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El Síndic de Greuges de Sant Cugat continua funcionant amb 'absoluta operativitat'
El Síndic de Greuges de Sant Cugat continua funcionant amb
'absoluta operativitat' tot i la situació d'emergència que viu el
país a causa del coronavirus. Les queixes, però, arriben en
'menor mesura' com ha remarcat el Síndic de la ciutat,
Ramon Palacio. Els santcugatencs poden fer arribar les seves
queixes o preocupacions a través de la pàgina web del Síndic
de Greuges o enviant un correu electrònic a
sindicsantcugat@santcugat.cat.

En declaracions a Cugat Mèdia, Ramon Palacio ha explicat que la ciutadania continua contactant amb el
Síndic de Greuges però, degut a la paralització de l'activitat provocada pel decret d'estat d'alarma, arriben
menys queixes. Això, segons Palacio, es deu a dos motius. D'una banda, la ciutadania no presenta tantes
queixes per temes quotidians pels moments de preocupació de salut i econòmica que viu el país. D'altra banda,
amb l'activitat dels serveis aturada, no es presenten les queixes habituals per soroll o pels horaris dels
establiments.
Palacio també ha recordat que la ciutadania 'té dret a presentar queixes', i el Síndic de Greuges de Sant Cugat i
l'Ajuntament tenen 'l'obligació' de tramitar-les i respondre-les, respectivament. I ara, tot i la situació
excepcional, el funcionament del Síndic no s'ha paralitzat i continuen treballant des de casa per atendre les
queixes de la ciutadania.
A més, el Síndic també ha explicat que, amb l'arribada de menys queixes, el Síndic ha pogut treballar
'extensament' en expedients que estaven oberts i, 'molts d'ells, endarrerits'. L'aturada de la ciutat ha permès
agilitzar els tràmits i recordar, de manera oficial, aquests endarreriments d'alguns casos.
Pendent la presentació de l'informe d'actuacions de l'any 2019 del Síndic
El passat 16 de març s'havia de celebrar a l'Ajuntament un ple extraordinari per presentar l'informe
d'actuacions de l'any 2019 del Síndic de Greuges de Sant Cugat. Tot i que el balanç no es va poder presentar
de manera oficial, Ramon Palacio ha explicat que s'ha tramès el document per escrit a tots els grups
municipals amb representació al consistori. El Síndic ha remarcat que la junta de portaveus no s'ha pogut
posicionar respecte a l'informa i, per això, aquest ple extraordinari 's'ha de poder fer', sigui 'presencialment o
telemàtica'.
Ramon Palacio: El Síndic continua funcionant amb absoluta operativitat. Les preocupacions o les
prioritats de la ciutadania, en aquests moments, han canviat.
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