els ciutadans 
es veien amenaçats per desnonaments (2008059Q, 2008013C, 2009087Q), per 
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una gestió legalista d’una empresa pública. Un d’ells feia 6 anys que pagava 
religiosament el lloguer i  havia pagat els deutes de l’adjudicatari inicial, però 
no eren administrativament adjudicataris. Després de 6 anys de passar i 
cobrar, es decideix aplicar el “protocol” i se’ls denuncia per ocupants il.legals  i 
se’ls desnona, sense prendre en consideració els seu dret constitucional a 
l’habitatge, al menys estudiant el seu cas concret. 
 
Una llarga sèrie de consultes i queixes fan referència a necessitats de 
conservació i rehabilitació dels habitatges (2009004C, 2009008C, 2009014C, 
2009023C), en alguns casos sense haver obtingut cap subvenció de la 
Generalitat o de l’Ajuntament per problemes amb la comunicació entre els 
interessats, l’Oficina Local d’Habitatge i el Departament d’Habitatge i Medi 
Ambient (2008018Q, 2009070Q, 2009073Q, 2009083). Cal resoldre 
adequadament la coordinació entre les Administracions que actuen en el tema 
d’habitatge i probablement cal revisar l’eficàcia de les subvencions a la 
rehabilitació de l’habitatge principal. 
 
La lentitud constatada per algunes queixes (2009039Q, 2009078Q) en la 
tramitació de subvencions al lloguer de persones joves, incideix en la 
necessària agilitat dels procediments. 
 
La queixa col.lectiva (2009054Q) de veïns del barri de Riera pels desperfectes 
probablement produïts per les obres de fonamentació del camp de futbol del 
RCD Espanyol, també amaguen la possible precarietat de les condicions de 
seguretat d’alguns habitatges de la ciutat. I, per tant, la necessitat de prioritzar 
programes de rehabilitació. 
 
Els problemes generats per un deficient control d’Emducsa sobre les obres de 
les seves promocions d’habitatges, així com una errònia gestió post venda, 
desatenent durant anys les denúncies dels adjudicataris (2008073Q, 2009070Q, 
2009083Q, 2008073Q) han ocupat una part important de l’atenció del Síndic 
de Greuges, que ha trobat una adequada comprensió en els responsables del 
departament municipal corresponent. 
 
És bo observar que, en conjunt, totes aquestes queixes, que segurament 
recullen una petita part de les situacions existents a nivell local, posen de 
manifest les limitacions de la cultura general actual sobre el dret a l’habitatge. 
El punt de partida no és el dret dels ciutadans, si no la gestió d’uns programes 
(siguin de l’Ajuntament o de la Generalitat) lliurement impulsats per les 
Administracions.  
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7. Conclusions, en forma de Recomanacions. 
 
 
 
Quan així ho creu convenient, el Síndic incorpora a les seves resolucions les 
Recomanacions a l’Ajuntament que considera convenients per millorar el 
tractament dels temes objecte de les queixes, a la llum dels drets fonamentals 
de la ciutadania. Ara no ens trobem en el mateix cas. Aquesta iniciativa 
d’ofici contempla en la seva globalitat l’exercici general d’un dret i, per tant, 
ens trobem en l’àmbit del general i no del concret. En conseqüència, malgrat 
aquestes conclusions que el Síndic de Greuges de Cornellà dedueix de la seva 
anàlisi prenen la forma de Recomanacions a l’Ajuntament, aquestes no poden 
ser interpretades de la mateixa manera, si no com principis per al debat i la 
programació en el temps d’una política d’habitatge que parteixi del dret a 
l’habitatge, de les necessitats. 
 
 
1. Assumir explícitament el dret a l’habitatge consagrat en la CE i en 

l’EC com a eix i referència fonamental de la política local 
d’habitatge. 
 

Tot i que sembli una indicació innecessària, una de les responsabilitats de totes 
les Administracions és impulsar un canvi cultural pel que fa a l’habitatge. 
Canvi que deixi ben clar que l’habitatge ha de ser, abans que res, un servei 
públic. 
 
De fet, la política de sol impulsada per l’Ajuntament de Cornellà estaria, en 
principi, en aquesta línia. A Cornellà la iniciativa principal en la definició 
territorial i en la construcció d’habitatges està en mans de l’Ajuntament. Això, 
d’alguna manera, és una municipalització del sol. 
 
Cal garantir, però, que les polítiques d’habitatge renunciïn a una gestió 
especulativa i, sobre tot, parteixin efectivament del dret de tots els ciutadans a 
disposar d’un allotjament digne. 
 
El compliment dels objectius fixats pot allargar-se en el temps. De fet sembla 
que la Llei 18/2007 fixa el 2027 com a fita per disposar de recursos per 
atendre el dret de tothom. Però per arribar-hi cal definir una planificació 
adequada des d’ara. Anar fent projectes sense una referència global 
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intencionada pot no portar a bastir una resposta coherent al dret de tots els 
ciutadans. 
 
Per aquesta raó no és innecessària aquesta primera conclusió. 
 
 
2. Crear un Observatori local d’habitatge, que permeti definir les 

diverses necessitats d’habitatge a nivell local, a curt i a llarg termini. 
 

Obviament, aquest Observatori ha de ser articulat entorn del Registre de 
sol.licitants, però s’ha de nodrir d’altres informacions complementàries, 
provinents de diversos departaments i d’accions impulsades per l’Ajuntament 
(inspeccions, coneixement de la disponibilitat de pisos vuits, etc.). 
 
El Registre de sol.licitants podria incorporar d’ofici les emergències 
determinades pels serveis socials, a través d’un protocol semblant al que fa 
servir l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Una vegada es puguin definir les prioritats, a través del coneixement de les 
necessitats, el Registre podrà definir les tipologies d’habitatge en les que els 
sol.licitants es poden registrar. 
 
No crec que el Síndic de Greuges hagi de concretar com es composa i com 
funciona aquest Observatori. 
 
 
3. Elaborar i aprovar un Pla Local d’Habitatge, d’acord amb els 

elements requerits en l’Art. 14 de la Llei 18/2007. 
 

No crec que l’aprovació, dins del Pacte Local contra l’Atur, d’unes propostes 
d’habitatge, sigui contradictori amb l’elaboració i aprovació d’un Pla Local 
d’Habitatge que parteixi d’un millor coneixement de les necessitats i que 
permeti diversificar les actuacions, així com la forma de gestionar-les. De fet, 
l’aprovació d’un Pla Local que tingui en compte les condicions establertes per 
la Llei, obra la porta a una col.laboració amb la Generalitat en matèria 
d’habitatge, essencial per assolir els objectius constitucionals. 
 
De fet, estic segur que en l’esmentat Pacte Local contra l’Atur hi ha força 
previsions que, probablement amb una major precisió i fonament, podrien ser 
contemplades per un  Pla Local d’Habitatge ben elaborat. Per altra banda, 
planificar a divuit anys vista i específicament en l’àmbit de la nova cultura 
sobre l’habitatge, segur que ha de permetre tenir més elements en compte que 
els referits específicament al període immediat de crisi. 
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4. Donar prioritat a la promoció de les modalitats de protecció que, a 

curt i a mig termini, permetin prestar un servei més general, primant 
les persones més necessitades. 
 

Pot ser útil citar aquí el Relator de les Nacions Unides que, en les 
recomanacions del seu informe sobre la situació d’Espanya pel que fa a 
l’habitatge, suggereix: “Espanya hauria d’adoptar una política nacional d’habitatge 
integral i coordinada, basada en els drets humans i en la protecció dels més vulnerables” (Sr. 
Miloon Kothari, 2008). També s’expressa en aquest mateix sentit l’EC. 
 
En les circumstàncies actuals i donat el nivell econòmic mitjà de les famílies 
de Cornellà, crec que cal treballar amb més profunditat les modalitats que 
permetin accedir-hi a la major part de ciutadans (evitant, per exemple, tenir 
que negociar crèdits hipotecaris), i això es diu el lloguer, el lloguer amb opció 
de compra, la propietat compartida, el dret de superfície o altres modalitats 
creatives d’accés a un habitatge, tal com coincideixen els principals operadors 
d’habitatge social de Catalunya (El Periòdico, 19.07.10). 
 
El Síndic de Greuges de Cornellà reconeix que la cultura dominant a Espanya 
i, finalment, a Cornellà és la de l’accés a la propietat de l’habitatge. Però 
aquesta situació no té perquè ser permanent, sobre tot quan la profunditat de 
la crisi econòmica present exigeix ser realistes i no condemnar els ciutadans a 
alternatives amb un elevat risc (hipoteques inassolibles, fracàs en els contractes 
hipotecaris per variació dels ingressos familiars, ajornament d’emancipacions 
necessàries, etc.). Tanmateix les modalitats que associen al lloguer l’accés a la 
propietat o que proposen fórmules creatives de propietat son alternatives 
interessants. I, evidentment, una mitjana de preus de lloguer de 900 €, com és 
el cas de Cornellà, és totalment inassumible. Cal intervenir en aquest mercat. 
 
És obvi que la xarxa de mediació per al lloguer social en relació amb els 
habitatges vuits disponibles de Cornellà (que l’Ajuntament està acabant de 
recomptar) per garantir lloguers assequibles i segurs pot ser un programa 
interessant. 
 
Tanmateix, tot això hauria de ser objecte d’estudi i de debat en el marc 
adequat. 
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5. Entrar a fons en l’àmbit de la rehabilitació dels habitatges existents 
a la ciutat. 
 

Tal com he argumentat en el capítol 5, el tema de la rehabilitació i posada a 
punt del parc d’habitatges de Cornellà pot ser un capítol important en el futur 
immediat. Evidentment que els propietaris (habitin o no en el pis) han 
d’assumir la seva responsabilitat. Però crec que l’Administració municipal no 
es pot estalviar d’elaborar programes d’inspecció i de subvenció adequats a les 
necessitats assumibles. 
 
A part de les modalitats subvencionades actualment per la Generalitat, caldria 
cercar probablement altres supòsits que permetin contribuir, d’aquesta 
manera, a la dignitat dels habitatges, sense haver de recórrer sempre a un nou 
habitatge. 
 
 
6. Adequar l’estructura planificadora i gestora de les polítiques 

d’habitatge de l’Ajuntament a la complexitat d’un Pla que parteixi 
de les necessitats i dels drets humans comptant amb la mediació i 
l’acompanyament social, quan convingui. 
 

Em costa haver de dir-ho, però crec que l’estructura gestora que ha conduït la 
política d’habitatge de l’Ajuntament, malgrat el reconeixement de la seva 
possible professionalitat en alguns aspectes, no és suficient ni adequada per 
dirigir una política d’habitatge que parteixi de les necessitats, reconegui els 
drets ciutadans i tingui especialment en compte els més necessitats. 
 
No entraré a definir la forma de plantejar aquesta adequació, que no em 
correspon, però si que crec que he de fer alguns suggeriments: 

 Si l’Ajuntament ha estat capaç, per exemple, de crear una Agència que 
gestioni determinats temes relacionats amb la dependència, potser 
podria reflexionar en aquesta mateixa línia pel que fa a la definició i 
direcció de les polítiques d’habitatge que, en definitiva, tenen una 
indiscutible dimensió social. 

 Pot ser que Emducsa pugui ser un instrument tècnic (i de gestió a 
determinats nivells), al servei de la política del Dret a l’Habitatge? 

 Els Serveis Socials de Base haurien de jugar un paper important en 
l’elaboració i, en part, la gestió de les polítiques d’habitatge. Entre altres 
coses, haurien de garantir o coordinar la mediació social residencial i, 
quan convingui, l’acompanyament social. 

 L’Oficina Local d’Habitatge hauria de ser una peça cabdal de cara a la 
informació i gestió dels diversos programes d’ajut a l’accés a un 
habitatge, de cara a la gestió del Registre de Sol.licitants i de cara al 
plantejament i gestió dels ajuts a la rehabilitació. 
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 No es tracta d’una estructura extensiva, si no intensiva, que es 
desplegaria en el temps (2010-2027?). 

 
 

7. Plantejar definitivament, a curt i a llarg termini, un pla específic per 
atendre les urgències socials i, particularment, les persones sense 
sostre. 
 

Recuperar el projecte residencial que permeti l’acolliment ocasional a persones 
en exclusió residencial. Aquest projecte hauria de ser consensuat amb les 
entitats de treball social de la ciutat, amb els Serveis Socials de Base i, 
eventualment, amb algun altre municipi. 
 
Més a mig termini, caldria plantejar, en funció de les necessitats, alternatives 
comunitàries de inclusió social residencial, sigui a través de petites comunitats 
residencials tutelades, sigui amb un programa més ample de pisos d’inserció, 
assistint els seus ocupants mitjançant una mediació residencial adequada. 
 
 
Cornellà de Llobregat, 15 d’octubre de 2010  

  

Abstract: 

L’escarransit desenvolupament legal i polític de l’Estat Social a Espanya i, en 
particular, del dret a l’habitatge, ha propiciat una cultura que considera 
l’habitatge un afer privat i fins especulatiu, malgrat la taxativa afirmació d’un 
autèntic dret universal a un habitatge per l’Art. 47 de la CE, al que cal associar 
la possibilitat d’exercir altres drets, com el de la igualtat, la intimitat, el 
benestar familiar, la salut, etc. 

La Llei 18 del Parlament de Catalunya, de 19 de desembre de 2007, del dret a 
l’habitatge, obra una nova dimensió en el tractament del tema, considerant 
l’habitatge com un servei públic i obrint un procés que hauria de culminar en 
el reconeixement efectiu d’aquest dret universal, especialment als més 
necessitats. Les Administracions locals també han d’assumir les seves 
responsabilitats en aquest procés. 

A Cornellà, els habitatges amb algun tipus de protecció oficial, per bé i per 
mal, han jugat un paper essencial des dels anys 60 del segle XX (St. Ildefons, 
Lindavista, l’Encarnació, Darsa, Grups Llobregat, Almeda, Fontsanta 1 i 2, 
etc.). L’Ajuntament democràtic, a través d’Emducsa ha fet (des de 1987) una 
decidida política de sol i d’habitatge, que ha permès urbanitzar i dotar la ciutat 



 

160 
 

i que algunes famílies poguessin accedir a la compra d’un habitatge, malgrat la 
creixent bombolla immobiliària. 

Tanmateix la crisi econòmica, a partir de 2008, ha posat en evidència la 
insuficiència d’una política d’habitatge massa lligada a la compra i a modalitats 
només accessibles a persones amb recursos mitjans i possibilitat d’accedir a 
una hipoteca. 

Davant d’aquesta situació el Síndic de Greuges propugna una nova política 
d’habitatge que parteixi de les necessitats i que estructuri, a mig termini 
però ja des d’ara, una resposta global al dret a un habitatge, especialment 
pels més necessitats. I proposa a l’Ajuntament 7 recomanacions: 

 Assumir explícitament el dret a l’habitatge consagrat a la CE i a 
l’EC, com a eix i referència fonamental de la política local 
d’habitatge. 

 Crear un Observatori local d’habitatge, que permeti definir les 
diverses necessitats d’habitatge a nivell local, a curt i a llarg 
terminis. 

 Elaborar i aprovar un Pla local d’habitatge, d’acord amb els 
elements requerits en l’Art. 14 de la Llei 18/2007. 

 Donar prioritat a la promoció de les modalitats de protecció que, 
a curt i a mig termini, permetin prestar un servei més general, 
primant les persones més necessitades (lloguer, lloguer amb 
opció de compra, dret de superfície, etc.). 

 Entrar a fons en l’àmbit de la rehabilitació. 

 Adequar l’estructura planificadora i gestora de les polítiques 
d’habitatge de l’Ajuntament a la complexitat d’un pla que 
realment parteixi de les necessitats i dels drets humans, comptant 
amb la mediació i l’acompanyament social, quan convingui. 

 Plantejar definitivament, a curt i a llarg termini, un pla per 
atendre les urgències socials i, particularment, les persones sense 
sostre. 

   

 


