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1. PRESENTACIÓ
La Sindicatura de Greuges presenta el preceptiu informe anual que dona compte de les activitats
realitzades durant l’any 2020.
L’informe d’aquest any ve marcat per dos fets prou importants. Per una banda, la defunció el mes de
març del nostre president, Emili de Balanzó, a causa de la covid-19, i per l’altra el final del primer
quinquenni d’actuació de la Sindicatura des que fou creada, el 16 de novembre de 2015, per l’impuls de
la llavors presidenta Maite Salord. En aquest informe, doncs, a més de donar compte de les actuacions
realitzades durant el 2020, volem analitzar el recorregut de la Sindicatura des del seu naixement i fer
una reflexió sobre la situació actual, el que hem fet i el que podríem haver fet per millorar la labor que
se’ns va encomanar.
Quan, després de la presa de possessió davant la Presidenta del Consell i l’elecció del president de la
Comissió el 13 de gener de 2016, vam començar a caminar ens vam trobar amb una institució per crear.
No disposàvem de reglament, ni de mitjans econòmics ni personals, només sabíem que havíem rebut un
encàrrec molt especial i que l’havíem d’exercir de forma altruista, amb objectivitat, llibertat de criteri i
independència. A tot això s’hi afegia la nostra pròpia inexperiència i el desconeixement de les funcions
d’una sindicatura per part dels ciutadans de Menorca, els quals havíem de servir defensant els seus
drets davant l’Administració.
Durant aquests cinc anys hem treballat per posar les bases d’actuació de la Sindicatura i a hores d’ara
honestament podem dir que la Sindicatura ja funciona amb pressupost propi, mitjans adequats,
presència a les xarxes socials i, el que és més important, amb uns criteris d’actuació que hem anat
consolidant dia a dia a partir de l’experiència acumulada i de la formació que hem anat adquirint
principalment per la nostra pertinença al Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya. del qual formam
part des de bon principi de la nostra singladura i que ens ha permès participar en tallers de formació,
rebre assessorament i establir contactes amb els diferents síndics o defensors que exerceixen la seva
tasca arreu de Catalunya i de la resta d’Espanya. El fet que el nombre d’expedients hagi anant
augmentant any rere any ens indica que, encara que més lentament del que voldríem, els ciutadans de
Menorca compten amb nosaltres per fer-nos arribar els seus greuges i d’altres preocupacions.
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Un fet molt important d’aquesta trajectòria que volem remarcar és la proposta del Consell Insular
d’obrir des de l’any 2017 les actuacions de la Sindicatura insular mitjançant un conveni amb tots els
ajuntaments que s’hi vulguin adherir i facilitar d’aquesta manera que els ciutadans dels diferents pobles
de Menorca puguin presentar les seves queixes referents als problemes del seu municipi a la mateixa
sindicatura, que pot actuar d’aquesta manera a dos nivells, insular i municipal, sense haver de crear una
oficina de la sindicatura a cada poble, amb la complexitat i la despesa que això pot comportar. En
aquests moments ja han signat el conveni d’adhesió els ajuntaments de Ferreries, Sant Lluís i es Castell
i, Es Mercadal, està en procés d’adhesió.
Podem dir, doncs, que deixam una Sindicatura de Greuges de Menorca operativa, ben posicionada a les
xarxes socials i amb les idees clares de quina ha de ser la seva activitat i com s’ha de dur a la pràctica.
Tot i així creim que a mitjà termini la Sindicatura hauria de disposar d’un assessor jurídic assignat a
temps parcial per aconsellar els síndics en la seva presa de decisions i també d’una seu pròpia i
diferenciada de la seu del Consell Insular per fer patent la seva independència dels diferents equips de
govern que el regeixen.
La nova etapa que avui s’inicia ha de servir per madurar i aprofundir en aquest camí i ampliar el camp
d’actuació que fins ara no ens ha estat permès per haver-nos hagut de dedicar a la creació i consolidació
de la institució.
Hem de remarcar que tota aquesta feina ha estat possible gràcies a la col·laboració lleial i respectuosa
de tots els polítics i funcionaris de les diferents conselleries a qui hem demanat informació per poder
analitzar cada cas que ens han presentat els ciutadans amb el màxim de coneixement abans de dictar
una resolució. Hem de dir que sempre hem trobat resposta a les consultes realitzades, encara que en
molts casos aquesta resposta s’ha fet esperar més del que seria adequat en una administració àgil i
responsable.
Només pel que fa a les nostres actuacions d’ofici dirigides a la Presidència del Consell Insular que
s’han anat fent en el transcurs d’aquests anys la resposta ha estat més variable. En alguns casos s’ha
respost amb una actuació política adequada a la nostra demanda, mentre que en d’altres encara esperam
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una resposta. Un cas especialment dolorós és el referent a l’Advertiment de la morositat de les
actuacions del Consell, del qual no hem rebut resposta ni constatam cap moviment per afrontar el
problema denunciat, que ha rebut el suport, fins i tot, públicament, per part de diferents persones i/o
entitats ciutadanes. És més, contínuament ens segueixen arribant queixes basades en la morositat de la
resposta del CIM a les seves demandes. Ha de quedar ben clar que amb aquestes actuacions no volem
presentar-nos com a fiscals, sinó que volem complir responsablement amb la nostra missió bàsica, que
és la defensa dels drets en el seu sentit més ampli de tots els ciutadans de Menorca.
Volem deixar constància del nostre agraïment a les diferents administratives que ens han ajudat a
realitzar la nostra labor i molt especialment a la secretària que ens acaba de deixar i que ha complert el
seu càrrec amb plena dedicació i compromís.
Aprofitam per donar la benvinguda a la nova síndica, Pepa Gil, amb la que de ben segur treballarem
colze a colze per a dur endavant la nova etapa que avui s’inicia. Una etapa que ha vingut precedida per
uns fets que mai no havien d’haver succeït i que han representat un descrèdit evident per a una
institució com aquesta que ha de basar la seva activitat en els principis de legalitat, justícia,
independència i imparcialitat.
L’elecció d’una de les persones que havien de substituir als síndics que havien finalitzat el seu termini,
s’ha produït en una clara situació de politització que ha posat en risc l’objectivitat, llibertat de criteri i
independència amb les que hem d’actuar en tot moment. Serà de tot necessari obrir un procés de
reflexió entorn d’aquests fets i revisar el procediment de nomenament de nous síndics per a assegurar
els consens necessari dintre i fora de la comissió que els ha de designar.
Poden estar segurs que, des d’ara mateix, superarem aquesta situació i tornarem la confiança a la
ciutadania que ha restat perplexa davant els fets que s’han produït.
Maó, 15 de març de 2021
M. Gràcia Seguí Puntas

José Barber Allés
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2. LA SINDICATURA DE GREUGES DE MENORCA
2.1 Definició
Els síndics de greuges són les persones que vetlen perquè els drets dels menorquins envers
l’Administració insular siguin reals i efectius. En l’exercici de les seves funcions, els síndics han
d’actuar d’acord amb els principis de legalitat, justícia, independència i imparcialitat.
2.2 Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació engloba tota l’illa de Menorca. A la Sindicatura s’atenen les queixes de totes les
persones o col·lectius que es consideren agreujats davant l’actuació o la manca d’actuació del Consell
Insular de Menorca i dels ajuntaments adherits.
2.3 Funcions
Les funcions de la Sindicatura són:
- Examinar i resoldre les queixes formulades per la ciutadania, després d’una reclamació, queixa o
recurs previ davant el Consell Insular o l’Ajuntament.
- Atendre consultes i assessorar la ciutadania.
- Vetlar perquè l’Administració resolgui expressament, en temps i forma, les reclamacions i els recursos
que li hagin estat formulats.
- Fer una actuació de derivació quan un assumpte concret no sigui de la seva competència.
- També pot actuar com a mediadora entre parts enfrontades.
- Actuar d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan considera que és necessària una intervenció en
defensa dels drets dels menorquins.
- Fer recomanacions, advertiments o suggeriments.
2.4 Procediment d’actuació
Pot presentar una queixa davant la Sindicatura qualsevol persona física o jurídica que demostri un
interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa. Els ciutadans poden presentar una queixa:
a) personalment o per registre d’entrada: a l’Oficina de la Sindicatura o al Servei d'Atenció al Ciutadà
b) per correu electrònic a l’adreça següent: sindicatura.greuges@cime.es
c) a través del web: http://sindicaturadegreuges.cime.es
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d) per correu postal a la plaça de Biosfera, 5, 07703 Maó
Una vegada arriba la queixa, els síndics l’estudien i revisen la possible documentació que s’hagi
adjuntat. Si creuen que la queixa és raonada, s’obre un expedient; en cas contrari, es comunica a la
persona que l’ha presentada que no es pot admetre a tràmit.
Si s’admet a tràmit, s’obre un temps d’estudi de la queixa i es demanen els informes tècnics que
s’estimin oportuns. Un cop acabada aquesta etapa d’investigació, la Sindicatura emet un dictamen o
una resolució valorativa en termes de dret i d’equitat. La decisió adoptada es tramet a l'òrgan
corresponent. Quan es considera convenient, es recomana una proposta per tal de solucionar el
problema.
La Sindicatura també pot formular propostes, advertiments i suggeriments als òrgans del Consell i als
ajuntaments adherits amb l’objectiu de facilitar la resolució de possibles problemes i evitar, d’aquesta
manera, que els fets es tornin a produir. Les decisions dels síndics no poden ser objecte de recurs de cap
mena.
Quan els síndics reben una queixa que no sigui de la seva competència, n’han d’informar al ciutadà i
poden derivar-la al Defensor del Poble o a la institució que considerin que és la competent. Les
actuacions de la Sindicatura són sempre reservades i gratuïtes.
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3. ACTUACIONS DE LA SINDICATURA DE GREUGES DE MENORCA
Aquestes dades corresponen a totes les actuacions que ha prestat la Sindicatura en el període de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2020, tant referides al Consell Insular de Menorca com als ajuntaments
adherits.
Aquest any hem acordat modificar la classificació de les queixes, atès que el volum de feina s’ha
incrementat i hem cregut convenient fer una revisió per tal de millorar-ne la gestió. És per aquest motiu
que la classificació actual és diferent respecte de les memòries anteriors.
3.1 Consultes, assessoraments i informació
Amb l’objectiu de donar un servei al ciutadà, i no limitar-nos a expressar la nostra manca de
competència sobre la petició presentada, incloem en aquest apartat totes les gestions que no podem
incloure com una queixa, atès que no compleixen els requisits establerts. Amb aquestes gestions
orientam i donam a conèixer al ciutadà quines vies ha de seguir per resoldre el seu problema.
3.1.1 Consultes
Són les peticions que fa un ciutadà però no són competència de la Sindicatura. En aquests casos la
petició es deriva a l’òrgan corresponent o s’informa el ciutadà de la institució adequada on pot
presentar-la. La Sindicatura aquest any ha rebut un total de 6 consultes.

Núm.

1

Tema

Problema jurídic

Resum

Un ciutadà es queixa d’un tema privat amb un advocat.

Núm.

2

Tema

Negligència mèdica

Resum

Una ciutadana vol presentar una queixa en relació amb una negligència mèdica que ha patit.

Núm.

3

Tema

Seguretat Social

Resum

Una ciutadana es queixa de la manca d’atenció a la Seguretat Social i les dificultats per
demanar una cita prèvia.
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Núm.

4

Tema

Política lingüística

Resum

Una ciutadana es queixa d’un tema relacionat amb la política lingüística d’una pàgina web
d’un ajuntament, tema amb el qual no tenim competència.

Núm.

5

Tema

Prova PCR

Resum

Una ciutadana es queixa dels inconvenients que ha patit a l’hora de fer-se una prova PCR a
una clínica privada de Menorca.

Núm.

6

Tema

Subvenció escolar

Resum

L’APIMA d’un centre escolar exposa la problemàtica que pateix en relació amb la recepció
d’una subvenció relacionada amb un servei d’un centre escolar.

3.1.2 Assessorament
Moltes vegades els ciutadans presenten queixes que són competència de la Sindicatura, però no han
presentat la queixa en primera instància a l’òrgan corresponent. Segons el nostre Reglament (article 6.1
b), «s’han d’haver esgotat amb caràcter previ les vies ordinàries de queixa i reclamació previstes en el
Reglament de participació ciutadana del Consell Insular de Menorca». En aquests casos, informam el
ciutadà que en primer lloc ha de presentar la queixa a l’òrgan corresponent, ja que nosaltres només
podem actuar en segona instància.
Molts assessoraments s’acaben convertint en queixes, atès que, després de presentar la queixa a l’òrgan
adequat, aquest no respon al ciutadà en el temps estimat o la resposta no és l’esperada i, en aquest
moment, la Sindicatura sí que pot actuar. La Sindicatura ha fet enguany un total de 5 assessoraments.

Núm.

7

Tema

Canalitzacions

Resum

Una ciutadana es queixa que la pluja ha destruït una paret de casa seva atès que les
canalitzacions no són adequades. Informam que primer ha de presentar una instància a
l’ajuntament corresponent.
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Núm.

8

Tema

Jaciment arqueològic

Resum

Un ciutadà es queixa de la privatització d’un jaciment. Informam que primer ha de presentar
una instància al departament corresponent.

Núm.

9

Tema

Menorca destinació segura

Resum

Una ciutadana es queixa que no es mantengui Menorca com a destinació segura, tot i tenir
xifres baixes de covid. Informam que primer ha de presentar una instància a l’òrgan
competent.

Núm.

10

Tema

Procediment administratiu

Resum

Un ciutadà es queixa que no ha rebut resposta a unes instàncies presentades. Informam que
encara no ha passat el temps suficient per poder actuar.

Núm.

11

Tema

Bústies

Resum

Un ciutadà es queixa per un tema de les bústies en una urbanització de Menorca. Informam
que primer ha de presentar una instància a l’òrgan corresponent.

3.1.3 Informació
El ciutadà demana una informació però la petició no és competència de la Sindicatura ni tampoc
d’altres administracions. En aquests casos informam el ciutadà del lloc on pot anar a demanar la
informació. La Sindicatura aquest any ha realitzat un total de 2 informacions.

Núm.

12

Tema

Salut mental

Resum

Atenem un ciutadà amb ganes de ser escoltat, però per cap motiu en concret.

Núm.

13

Tema

Reunió informativa

Resum

Una ciutadana demana una reunió amb la Sindicatura per conèixer la nostra feina i les nostres
competències, atès que està elaborant un projecte i vol saber si nosaltres la podríem ajudar.
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3.2 Queixes
En l’apartat anterior hem vist la diversitat de casos que pot arribar a presentar la ciutadania. Determinar
que el que se’ns exposa pot ser una queixa vol dir que compleix els requisits formals establerts a la
Sindicatura per ser admesa com a tal.
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3.2.1 Admeses
A l’hora de tramitar les queixes admeses hi ha diferents possibilitats:
3.2.1.1 Mediació
Quan es consideri adequat, la Sindicatura pot promoure una actuació de mediació basant-se en la seva
auctoritas. La Sindicatura aquest any ha organitzat una mediació per ajudar a resoldre un expedient.
Núm.

14

Tema

Aigua

Resum

L’associació de veïns d’una urbanització de Menorca presenta una queixa relacionada amb
l’aigua.

Estat

Tancat.

3.2.1.2 Estimades
Les persones interessades no estan d’acord amb la resolució presa per l’Administració. En aquests
casos s’estudia tota la documentació adjunta i es demana la informació necessària als òrgans
corresponents. La Sindicatura ha estimat 11 queixes.
Núm.

15

Tema

Procediment administratiu

Resum

Manca de resposta a una sol·licitud en relació amb una marca d’artesania.

Estat

Tancat

Núm.

16

Tema

Procediment administratiu

Resum

Manca de resposta per part de l’Administració a una sol·licitud d’interessat.

Estat

Tancat.

Núm.

17

Tema

Establiment comercial

Resum

Manca de resposta a una reclamació.

Estat

Tancat.
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Núm.

18

Tema

Informació municipal

Resum

Un regidor reclama accés a una informació municipal.

Estat

Tancat.

Núm.

19

Tema

Continuïtat d’un professional

Resum

Una associació reclama que un professional pugui seguir treballant, tot i que en breu es jubili.

Estat

Tancat.

Núm.

20

Tema

Procediment administratiu

Resum

Manca de resposta a una sol·licitud d’accés a una documentació pública.

Estat

Tancat.

Núm.

21

Tema

Procediment administratiu

Resum

Manca de resposta a una petició.

Estat

Tancat.

Núm.

22

Tema

Procediment administratiu

Resum

Manca de resposta a una sol·licitud.

Estat

Tancat.

Núm.

23

Tema

Procediment administratiu

Resum

Manca de resposta a dues instàncies presentades a dos departaments.

Estat

Tancat.

Núm.

24

Tema

Política lingüística

Resum

Un ciutadà es queixa de la vulneració dels drets lingüístics.

Estat

Tancat.
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Núm.

25

Tema

Manca de llum

Resum

Una ciutadana es queixa de la manca de llum al seu carrer, en una urbanització de Menorca

Estat

Tancat.

3.2.1.3 Desestimades
Després de revisar la documentació adjuntada i demanar la informació oportuna, la Sindicatura constata
que el ciutadà que ha presentat la queixa no té raó. En aquest cas, la queixa que havia estat admesa
prèviament es desestima. La Sindicatura ha desestimat 2 queixes.
Núm.

26

Tema

Laboral

Resum

Un ciutadà es queixa de la seva situació laboral.

Estat

Tancat.

Núm.

27

Tema

Tracte rebut

Resum

Una ciutadana es queixa del tracte rebut en un servei de l’Administració.

Estat

Tancat.

3.2.1.4 En tràmit
Són les peticions que, per la seva complexitat o per les dates en què van ser iniciades, han quedat
pendents en el moment de tancar la memòria. La Sindicatura té 10 queixes admeses en tràmit.
Núm.

28

Tema

Canalitzacions

Resum

Una ciutadana es queixa que la pluja ha destruït una paret de ca seva atès que les
canalitzacions no són adequades. Aquest cas va arribar per primera vegada a la Sindicatura
com un assessorament. En el moment que va presentar la instància a l’òrgan adequat, vam
poder admetre aquest cas.

Estat

En tràmit.

Núm.

29

Tema

Jaciment arqueològic

Resum

Un ciutadà es queixa de la privatització d’un jaciment. Informam que primer ha de presentar
una instància a l’òrgan corresponent. Aquest cas va arribar per primera vegada a la Sindicatura
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com un assessorament. En el moment que va presentar la instància a l’òrgan adequat, vam
poder admetre aquest cas.
Estat

En tràmit.

Núm.

30

Tema

Procediment de selecció de personal

Resum

Rebem una queixa en relació amb un procediment de selecció.

Estat

En tràmit.

Núm.

31

Tema

Recurs

Resum

Una ciutadana es queixa sobre la manca de resposta a un recurs presentat relacionat amb la
seva situació laboral.

Estat

En tràmit.

Núm.

32

Tema

Adjudicació ajudes

Resum

Un ciutadà es queixa sobre el resultat de l’adjudicació d’unes ajudes.

Estat

En tràmit.

Núm.

33

Tema

Patrimoni històric

Resum

Un ciutadà es queixa sobre l’estat d’una torre d’un poble de Menorca.

Estat

En tràmit.

Núm.

34

Tema

Arxiu

Resum

Un ciutadà es queixa sobre les condicions en la cessió d’un fons.

Estat

En tràmit.

Núm.

35

Tema

Veïns

Resum

Un ciutadana es queixa de les molèsties que pateix per part dels seus veïns.

Estat

En tràmit.
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Núm.

36

Tema

Procediment administratiu

Resum

Un ciutadà es queixa de la manca de resposta a dues instàncies presentades a un ajuntament.

Estat

En tràmit.

Núm.

37

Tema

Procediment de contractació

Resum

Un ciutadà es queixa del procediment de contractació d’una entitat pública.

Estat

En tràmit.

3.2.2 No admeses
Segons el nostre reglament (article 6.1), per a l’admissió a tràmit d’una queixa a instància de part s’han
de complir les condicions següents:
a) No ha d’haver transcorregut un any des del moment en què la persona interessada hagi tingut
coneixement dels fets que motiven la queixa.
b) S’han d’haver esgotat amb caràcter previ les vies ordinàries de queixa i reclamació previstes en el
Reglament de participació ciutadana del Consell Insular de Menorca.
També són causa d’inadmissió, segons el nostre Reglament (article 6.2), «a banda del no-compliment
de la resta dels requisits establerts en aquest reglament, les queixes l’objecte de les quals no siguin
16

competència de la Sindicatura o es trobin pendents d’una resolució judicial o administrativa o que ja
hagin estat resoltes judicialment». La Sindicatura no ha admès 11 queixes.
Núm.

38

Tema

Descatalogació

Resum

Una ciutadana demana la descatalogació de casa seva per poder fer-hi unes reformes, atès que
pateix una discapacitat.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

39

Tema

Deducció

Resum

Una ciutadana es queixa d’una deducció autonòmica.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

40

Tema

Plusvàlua

Resum

Un ciutadà es queixa del pagament de la plusvàlua d’un habitatge.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

41

Tema

Estat d’alarma

Resum

Un ciutadà es queixa d’una multa durant l’estat d’alarma.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

42

Tema

Política lingüística

Resum

Una ciutadana presenta una queixa sobre la política lingüística relacionada amb la Policia
Nacional.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

43

Tema

Renous

Resum

Un ciutadà es queixa de les molèsties relacionades amb el renou de les sirenes de la Policia
durant el confinament.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.
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Núm.

44

Tema

Lloguer

Resum

Un ciutadà es queixa que les persones que viuen en un pis que té llogat a Mallorca no li
paguen.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

45

Tema

Mural

Resum

Un ciutadà es queixa sobre la manca de permís per fer un mural a un poble de Menorca.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

46

Tema

Fixos discontinus

Resum

Unes ciutadanes es queixen de la situació que pateixen les persones fixes discontinues a causa
de la pandèmia.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

47

Tema

Procediment administratiu

Resum

Una ciutadana es queixa de la manca de resposta a una instància presentada a un ajuntament
amb el qual no tenim conveni.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

Núm.

48

Tema

Plaques solars

Resum

Un ciutadà es queixa d’uns problemes que ha patit en relació amb unes plaques solars que ha
instal·lat a la seva propietat. La problemàtica està relacionada amb l’empresa privada que va
contractar.

Causa de la no admissió

No és competència de la institució.

3.2.3 Derivades a altres institucions
A la Sindicatura ens arriben queixes que no podem admetre atès que no són de la nostra competència.
En aquest cas, i sempre que ens sigui possible, assessoram el ciutadà perquè pugui derivar la queixa a
la institució corresponent.
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També podem presentar una recomanació o un suggeriment a la institució implicada per tal de proposar
els canvis necessaris per ajudar a resoldre el greuge del ciutadà. La Sindicatura ha derivat 12 queixes,
de les quals la majoria han estat dirigides al Defensor del Poble o als ajuntaments de Menorca amb els
quals no hem signat un conveni d’adhesió.
Núm.

49

Tema

Descatalogació

Resum

Una ciutadana demana la descatalogació de casa seva per poder fer-hi unes reformes atès que
pateix una discapacitat.

Derivació

A un ajuntament amb el qual no tenim conveni

Núm.

50

Tema

Plusvàlua

Resum

Un ciutadà es queixa del pagament de la plusvàlua d’un habitatge.

Derivació

A un ajuntament amb el qual no tenim conveni.

Núm.

51

Tema

Plusvàlua

Resum

Un ciutadà es queixa del pagament de la plusvàlua d’un habitatge.

Derivació

Defensor del Poble

Núm.

52

Tema

Estat d’alarma

Resum

Un ciutadà es queixa d’una multa durant l’estat d’alarma.

Derivació

A un ajuntament amb el qual no tenim conveni.

Núm.

53

Tema

Política lingüística

Resum

Una ciutadana presenta una queixa sobre la política lingüística relacionada amb la Policia
Nacional.

Derivació

Direcció Insular de l’Estat a Menorca

Núm.

54

Tema

Seguretat Social

Resum

Una ciutadana es queixa de la manca d’atenció a la Seguretat Social i les dificultats per
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demanar una cita prèvia.
Derivació

Defensor del Poble

Núm.

55

Tema

Fixos discontinus

Resum

Unes ciutadanes es queixen de la situació que pateixen les persones fixes discontinues a causa
de la pandèmia.

Derivació

Defensor del Poble

Núm.

56

Tema

Procediment administratiu

Resum

Una ciutadana es queixa de la manca de resposta a una instància presentada a un ajuntament
amb el qual no tenim conveni.

Derivació

A un ajuntament amb el qual no tenim conveni.

Núm.

57

Tema

Política lingüística

Resum

Una ciutadana es queixa d’un tema relacionat amb la política lingüística d’un ajuntament amb
el qual no tenim competència.

Derivació

A un ajuntament amb el qual no tenim conveni.

Núm.

58

Tema

Plaques solars

Resum

Un ciutadà es queixa d’uns problemes que ha patit en relació amb unes plaques solars que ha
instal·lat a la seva propietat. La problemàtica està relacionada amb l’empresa privada que va
contractar.

Derivació

Direcció General de Consum

Núm.

59

Tema

Subvenció escolar

Resum

L’APIMA d’un centre escolar exposa la problemàtica que pateix en relació amb la recepció
d’una subvenció relacionada amb un servei d’un centre escolar.

Derivació

Govern de les Illes Balears
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Núm.

60

Tema

Prova PCR

Resum

Una ciutadana es queixa dels inconvenients que ha patit a l’hora de fer-se una prova PCR a
una clínica privada de Menorca.

Derivació

Direcció General de Consum

3.2.4 Actuacions d’ofici
La Sindicatura pot actuar d’ofici, sense que s’hagi presentant cap queixa per part de la ciutadania, quan
considera que es tracta d’un problema d’interès general i és necessària una intervenció en defensa dels
drets dels menorquins.
Segons el nostre reglament (article 7.2), «a la vista de l’informe, la Sindicatura pot formular als
organismes i a les autoritats afectades advertències, recomanacions o suggeriments respecte de les
accions o omissions que hagin motivat la queixa».
3.2.4.1 Advertiment
Un advertiment a un servei insular o municipal és una crida d’atenció quan s’ha constatat un perjudici
material o moral a la ciutadania que, en opinió de la Sindicatura, mereix una reparació.
Núm.

61

Actuació d’ofici

Advertiment

Tema

Morositat del Consell Insular de Menorca

La Sindicatura va presentar, dia 16 de juliol de 2020, l’«Advertiment front la morositat del Consell
Insular de Menorca»:
ADVERTIMENT FRONT LA MOROSITAT DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
La raó primordial de tota Sindicatura de Greuges és la resolució de les queixes sobre la vulneració de drets ciutadans per
part de l’Administració i neix de la voluntat d’aquesta de sotmetre’s a un control de qualitat extern pel que fa a la protecció
dels drets de les persones.
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Des de l’inici de la nostra activitat com a síndics de hreuges del Consell Insular de Menorca hem observat que moltes de les
queixes que ens adrecen els ciutadans es refereixen directament o indirectament a l’incompliment reiterat dels terminis de
resposta establerts per la pròpia administració.
Aquesta és una reivindicació que també podem trobar a escala social o de premsa tant per part de particulars com de
col·lectius professionals. Titulars com: «El CIM acumula un retard de tants mesos en la resolució dels expedients de tal
departament» són habituals i es van repetint, o fins i tot agreujant, al llarg del temps.
És una situació que denota una total indefensió del ciutadà envers de l’Administració i una falta de respecte del seu dret de
ser atès en el marc del que es coneix com una bona administració.
La Constitució espanyola, en el seu article 103.1, ens diu que: «La Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.»
L’objectiu 16.6 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, ens compromet a «Crear unes institucions eficaces,
responsables i transparents a tots els nivells.»
I, en canvi, ens trobam en realitat amb una maquinària tremendament burocratitzada, incapaç de donar respostes àgils
d’acord amb una societat tècnicament avançada que hauria de substituir els sistemes tradicionals d’organització i impulsar
un canvi profund dels seus mètodes de treball gràcies a les noves tecnologies. S’han de redissenyar els processos per
millorar l’eficiència i l’eficàcia del servei juntament amb un canvi de mentalitat com està fent en moltíssimes ocasions
l’empresa privada i amb molt bons resultats.
L’entorpiment de la resposta d’un departament provoca seriosos perjudicis i juga clarament en contra dels interessos del
peticionari, tant si la resolució final li és favorable com si no ho és. En molts casos pot tenir conseqüències econòmiques pel
fet de no poder realitzar una inversió en el moment oportú per manca de la llicència administrativa, o fins i tot socials quan,
per exemple, una família no pot construir l’habitatge que necessita.
Aquesta institució reconeix que els mitjans personals amb què compta el CIM són limitats, però convé recordar que el
personal al servei de l’Administració és directament responsable, en l’àmbit de les seves competències, del compliment de
l’obligació legal de dictar les resolucions en el termini adequat.
També hem de tenir en compte que la normativa del procediment administratiu preveu una enorme casuística en els
diferents procediments o tràmits específics o concrets que complica enormement la seva aplicació i ens aboca a un laberint

22

de normes sotmès a múltiples interpretacions que ni tan sols el silenci administratiu o el procediment de la declaració
responsable han pogut agilitzar els tràmits ni reduir els terminis per obtenir les autoritzacions.
És obvi que cap d’aquestes possibles causes és deguda a l’administrat, que és, en canvi, el que en sofreix les conseqüències,
amb una gran pèrdua de temps, i moltes vegades en detriment de la seva economia. És per aquest motiu que s’ha de recordar
als funcionaris i, més encara, als polítics que estan al front de l’administració insular que quan aquesta funciona amb
morositat, s’està perjudicant l’interès públic, i a la vegada s’està lesionant, directament, l’interès dels particulars. No podem
acceptar, com no s’admetria en una empresa privada, una situació particular en la qual el retard sistemàtic pugui veure’s
com un fenomen normal.
La capacitat de millora de l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics, amb el compromís i la implicació dels funcionaris i
dels polítics implicats, és molt gran, i el benefici que se n’ha de derivar cap a la ciutadania encara més.
***
És per tots aquest motius que aquesta Sindicatura de Greuges fa un sever ADVERTIMENT al Consell Insular de Menorca
exigint-li que faci les reformes necessàries en la seva estructura i cerqui els procediments adequats perquè en el termini més
curt possible es corregesqui aquesta disfunció i comenci a donar als ciutadans la resposta que es mereixen en el termini
adequat.
Menorca, 16 de juliol de 2020

A dia d’avui no hem rebut cap resposta a aquest advertiment en la qual s’exposin propostes o millores
per tal de fer front a aquesta situació.
3.2.4.2 Recomanació
Quan es pronuncia una recomanació específica és perquè s’ha valorat que és convenient esmenar una
forma de procedir en el sentit que s’indiqui per evitar nous greuges o augmentar l’eficàcia o la qualitat
dels serveis. La Sindicatura ha presentat aquest any 4 recomanacions.

Núm.

62

Actuació d’ofici

Recomanació

Tema

Deducció Autonòmica Tributària per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de
residència habitual.
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En aquest sentit, volem destacar la «Recomanació de la Sindicatura de Greuges al Consell Insular de
Menorca en relació a la deducció autonòmica tributària per cursar estudis d’educació superior for a de
l’illa de residència habitual»:
RECOMANACIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES AL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN
RELACIÓ AMB LA DEDUCCIÓ AUTONÒMICA TRIBUTÀRIA PER CURSAR ESTUDIS D'EDUCACIÓ
SUPERIOR FORA DE L'ILLA DE RESIDÈNCIA HABITUAL
El passat mes de febrer va arribar a la Sindicatura de Greuges una queixa sobre el problema plantejat per la família d’una
estudiant menorquina que volia cursar la seva carrera a Barcelona, tot i que a Mallorca existien estudis similars, per la qual
cosa va ser-li denegada la deducció autonòmica a la qual tindria dret.
En aquest cas particular, i amb l’aplicació de l’actual llei, aquesta discriminació la pateixen els menorquins ben igual que els
ciutadans d’Eivissa i de Formentera.
Els fets: Es tracta que la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la CAIB de l’any 2018 va modificar
l’article 4 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny i, com a resultat, es va aprovar el Text refós de disposicions legals de la
CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat.
Resumint: En concret aquest article diu que la deducció no serà aplicable en els casos següents: « quan hi hagi oferta
educativa pública, diferent a la virtual o a distància a l’illa de Mallorca per realitzar els estudis corresponents i el trasllat
impliqui cursar aquests estudis fora de les Illes Balears».
Entenem que, si per un costat és ben raonable afavorir l’oferta de les institucions docents i formatives públiques de Balears,
no es pot deixar de tenir en compte la discontinuïtat geogràfica de la nostra comunitat.
Un alumne menorquí, per exemple, tant si vol fer els seus estudis a Mallorca com a la Península, es veurà obligat a
desplaçar-se i residir fora de la seva illa, tenint en compte que les despeses més importants són sempre precisament les de
residència i desplaçament.
Tot i que aquest cas, en principi, no semblava de la competència de la Sindicatura de Greuges donat que el seu Reglament
circumscriu la seva actuació a les relacions entre els ciutadans de Menorca i el Consell Insular o els ajuntaments adherits —
Ferreries, es Castell i Sant Lluís—, aquest mateix reglament preveu també que la Sindicatura pugui actuar per iniciativa
pròpia en defensa dels drets dels seus ciutadans. Per aquesta raó, una vegada estudiat i analitzat el tema plantejat, i donada
la importància i clara repercussió que de l’aplicació d’aquesta legislació autonòmica es deriva, la Sindicatura de Greuges ha
cregut convenient i ha aprovat presentar a la Presidència del Consell Insular de Menorca la següent
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RECOMANACIÓ
Proposar que el Consell de Menorca sol·liciti i defensi, al més prest possible, els canvis normatius que siguin necessaris
amb l’objectiu de posar fi a l’actual discriminació que perjudica greument els estudiants de Menorca i, per extensió, els
eivissencs i formenterers i les seves famílies.
Menorca, 16 de juliol de 2020

En aquest cas, la recomanació va arribar al Ple del CIM en forma de proposta de la mà de l’equip de
govern, i fou aprovada per unanimitat.
Núm.

63

Actuació d’ofici

Recomanació

Tema

Recomanam a un departament del Consell Insular de Menorca una revisió de la pàgina web
per millorar la seva divulgació.

Núm.

64

Actuació d’ofici

Recomanació

Tema

Recomanam a un ajuntament de Menorca una revisió de la pàgina web per millorar la seva
divulgació.

Núm.

65

Actuació d’ofici

Recomanació

Tema

Recomanam a un ajuntament de Menorca que trobi una solució per tal de millorar la vigilància
d’un bé patrimonial.

3.2.4.3 Suggeriment
Un suggeriment és l’aportació d’una proposta de millora que es trasllada a la persona responsable dels
serveis perquè la valori. La Sindicatura ha realitzat 1 suggeriment.
Núm.

66

Actuació d’ofici

Suggeriment

Tema

Suggerim a un departament del Consell Insular de Menorca la millora de les instal·lacions
d’un espai.
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Després de detallar tota l’actuació de la Sindicatura, podem concloure que durant l’any 2020 la
Sindicatura de Greuges de Menorca ha realitzat un total de 66 actuacions (incloent-hi consultes,
assessoraments, informacions, queixes, derivacions i actuacions d’ofici).
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La Sindicatura de Greuges de Menorca té competència, a dia d’avui, en relació amb quatre organismes:
a) Consell Insular de Menorca
b) Ajuntament de Ferreries.
c) Ajuntament de Sant Lluís
d) Ajuntament des Castell.
Pel que fa al Consell Insular de Menorca, durant aquest any hem celebrat un conjunt de reunions amb
els diferents consellers i directors insulars per tal d’explicar-los la nostra feina i que, d’aquesta manera,
puguin assessorar els ciutadans sobre la nostra institució en el cas que sigui necessari. La majoria de les
queixes que arriben a la Sindicatura tenen relació amb aquesta institució. En el gràfic següent es pot
veure el volum de queixes per departaments.
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En relació amb els ajuntaments adherits a la Sindicatura, un dels nostres objectius per a l’any 2021 és
millorar la nostra visibilitat municipal per tal de donar-nos a conèixer més entre els ciutadans dels
pobles adherits. Tot i que havíem previst un conjunt de propostes i activitats per fer divulgació de la
nostra feina en aquests pobles, a causa de la pandèmia ens ha estat impossible poder-les dur a terme.
El que si que hem pogut realitzar són sessions informatives als ajuntaments de Ferreries, Sant Lluís i es
Castell. En les sessions, es projecta una presentació als membres del consistori per tal de donar a
conèixer la feina de la Sindicatura. Una vegada acaba la presentació, els síndics donen resposta a tots
els dubtes que es plantegen. En cada sessió entregam una carpeta amb el Reglament de la Sindicatura,
el conveni d’adhesió i la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. També entregam un
cartell format DIN-A3 per penjar a l’entrada de cada ajuntament i tríptics informatius per deixar a
l’abast dels ciutadans.
En la gràfica següent es pot consultar el volum de queixes relacionades amb cada consistori.
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4. ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE GREUGES DE MENORCA
A més de les 66 actuacions, la Sindicatura de Greuges de Menorca ha desenvolupat les actuacions
següents durant l’any 2020.

Reunions internes

40

Reunions amb usuaris i usuàries

13

Reunions institucionals

21

Salut Jove

4

Premsa

9

Formacions

6

Actes

2

Els membres de la Sindicatura de Greuges de Menorca ens reunim setmanalment per valorar i estudiar
totes les queixes que ens arriben. Aquest any, durant el confinament, ens vam poder seguir reunint
setmanalment mitjançant les noves tecnologies per continuar realitzant la nostra feina amb total
normalitat.
La resta d’activitats, així com el programa Salut Jove o actes institucionals, sí que s’han vist reduïts a
causa de la covid-19.
L’ús de les noves tecnologies ens ha permès assistir a diferents accions formatives relacionades amb la
nostra feina. Com és el cas de les Jornades Formatives 2020 del FòrumSD, que enguany, ateses les
circumstàncies, s’han celebrat telemàticament.
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5. GRAU DE SATISFACCIÓ
Amb l’objectiu de millorar el nostre servei, hem elaborat una enquesta de satisfacció. El motiu de la
creació d’aquesta eina és que, una vegada que donàvem per finalitzat un expedient, acabava el contacte
amb aquell usuari i no teníem coneixement de com havia estat la seva experiència amb nosaltres.
Mitjançant les enquestes, coneixem l’opinió dels usuaris i així podem millorar el servei.
Les enquestes de satisfacció són totalment anònimes i estan formades per vuit preguntes amb diferents
opcions de resposta i una novena pregunta final oberta, per escriure qualsevol opinió o suggeriment. En
general, els resultats han estat molt satisfactoris.
Per una altra banda, el tema amb el qual els nostres usuaris estan més descontents és amb el temps
d’espera per resoldre el seu tràmit. Lamentablement, aquest punt no depèn de nosaltres. Una vegada
ens arriba una queixa i hem de contactar amb el responsable d’un departament, moltes vegades el
temps que tarda la persona a contestar la nostra petició és més llarg del que pertocaria. Per aquest
motiu, moltes vegades tardam més en poder finalitzar els tràmits dels nostres usuaris. De totes maneres,
de cara a l’any vinent reflexionarem sobre aquest punt per tal de trobar els mecanismes necessaris per
reduir aquest temps d’espera.
A continuació es poden veure els resultats dels qüestionaris.
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6. ESTADÍSTIQUES ANUALS
En aquest apartat volem comparar les actuacions portades a terme durant cada any d’aquest quinquenni
per a poder veure quina ha estat l’evolució de la nostra feina.
Tot i que, com hem comentat a l’apartat «Actuacions», enguany hem modificat el procediment de
classificació de les nostres actuacions, en aquest apartat hem volgut comptabilitzar-ho com ho fèiem els
anys anteriors, per tal de poder tenir una fotografia real de la nostra evolució.
En la gràfica següent es pot veure quin ha estat el nombre d’expedients oberts cada any.
Els resultats són significatius, ja que es pot veure una clara evolució ascendent, la qual cosa es tradueix
en la constatació que la nostra feina funciona i que cada any som més coneguts entre els ciutadans
menorquins.
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Per tal de seguir analitzat l’evolució de la nostra feina, també ens sembla important fer menció a la
nostra pàgina web. Aquest any hem dotat de contingut aquesta plataforma, en la qual s’ha publicat tot
el que feim a la Sindicatura. Com a complement, hem obert un perfil de Facebook a fi d’arribar a més
ciutadans. El resultat d’aquestes dues plataformes ha estat molt positiu i tot seguit es pot veure
l’evolució de les visites a la nostra pàgina web. L’increment de visites és totalment proporcional a
l’increment de la nostra feina; per tant, podem concloure que l’ús d’aquestes plataformes ens fa més
visibles entre els menorquins. Un dels objectius per a l’any 2021 és incrementar la nostra presència a
les xarxes socials.
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7. RECULL DE PUBLICACIONS, FOTOGRAFIES I ACTES

14/01/2020
Reunió amb els directors i directores insulars del Consell Insular de Menorca

14/01/2020
Reunió amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora Humbert, i el
director insular de Presidència, José R. Carbonell
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21/01/2020
Reunió amb la batlessa de l’Ajuntament des Castell, Joana Escandell Salom, amb motiu de
la signatura del conveni d’adhesió

21/01/2020
Reunió amb la batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís, M. Carolina Marquès Portella, i part
del seu equip amb motiu de la signatura del conveni d’adhesió
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28/01/2020
Sessió informativa a l’Ajuntament de Sant Lluís

11/02/2020
Reunió amb la consellera de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera, Maite Salord Ripoll
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14/02/2020
Visita al centre de tractament de residus Es Milà

17/02/2020
Presentació de la Memòria de 2019 al Ple del Consell Insular de Menorca
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27/02/2020
Assemblea General del FòrumSD a Santa Coloma de Gramenet

10/04/2020
El president de la Sindicatura de Greuges de Menorca, Emili de Balanzó, perd la vida a
causa de la covid-19.
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Maig 2020
Entrevista publicada a la revista El Iris

40

41

42

16/07/2020
Reunió amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora Humbert, i el
director insular de Presidència, José R. Carbonell

20/07/2020
Sessió informativa a l’Ajuntament de Ferreries
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28/07/2020
Reunió amb la directora insular d’Ordenació Turística, Elena Costa Coll

29/07/2020
Acte en memòria dels menorquins que van perdre la vida durant la pandèmia de la covid-19

44

Setembre 2020
Entrevista publicada a la revista S’Ull de Sol

45
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25/09/2020
Sessió informativa a l’Ajuntament des Castell

14/10/2020
Assemblea telemàtica del FòrumSD
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30/10/2020
Taller sobre l’Agenda 2030 organitzat pel Fons Menorquí de Cooperació

30/10/2020
Jornada virtual sobre el tràfic de persones, organitzat per la Defensora de Palma i el
FòrumSD

48

6, 11, 16 de novembre i 3 de desembre de 2020
XIII Jornades de formació del FòrumSD

49

Novembre 2020
Entrevista publicada a la revista S’Auba

50

Desembre 2020
Felicitació de Nadal

51

