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1. PRESENTACIÓ 

 

Cada any a la Defensa Ciutadana, defensora dels vilatans, 
li correspon informar de les seves actuacions als regidors 
que conformen el Ple Municipal i presentar-lo davant dels 
ciutadans. 

 

 

Aquest és el tercer informe anual de la Defensa Ciutadana i amb ell s’arrodoneix el camí per a la 
reflexió de com està funcionant la nostra administració més propera i de com els vilassarencs i 
vilassarenques fan ús d’aquesta institució que es constituïa a finals de l’any 2012 amb voluntat 
d’intercessió per facilitar la convivència i millorar les relacions socials i administratives.  

Amb la perspectiva de tres anys de funcionament, ja es pot fer una valoració dels punts forts i febles, 
dels objectius i de les funcions que es poden desenvolupar a través d’aquesta institució com a entitat 
independent de la política i de l’administració. Es tracta de “l’altre punt de vista”, proper a les persones, 
lluny de protocols del segle XX, burocràcies exagerades i normes que evolucionen lentament.  La 
fortalesa, el valor i l’eficàcia de la Defensa Ciutadana seran uns o d’altres segons la voluntat de 
col·laboració, les ganes d’escoltar i la predisposició per acceptar idees innovadores fora de la inèrcia 
administrativa. 

Cal destacar que durant l’any 2015 s’ha dut a terme el canvi d’ubicació de l’oficina de Defensa 
Ciutadana per dotar-la de més independència respecte de l’Ajuntament; també s’han celebrat les 
eleccions municipals i hi ha hagut canvis polítics i de personal de l’administració. Tot plegat ha influït en 
la consolidació de la Defensa Ciutadana a Vilassar de Dalt i, com amb tots els canvis, es pot fer una 
doble lectura, segons com es vulgui interpretar. 

És per això que us emplaço a analitzar aquest informe des de l’objectivitat, amb equilibri i amb l’esperit 
positiu de bondat amb què es fonamenta aquesta institució. La crítica que afecta al govern, tècnics i 
treballadors de l’administració és constructiva i s’ha d’entendre com a oportunitat de millora vers la 
gestió per l’excel·lència, en un camí que es va començar en el moment que es va proposar instaurar la 
Defensa Ciutadana. I, en cap cas, s’ha d’usar aquesta relació de fets per fer política oportunista en tant 
que qualsevol partit de l’oposició ha tingut temps i mitjans per contrastar opinions i actuar. 

Aquesta tasca és de bona voluntat i es fa amb la intenció d’escoltar les persones de primera mà, 
esbrinar els motius de la seva visita, activar i orientar l’ajut i, sobretot, donar resposta directament o 
indirecta perquè se sentin ateses.  

Em satisfà haver après sobre lleis, normatives, protocols... haver compartit jornades o reunions 
formatives amb tècnics i professionals de diferents àmbits, haver tingut el suport del Fòrum de Síndics i 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya en tot moment per poder consultar dubtes i 
actuar de la forma més imparcial i honesta possibles. I, per sobre de tot, em satisfà haver pogut ajudar 
els meus convilatans i fer la meva aportació al meu poble, Vilassar de Dalt, perquè me l’estimo i perquè 
confio que sempre el podem millorar.  
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Els casos atesos han estat queixes, denúncies, consultes i suggeriments de vilassarencs i vilassarenques que no 
s’han sentit escoltats, que no han sabut a qui s’havien d’adreçar o que han cregut que l’administració i grans 
empreses de serveis abusen de poder en comptes d’estar al servei de la ciutadania. També s’ha fet 
intermediació per millorar la convivència entre veïns i s’han fet reunions amb tècnics i treballadors municipals per 
reflexionar sobre aspectes que poden modificar-se i modernitzar-se a partir de la seva experiència professional 
amb suggeriments externs. 

Des d’aquí dono les gràcies a totes les persones que m’han ajudat en la part formativa o d’actuació, que han 
facilitat la meva tasca i han entès que totes les persones tenen dret a ser escoltades, encara que de vegades no 
tinguin raó, i tenen dret a ser tractades amb respecte.  Perquè l’ajut és una qüestió d’humanitat.  

Agraeixo especialment l’ajuda d’alcaldia, de secretaria i de l’OAC perquè han donat suport a la institució que 
represento de manera molt activa i han participat de la filosofia de servei al ciutadà, de manera que vull fer-los 
arribar públicament altra vegada la gratitud en nom de les persones que han ajudat sense fer-les rodar d’un lloc a 
un altre. 

També vull agrair les col·laboracions del Jutjat de Pau i del sergent de policia local en l’assessoria de casos 
especials; destaco també la bona predisposició de les persones que manifesten ganes de millorar, que se senten 
responsables, que aporten idees per avançar, que s’impliquen i que entenen la seva feina com a vocació al 
servei de tots els ciutadans, i manifesto que aquestes persones també reclamen respecte per la seva feina i que 
tots els companys es regeixin pel mateix codi de conducta. Així mateix he de dir que encara hi ha àrees 
hermètiques que se senten amenaçades davant de qualsevol consulta, àrees que prefereixen pocs canvis,  que 
encara no acaben d’entendre que la seva feina és donar servei al ciutadà i no veuen quin és l’objectiu de la 
Defensa Ciutadana.   

Finalment, correspon al propi consistori valorar allò que es fa des d’aquesta institució, destacar-ne l’esperit de 
col·laboració des del respecte i la responsabilitat i sol·licitar que es facilitin les tasques quan s’exposa allò que no 
funciona o es fan suggeriments raonables i raonats per millorar. 

 

 

 

La Defensa Ciutadana és el pont 

entre polítics, tècnics i vilatans 

per millorar la convivència. 
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2. ELS COMPROMISOS  

 

La Defensa Ciutadana de Vilassar de Dalt és una institució que té com a objectiu vetllar pels drets dels 
ciutadans i ciutadanes en relació a l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en 
depenen per enfortir la democràcia i la participació ciutadana. 

La Defensa Ciutadana ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat; ha d’examinar 
i proposar que es revisin i executin amb celeritat resolucions justes a les queixes formulades. En aquest 
punt l’Administració, organismes i empreses que depenen de l’Ajuntament han d’auxiliar amb caràcter 
preferent i urgent la Defensora de la Ciutadania en les seves funcions. 

 

2.1. Les funcions: 

� Defensar tota persona que se senti menystinguda, sigui per abusos de poder o per una 
mala administració. Perquè tothom té dret a ésser escoltat i mereix una resposta 
coherent i justa. 

� Recordar que tothom ha de ser conscient dels seus deures, però que no hi ha drets 
sense deures com a norma bàsica de convivència. 

� Escoltar tots els suggeriments dels vilassarencs que serveixin per gaudir d’un poble 
cívic, net, respectuós i convivencial.  

� Enfocar la defensa ciutadana des de l’observació de les normes locals i supralocals.  

 

 

2.2. Les intervencions: 

 Actuar a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa. 

 Actuar d’ofici, per iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin.  
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3. FORMACIÓ - ASSESSORAMENT - INFORMACIÓ 

 
És important saber que no se sap tot; 

 és imprescindible aprendre a callar i escoltar totes les versions abans de jutjar; 
és necessari acceptar les crítiques i reconèixer que ens podem equivocar. 
És bona persona qui fuig de la supèrbia, té ganes de millorar i sap demanar perdó.  

 
 

 

Per fer de Defensora cal tenir molta informació i un bon equip al darrere que t’assessori i orienti sobre 
legalitat per poder fer una bona feina. També cal tenir accés a tota la informació i poder contrastar-la. 
Finalment cal executar les accions. 

He de destacar el suport del Fòrum de Síndics, Sindiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya, que és l’associació que ens orienta en temes legals, dubtes de tota mena i problemes 
d’actuació. 

• He assistit a les Jornades Formatives a Lleida i a trobades a santa coloma de Gramenet. 

 

Per poder donar respostes a les persones he hagut de mantenir reunions presencials formatives, 
informatives o d’assessorament, contacte telefònic o correus electrònics: 

• Reunions externes.-  Jutjat de Pau.  

• Reunió interna amb el secretari. 

• Reunions, correus i trobades amb el sergent de policia. 

• Reunions, correus i trobades amb tècnics de l’ajuntament. 

• Reunions i trucades amb regidors.  

 

Converses setmanals de seguiment amb alcaldia, secretaria i OAC, sobretot abans de l’estiu.  

He estat representant la institució a les activitats convocades pel Fòrum, a les reunions de Consell de la 
Vila de Vilassar de Dalt i a les reunions informatives sectorials. 
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4. ACTUACIONS GENERALS  

 

� Atenció de proximitat als vilatans a l’oficina i al carrer.  

� Atenció per telèfon i correu electrònic. 

� Informació al vilatà de les vies per poder exposar queixes (Oficina Mòbil d’Informació al 
Consumidor de la Diputació de Barcelona, Fulls de Reclamació que haurien de tenir tots els 
establiments públics i instàncies). 

� Informació al Departament de Comunicació: notificacions sobre els temes que ocupen i 
preocupen els vilatans i sobre activitats relacionades amb la institució.  

� Desenvolupament de reunions de seguiment i comunicacions per mail amb l’Alcaldia, regidors, 
caps i tècnics per informar sobre els temes que ocupen i preocupen, en defensa de la dignitat 
de les persones, la justícia social i la bona convivència. 

� Publicació d’articles de reflexió i de difusió per commemorar dates rellevants relacionades amb 
els Drets Humans, fent pedagogia. 
 
. 
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5. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES 

 

EXPEDIENT 1. VEÏNATGE – MEDI AMBIENT 

 
QUEIXA i demanda d’intervenció en un cas de 
molèsties diverses (límits, sorolls, fums, arbrat, 
animals...) i reincidents entre veïns. No es vol fer 
denúncia per por a represàlies. 
S’ha fet el seguiment tècnic, s’ha intentat fer 
mediació des de les regidories, des d’alcaldia i DC. 
Han intervingut policia local i mossos.   

DERIVAT A LA POLICIA 
 

EXPEDIENT 2. IMPOSTOS - HISENDA 

 
QUEIXA per l’aplicació de l’impost de plusvàlua en 
l’herència d’una propietat després de la viudetat. Es 
manifesta tractament amb poc tacte, manca de 
col·laboració per esbrinar el fons del cas, rigidesa 
per aplicar la normativa i poc diàleg.   
S’ha fet intent de revisió de l’expedient i intent de 
trobada entre advocats. 

  ADMÈS: NO ACCEPTAT 
 

EXPEDIENT 3. VEÏNATGE – MEDI AMBIENT 

 
QUEIXA i demanda d’intervenció en un cas de 
danys, molèsties i factures per atacs de gossos. No 
es vol fer denúncia per por a represàlies. 
S’ha fet el seguiment de l’històric i mediació entre 
els veïns des de DC.  S’ha demanat més implicació 
policial i pedagogia cívica.  

  DERIVAT A LA POLICIA 
 

EXPEDIENT 4. ABELLES – MEDI AMBIENT 

 
QUEIXA-CONSULTA davant de la impotència que 
genera tenir un rusc a casa que està malmetent 
l’estructura, que no es puguin matar les abelles i 
que no hi hagi cap ajut ni facilitats per part de 
l’administració. 

   PENDENT DE RESPOSTA 
 
 

 

EXPEDIENT 5. MANTENIMENT – TERRITORI 

 
QUEIXA col·lectiva de veïns comerciants els quals 
consideren que no reben el mateix tracte que els 
d’altres zones i paguen els mateixos impostos. Fan 
referència a l’asfalt, l’aparcament per facilitar la 
mobilitat dels clients, la visibilitat dels negocis. 
Des de DC s’ha demanat revisió i resposta a l’àrea 
de Territori. La part de manteniment està prevista 
de fer per al 2016 i la qüestió comercial es tindrà en 
compte. 

ADMÈS: MEDIACIÓ 
 

EXPEDIENT 6. ALUMINOSI - HABITATGE 

 
QUEIXA per la manca de resposta després de SIS 
mesos a una sol·licitud d’ajut als veïns que han 
patit tot el procés per fer el tractament de 
l’aluminosi a un edifici. Es manifesta que hi ha poc 
ajut per part de l’administració local per facilitar 
informació i tramitar subvencions. 
Des de DC es demana que s’actuï en funció de la 
legalitat i es doni resposta. 
 

ADMÈS: EN TRÀMIT 
 

EXPEDIENT 7. ACTIVITAT ECONÒMICA 

 
QUEIXA pel tractament que es fa d’algunes 
jardineres com si fossin guals a nivell d’impostos. 
Es manifesta que no es veu cap intenció de facilitar 
el comerç tradicional, no hi ha acords de 
manteniment per abaratir l’impost ni es facilita com 
a zona de càrrega i descàrrega. 
A més de desestimar els suggeriments es passen 
rebuts retroactius i per franges que no corresponen 
a la realitat. Malgrat les evidències es demana que 
es tornin a fer reclamacions. 

PENDENT DE RESPOSTA 
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EXPEDIENT 8. VEÏNATGE – MEDI AMBIENT 

 
QUEIXA per les molèsties de soroll que 
s’ocasionen a l’entorn d’unes pistes esportives amb 
motiu de la celebració d’un campionat. Es 
manifesta gran disconformitat amb els permisos 
d’activitats sense tenir en compte el veïnat; es  
demana que s’apliquin les ordenances de 
Convivència Ciutadana i de Capacitat acústica i 
vibracions. Intervé el tècnic de medi ambient amb 
caràcter d’urgència per fer acomplir la normativa.   

ADMÈS: MEDIACIÓ 
 
 

EXPEDIENT 9. SANCIONS  – ADMIN. GRAL. 

 
QUEIXA per sancions i recursos amb resolucions 
contradictòries entre la DGT i Trànsit. 

DESESTIMADA 
 
 

EXPEDIENT 10. SERVEIS SOCIALS 

 
QUEIXA per la rigidesa en l’aplicació de 
l’acompliment de requisits per permetre la sol·licitud 
d’ajuts per a la Teleassistència cosa que bloqueja  
l’entrada de la demanda i no es pot fer una 
avaluació individual i acurada de cada cas.  
Des de DC es fa la mediació, serveis socials revisa 
el cas i s’accepta la sol·licitud 

ADMÈS: MEDIACIÓ 
 
 

EXPEDIENT 11. CONSUM  

 
QUEIXA d’un veí que se sent estafat per la venda 
de productes en una excursió d’avis.  
Des de DC s’intenta fer una mediació amb 
l’empresa de venda per ajudar el veí però finalment 
ho resol la filla del veí. 
Tot i no ser una queixa directa sobre 
l’administració, s’admet perquè l’estafa als avis és 
un fet que cal vetllar des de totes les institucions.   

ADMÈS: MEDIACIÓ 
 

EXPEDIENT 12. CONSUM 

 
QUEIXA sobre la facturació de l’aigua a una 
vivenda particular on no hi consten fugues ni 
avaries directes de la vivenda. Es demana ajut per 
poder tramitar la reclamació a la companyia i es 
deriva a consum per fer totes les revisions i 
reclamacions.  

ADMÈS: EN TRÀMIT 
 

EXPEDIENT 13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

 
QUEIXA pel tractament de la cessió dels nínxols. 
L’ajuntament, amb el projecte del complex funerari, 
no volia quedar-se’n cap del cementiri actual, però 
també n’estava prohibida la “venda-cessió” cosa 
que provoca un entrebanc per desfer-se de la 
propietat i deixar de pagar impostos.  
Des de Secretaria es va revisar el cas i es van 
donar alternatives. La cancel·lació del projecte 
funerari facilità que es posés fi al cas.   

ADMÈS TANCAT 
 

EXPEDIENT 14. SALUT PÚBLICA 

 
CONSULTA sobre la capacitat d’intervenció de 
l’administració local en la gestió del Centre 
d’Atenció Primària per optimitzar recursos, reduir 
despeses i poder tornar a comptar amb un servei 
d’urgències durant els cap de setmana.  
Des de DC es demana assessoria a l’alcalde i es 
valoren fets com les competències de les 
administracions i la situació actual. 

ADMÈS TANCAT 
 

EXPEDIENT 15. SERVEIS SOCIALS 

 
CONSULTA sobre els tràmits que calen fer per 
reclamar la custòdia d’una criatura, les institucions 
que han d’intervenir, com es resolen les 
demandes...  
Des de DC es demana assessoria al Jutjat de Pau, 
es traspassa tota la informació i es faciliten els 
contactes per poder actuar. 

 ADMÈS TANCAT 
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EXPEDIENT 16. FOGUERES – MEDI AMBIENT  

 
QUEIXA i demanda de responsabilitat en permetre 
encendre la foguera de Sant Joan sense tenir en 
compte les circumstàncies ambientals, la proximitat 
d’habitatges i arbrat i l’opinió dels experts.  Es ven 
sol·licitar permisos i es va demanar la intervenció 
de la policia per assegurar-se de la legalitat. 
Des de DC es demana la documentació sobre 
permisos i només es troba l’aprovació per tallar el 
trànsit i col·locar enllumenat, taules i cadires i 
permís per fer foc per a l concurs de “migas” i per a 
la paella. 

ADMÈS: NO ACCEPTAT 
 
 

EXPEDIENT 17. MANTENIMENT I MOBILITAT 

 
QUEIXA per la brutícia i pudors que provoquen les 
caques dels gossos i la poca efectivitat del servei 
de neteja als “pipi-cans”, els racons, les voreres i 
les cantonades. Amb el component afegit que no es 
fa control dels gossos que passegen sols o dels 
casos repetitius que es comenten a l’administració 
però que no es  volen denunciar per no perjudicar 
la convivència. 

ADMÈS: REITERATIU 
 

EXPEDIENT 18. SERVEIS SOCIALS – TREBALL 

 
QUEIXA per la manca d’implicació i seguiment en 
una oferta de feina d’assistència a una persona 
gran. De la borsa de treball només es proposa una 
treballadora i de serveis socials no hi ha assessoria 
dels tràmits que es poden fer per demanar ajuts; 
només es dóna informació d’un servei privat.  
Des de DC només s’exposa el cas perquè es va 
resoldre amb l’assessoria de Càritas. 

ADMÈS: TANCAT 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENT 19. HABITATGE 

 
QUEIXA perquè els propietaris d’un pis petit el 
tenen llogat a una persona, hi viuen unes altres, 
saben que reben ajuts de Serveis Socials per pagar 
el lloguer i els serveis bàsics però a ells no els 
paguen les quotes mensuals. D’altra banda, 
detecten comportaments poc salubres.  
Des de DC es passa la informació a la regidoria 
perquè intervingui.  

PENDENT DE RESPOSTA 
 
 
 
 
 

EXPEDIENT 20. CULTURA/EDUCACIÓ/ESPORTS 

 
CONSULTA sobre la convalidació d’estudis i 
certificats necessaris per accedir a una plaça a 
l’administració després de treballar-hi durant anys i 
tenint en compte que els requisits de la 
convocatòria són molt estrictes. 
Es fa assessoria i orientació per fer els tràmits més 
senzills i que es convalidin tant els estudis com les 
capacitats.  

ADMÈS: TANCAT 
 

EXPEDIENT 21. D’OFICI 

 
A partir de les QUEIXES REITERADES que ja 
apareixien als informes de 2013 i 2014 i continuen 
provocant malestar, presento una instància 
sol·licitant que es revisi l’efectivitat de les màquines 
netejadores i bufadors: 
1- Que es faci un estudi acústic per determinar si 
compleixen amb l’ordenança de sorolls. 
2- Que es deixi de bufar per netejar els carrers 
perquè es mou el pol·len i la pols cosa que 
perjudica les persones al·lèrgiques (salut), embruta 
parets, cotxes, portals d’edificis i negocis i no 
deixen net.  

PENDENT 
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EXPEDIENT 22. D’OFICI  

 
A partir de les QUEIXES REITERADES que ja 
apareixien als informes de 2013 i 2014 i continuen 
provocant malestar entre els veïns de la Fornaca – 
Sant Sebastià, presento una instància perquè es 
revisi el protocol de manteniment de la zona i 
també s’apliqui l’ordenança de sorolls pel que fa a 
les màquines de manteniment. 

ACCEPTAT PARCIAL 
 
 

EXPEDIENT 23. MEDIACIÓ 

 
QUEIXA perquè l’Ajuntament no li ha comunicat el 
canvi de domicili (empadronament) del seu fill amb 
l’ex-parella.  
Des de DC es fa la consulta dels protocols i 
obligacions a l’OAC i s’informa que l’actuació ha 
estat correcta.  

ADMÈS: MEDIACIÓ 
 

EXPEDIENT 24. BEQUES – SERVEIS SOCIALS 

 
QUEIXA per la rigidesa en l’aplicació de 
l’acompliment de requisits per permetre la sol·licitud 
d’una beca cosa que bloqueja  l’entrada de la 
demanda i no es pot fer una avaluació individual i 
acurada del cas.  
Des de DC es comunica a la regidoria. 

ADMÈS: TANCAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENT 25. SEGURETAT CIUTADANA 

 
QUEIXA pel mal estat d’una tapa protectora de 
cables a la via pública. Es tracta d’un desperfecte 
que habitualment s’arregla però tornen a fer-lo 
malbé (incivisme) i pot ser perillós per a les 
criatures.  
Des de DC s’avisa als serveis tècnics i es fa una 
intervenció ràpida. 

ADMÈS: TANCAT 
 
 

EXPEDIENT 26. MANTENIMENT I MOBILITAT 

 
QUEIXA per la manca d’implicació policial per 
mantenir l’ordre de circulació, aturades i 
aparcaments en els espais d’entrades i sortides 
d’escoles al centre dels poble, passos de 
vianants... També es denuncia poc civisme i manca 
d’exemple per part d’alguns polítics i personal de 
l’ajuntament. 

ADMÈS: ACCEPTAT TOTAL 
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SUGGERIMENTS 
 
Manteniment de les fonts dels poble, que tinguin aigua potable. 
Revisió de la neteja d’espais (públics i privats) que es van fer l’any passat. 
Controlar els permisos d’activitats a Can Rafart. 
 
 
TOCS PER MILLORAR 
 
El manteniment de senyals, fanals i façanes.  
La grua s’emporta els cotxes a l’escorxador i és un espai obert, sense arreglar. 
L’arranjament de voreres, forats, limitadors de velocitat i mobiliari urbà. 
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6. RECOMANACIONS 

 

6.1. FUGIR DEL SILENCI ADMINISTRATIU 

El tema de la comunicació entre les administracions i els ciutadans és un tema recurrent, se’n pren 
nota, es canvien canals i es prenen mesures que mai acaben de satisfer a tothom. S’ha fet un gran 
avenç pel que fa a la informació general (web i butlletí) però segueix havent-hi saturació de cartelleria i 
pancartes; s’ha nomenat un interlocutor per canalitzar i coordinar les respostes cosa que garanteix 
l’escolta activa. 

Malgrat tot, i com ja vaig comentar a l’informe anterior, no es tracta de passar tota la responsabilitat al 
Departament de Comunicació perquè la resposta administrativa és responsabilitat de tots els polítics, 
tècnics i treballadors que estan al servei del poble. La concreció dels interlocutors que responguin 
dependrà de l’organització cada àrea; cal donar una resposta adequada en temps i forma als 
requeriments de la ciutadania, lluny de l’aplicació del silenci administratiu i amb l’ús del registre 
lingüístic adequat, comprovant que s’entén la resposta 

 

6.2. TRANSMETRE EL CIVISME ACTIU  

Dels Expedients oberts al  2014, n’hi ha 9 relacionats amb els civisme. Des de l’administració s’ha de 
transmetre educació amb l’exemple i implicar-nos més per millorar la convivència entre veïns, baixar els 
sorolls, les pudors, la neteja, l’aparcament, no aturar-se als passos de vianants,  

 

6.3. TRANSPARÈNCIA I ACTUACIONS AMB SENY  

Cas del Revela’t   

Donar explicacions de les actuacions a través de les vies informatives i contrastar-les 
als Plens municipals, al Consell de la Vila, etc. 

6.4 COMENÇAR DE ZERO 

Per establir els impostos i les partides 

Donar a conèixer clarament la despesa associada als serveis municipals obligatoris, 
als que es consideren beneficiosos per a la col·lectivitat i als que són una inversió.  
Publicar el recorregut de les inversions i passar comptes.   

6.5 DIFUSIÓ DE DEFENSA CIUTADANA I COORDINACIÓ D’ACTUACIONS 

Al final de les resolucions i resportes 
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cas fàbrega que no vol respondre fins que no hi hagi nou consistori 

DE L’INFORME 2014 

� Concretar a l’Ajuntament totes les competències, responsabilitats i obligacions de cada lloc de 
treball amb un ORGANIGRAMA; revisar les actuacions, reorientar les incidències o no 
conformitats i sancionar/acomiadar les persones que no compleixen; COORDINAR les 
actuacions transversals. 

 Els treballadors han de saber qui fa què i totes les tasques han de fer-se amb 
 responsabilitat. Els vilatans no cal que ho sàpiguen, cal que una persona els 
 atengui i els faciliti els tràmits sense fer-los rodar d’una finestreta a una altra. 

� Potenciar la filosofia de millora contínua en les persones: formació i reciclatge. Les persones de 
l’Ajuntament que treballen de cara al públic, a part de tenir els coneixements de la seva àrea, 
cal que, com a grup, practiquin un codi de conducta comú, de bones pràctiques, que comptin 
amb tota la informació, tinguin capacitat comunicativa i empatia.  

 No es tracta d’haver de acontentar tothom; es tracta d’oferir un servei  respectuós i 
 professional a la ciutadania i s’han de poder argumentar convincentment les negatives, 
 si s’escau. 

 L’equip policial ha d’unificar criteris d’actuació i practicar la proximitat amb els 
 ciutadans facilitant la convivència i guanyant-se el respecte des dels petits entorn 
 de les  escoles. 

� Simplificar els procediments burocràtics i marcar temps reals d’execució. També exigir-los a les 
altres administracions i institucions. Si es preveu llarg, mantenir informats els ciutadans de 
forma mensual o trimestral. 

   

 
 


