
Apreciat Sr. Alcalde Joan Basagañas, 

finalment em veig obligat a fer-vos una instància, atès que els intents per demanar 

explicacions a través dels canals que vosaltres mateixos (l'ajuntament de SJ) dieu que teniu al 

servei de la ciutadania, no funcionen o senzillament en feu el cas que us interessa: 

 @santjustresidus @santjustcat 

  https://twitter.com/florencimp/status/1362124312505909249?s=20 

  https://twitter.com/florencimp/status/1362345350569349120?s=20 

  https://twitter.com/florencimp/status/1362345399361691649?s=20 

 pregunta a l'alcalde  

  mail adjunt: preguntaPle210225 

  https://youtu.be/r9Y0-baKp1k 

   minut: 4:38:47 

 @santjustcat @joanbasaganyas @santjustdesvern NO emdono per contestat 

  https://twitter.com/florencimp/status/1365789827128516611?s=19 

 programa ETV amb l'alcalde Joan Basagañas dia 11 /03/2021 

http://etv.alacarta.cat/panorama-municipal-sant-just/capitol/11-marc-2021-joan-

basaganas 

   minut: 0:53:46 

 

Val a de dir que a la vista de com hem anat fins ací, tampoc tinc gaire confiança en el resultat 

d'aquesta instància i per això ja us assabento que a continuació en presentaré una queixa al 

Síndic de Greuges. 

 

Us resumeixo doncs, les preguntes / desacords, que tinc respecte de la campanya 

#SantJustcanviaelxip i que he intentat resoldre, com es pot veure en els documents anteriors, 

sense èxit: 

- en quina forma afavoreix controlar els moviments de la ciutadania, a millorar en 

l'objectiu de la campanya de selecció de residus? 

o hi ha algun sensor que pugui identificar el tipus de brossa que es llença com 

por poder-la correlacionar amb la persona i així prendre les mesures que 

convingui? 

 

- per quina raó m'obligueu a donar les meves dades personals i a permetre el control 

d'on sóc i a quina hora de cada dia? 

o còm es fa tot aquest procés per que no contravingui la llei de protecció de 

dades (RGPD - LOPDGDD)? 
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o còm s'explica que no es van poder cedir les nostres dades a la Generalitat, 

escollida entre tots nosaltres, per a fer un Referèndum, i en canvi es poden 

cedir a una empresa privada, sobre la que no hi tenim cap control? 

 

- a tot això, de moment, per l’únic que ha servit la progressió cap a aquest sistema és 

per a empitjorar les mesures d’higiene 

o abans disposavem d'uns pedals per a poder obrir els contenidors 

o ara ho hem de fer amb les mans, i a més en periode de pandèmia 

 

 

Per evitar caure en l'error d'acusar-vos de prevaricació i malversació de cabals públics us he 

de demanar: 

- la relació de les empreses implicades en tota aquesta campanya 

o publicitat, marketing, dissenyadors, ... 

o contenidors, serveis de recollida, ... 

o targetes, sensors de lectura, servei d'emmagatzematge, anàlisi i presa de 

decisions, ... 

o ... 

 

- contractes que s'han establert amb totes aquestes empreses 

o períodes 

o imports 

o drets de renovació 

o penalitzacions 

o ... 

 

- forma en que s'han fet i publicitat els concursos d'adjudicació de tots aquest 

productes i serveis 

o data publicació 

o terminis presentació ofertes 

o requeriments 

o raons de l’adjudicació 

o ... 

 

- campanya d'exposició, presentació i participació del projecte a la ciutadania, per 

obtenir-ne la seva aprovació 

o quan es va fer 

o còm es va fer 

o quin en va ser el resultat 

o ... 

 



Us agrairé que a part de contestar-me directament i en forma ben documentada i justificada, 

totes les preguntes que us he fet, vulgueu també publicitar-ho per a tota la ciutadania. 

 

Atentament, us saluda el veí de Sant Just 

 Florenci Maymó Puig 

 46213723F 

 ctra Reial 104 esc A 3er 4a 

 08960 Sant Just Desvern 

 661 226 823 

 fmaymo@guspira.com 
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