
 
 

Discurs  

Alcaldessa; regidores, regidors; secretari i interventor; companys i companyes 
síndics; ciutadanes i ciutadans;  amigues i amics, bona tarda a  tothom. 

Voldria, abans de fer-vos extensible l’informe de l’any 2012, en compliment del 
que estableix el reglament de la Sindicatura, exposar-vos un seguit de 
reflexions que són fruit de la tasca de dotze mesos.  

Són pensaments, raonaments i reflexions producte de la feina diària amb el 
poble de Rubí. 

Ens ha tocat viure uns instants de la història durs, les condicions de vida 
s’estan deteriorant dia a dia, i com una taca d’oli van afectant  totes les capes 
de la població, especialment  les més vulnerables. Crec que es pot afirmar que 
el sistema sociopolític que hem viscut des de l’anomenada transició 
democràtica, ha arribat a la seva fi. Molts ens preguntem, fins quan anirem 
caient abans no puguem esbrinar com remuntar? 

Res  ens pot fer pensar que potser tornarem a un passat com el que hem 
viscut.   

Hem viscut uns anys que pensàvem eterns. L’objectiu sociopolític del nostre 
ara no pot ser mirar enrere ; l’objectiu és poder avançar amb nous paradigmes.  

Observar, com si fos des d’un cim, un trencaclosques que mou les peces d’una 
manera diferent, i que aquestes també encaixen diferentment. 

Resoldrem aquest trencaclosques amb l’actitud proactiva de posar-hi la 
voluntat de superació i no renunciar en cap moment a creure que demà serà 
millor que avui. 

Molts de vosaltres, regidors, ben segur que us pregunteu com afrontar la tasca 
amb pressupostos retallats i poquíssim marge de maniobra.  

Sempre hi ha una manera alternativa de fer les coses: amb creativitat i 
convicció, optimitzant els recursos públics, treballant de forma coordinada i 
transversal, i, molt especialment, comptant amb la col·laboració dels actius 
socials, entitats i organitzacions que viuen i estimen Rubí.  



Avui us vull animar en el vostre compromís de servei públic. Els ciutadans de 
Rubí necessiten persones compromeses. Aquesta és la realitat de la qual s’ha 
de ser conscient. No sou vosaltres i el poble. És sent vosaltres amb el poble, 
que pot reeixir la tasca que ara toca fer. 

En aquesta tasca em trobareu a mi, la síndica de greuges de Rubí, també com 
a institució que serveix al bé col·lectiu d’aquesta ciutat. Us ofereixo el meu 
explícit suport per seguir avançant tots junts per fer una ciutat de llibertat i de 
ciutadans lliures. Lliures per ser exigents en els seus drets davant 
l’Administració, alhora que també responsables en les seves obligacions com a 
ciutadans. 

L’autoritat de la Sindicatura i la seva credibilitat i reconeixement depenen 
fonamentalment de si és capaç de mostrar-se eficaç, propera,  transparent, 
sensible i independent. 

Amb tot això s’aconseguirà que la ciutadania la reconegui i que l’Administració 
entengui que les meves actuacions tenen per objectiu facilitar discretament la 
millora del servei als ciutadans. 

Hem passat un any que ens ha mostrat i constatat clarament un increment pel 
que fa a interpel·lacions de subsistència. La crisi, l’atur, retallades en sanitat, 
educació, serveis socials, tot plegat ha situat moltes persones al llindar de la 
pobresa i l’exclusió. Assistim a un empobriment progressiu de la població, que, 
repeteixo, marca com a gran repte unir esforços. 

Aquest informe exposa els problemes que al llarg de l’any m’han presentat els 
ciutadans i ciutadanes de Rubí. 

En l’informe trobaran el nombre i la síntesi de les queixes formulades i dels 
expedients iniciats d’ofici, i les ja investigades amb el resultat obtingut. 

En les síntesis es dóna compte dels tipus de queixes i les argumentacions 
corresponents dels serveis municipals afectats i de les resolucions que he  
traslladat als ciutadans i als diferents òrgans municipals. 

Durant l’any 2012 s’han fet un total de 136 actuacions: de les quals 75 han 
estat queixes; 8, actuacions d’ofici i 53, consultes.  

El nombre de queixes és molt igual al d’exercicis passats. 

Quant al contingut de les queixes, vull destacar que han augmentat les que, 
d’alguna forma, estan relacionades amb la crisi econòmica. 

Del total de queixes, un 63% dels casos han tingut un resultat positiu; se n’han 
desestimat, per entendre les  raons de l’Ajuntament,  un 13%;  un 8 % es 
troben pendents de finalització al tancament d’aquest informe; un 5% han estat 
derivades a altres institucions; i un 10% no s’han admès a tràmit. Cal dir que no 
n’hi ha cap amb resultat de desistiment per part dels ciutadans.  



De les queixes que no s’han pogut admetre a tràmit, se n’han explicat les raons 
a l’interessat i s’han cercat les alternatives oportunes. 

M’agradaria destacar la reducció actual de queixes per manca de resposta a 
les instàncies presentades a l’Administració pels ciutadans. Aquí cal valorar la 
decisió ferma de l’Ajuntament, i molt especialment de l’alcaldessa, que es 
responguin totes les sol·licituds dels ciutadans, per la qual cosa s’ha encarregat 
a una persona la supervisió.  

Permeteu una petita immodèstia: vull pensar que la insistència dels síndics que 
m’han precedit i la meva pròpia han tingut alguna cosa a veure amb aquesta 
decisió.  

En relació a les 8 iniciatives d’ofici, he cregut convenient transcriure-les i no fer-
ne el resum per no desvirtuar l’ànim que m’ha mogut  iniciar-les. 

Tenint en compte que les 3 que es van presentar a finals de desembre, estan 
pendents de resposta, el resultat de les 5 restants és de 4  acceptades i 1, no 
acceptada.  

Faig explícit que l’acceptació que més m’ha satisfet ha estat la referida a la 
rehabilitació  de la rampa d’accés a l’Ateneu, que permetrà a les persones amb 
mobilitat reduïda assistir als actes que s’hi realitzin. 

I pel contrari, la resolució amb la qual estic menys d’acord, i així ho vaig 
manifestar, és  la denegació a la petició de canvi d’ubicació de l’OPI de la plaça 
11 de setembre, ja que, malgrat que la instal·lació compleix la legalitat, crec 
que afegeix una notable dificultat al trànsit de persones invidents o amb 
mobilitat reduïda. 

Vull deixar constància que l’acceptació de la recomanació d’eximir de pagar les 
plusvàlues als qui perden l’habitatge per execució hipotecària, s’ha complert 
amb la bonificació de 9 plusvàlues. No conec el total de casos que s’han pogut 
donar, però considero aquesta dada  molt positiva. 

I de la recomanació −relativa a la necessitat de difondre la possibilitat de gaudir 
la bonificació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, en cas d’herència si es liquida dins del termini−, també n’he pogut 
comprovar l’aplicació en el calendari fiscal d’aquest any, que molt amablement 
em va fer arribar el cap de la Unitat del Vallès Occidental. 

He de fer referència i donar importància  al temps de resposta de 
l’Administració. Tot i que ha millorat en relació amb exercicis passats, he de 
lamentar que resulti tan difícil aconseguir les resolucions d’alguns 
departaments de l’Ajuntament en el temps reglamentari. 

Voldria deixar palès que el retard en la resposta s’ha d’entendre, no solament 
com un retard dels processos burocràtics, sinó com un retard dels drets.   



Per tant, demanaria més diligència a aquells serveis que encara responen amb 
excessiva dilació. 

Ara, passaré a exposar alguns dels temes que he considerat oportú comentar: 

L’habitatge continua sent motiu d’angoixa i preocupació per a moltes persones 
que són desnonades per no poder pagar el lloguer o la hipoteca, i veuen lluny 
que la promesa constitucional i estatuària de gaudir d’un habitatge digne es faci 
realitat.  

És necessari que la bossa d’habitatge  de lloguer assequible a disposició de les  
persones amb escassa capacitat econòmica, sigui una realitat. 

Per tant, cal que l’Administració esmerci esforços per a la creació d’habitatge 
social destinat a la població més feble econòmicament. 

Aquí vull reconèixer l’avenç important que representen les noves mesures 
adoptades per l’Ajuntament per ajudar els afectats pels desnonaments i la 
signatura del conveni amb Catalunya Banc per oferir habitatges de lloguer 
reduït. 

Sobre impostos, són diverses les persones que, sense arribar a materialitzar 
una queixa, han expressat el sentiment que l’Impost sobre Béns Immobles, 
l’IBI, a Rubí és superior al de les ciutats de l’entorn. 

Tenint en compte la baixada molt destacada que està afectant el mercat 
immobiliari i els valors de taxació de les entitats financeres també a la baixa, 
demanaria se’n valorés la revisió. 

El coeficient que aplica l’Ajuntament també és superior a l’aplicat per altres 
ciutats veïnes, per la qual cosa també en crec necessària la revisió. 

Les sancions de trànsit són per a mi un tema de preocupació. 

Penso que el procediment o el protocol d’actuació en les sancions de trànsit 
s’hauria d’aclarir en alguns aspectes. Molts ciutadans no poden entendre la 
presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat, si no va acompanyada d’una 
explicació satisfactòria sobre la infracció, i a ser possible d’una prova. 

És necessari que els agents siguin molt curosos amb les dades que fan constar 
a la butlleta de denúncia, tant pel que fa al lloc, dia i hora, com a la identificació 
de l’agent que denuncia, així com l’especificació de la infracció comesa i la 
sanció que correspon. També seria convenient indicar on es poden presentar 
les al·legacions i els terminis per a fer-ho. 

La ciutadania espera servei de la Policia local, un servei d’apropament amb 
actitud més pedagògica que repressora. 



Amb el bons temps, tornem a tenir les terrasses dels bars en ple 
funcionament. És un fet que dóna un plus afegit a la ciutat, crea uns espais de 
relació i convivència molts agradables per als usuaris. No és així per als 
ciutadans que viuen als voltants, que han de patir les molèsties causades pels 
sorolls. 

Recomanaria que s’exerceixi un control preventiu tant del soroll com  dels 
espais autoritzats a les places i voreres, ja que moltes vegades les taules i 
cadires estan situades fora dels límits permesos, amb el consegüent greuge 
pels vianants. 

Posar en valor la participació ciutadana,  pot ser el motor de la  necessària 
transparència i regeneració democràtica.  

En aquest sentit, valorar el projecte “Compromís de barri”, que ha esdevingut 
una eina eficaç d’apropament de l’Administració al ciutadà, i que ha de servir 
per escoltar les preocupacions, necessitats i propostes dels ciutadans de tots 
els barris de la ciutat. 

Valorar, també, la participació dels joves en el projecte: Pla Local de Joventut 
de Rubí , el qual, a més de fomentar la seva implicació en temes de ciutat, pot 
ser una font de noves idees i nous projectes de futur. 

Des del respecte més absolut per la seva feina, dir, com ja vaig fer en la 
presentació de l’informe 2011, que Serveis Socials té una de les tasques més 
complexes, transcendentals i d’una responsabilitat molt decisiva en el fet que la 
crisi tingui un impacte el més lleu possible pel grup de ciutadans més 
desfavorits.  

Pel que fa a l’Atenció social bàsica, actualment els serveis socials municipals ja 
no són caritat pública, no distribueixen ajuts potestatius, sinó prestacions de 
dret. 

La tramitació d’aquests recursos que són motiu de moltes hores de feina dels 
professionals, als quals reitero el meu respecte i estima pel seu treball, ha de 
ser compatible amb una atenció personalitzada, acompanyada d’una gran 
sensibilitat envers les persones que es troben en una situació molt vulnerable i 
necessiten una actitud de proximitat i escolta activa. 

Cal dir que en temps de crisi és més difícil per l’Administració estar a l’alçada 
de les creixents necessitats socials de la ciutadania. També en la meva tasca 
és més difícil trobar l’equilibri entre allò que les persones necessiten i el que 
l’Ajuntament els pot facilitar, d’acord amb els recursos de què disposa.  

Tot i això, penso que els pressupostos municipals han de buscar 
sistemàticament la justícia social, no en va han estat 200 anys de lluita pels 
drets humans. 



En aquest sentit, valorar molt positivament que el Ple aprovés, dins les 20 
mesures anticrisi, ajuts i subvencions tributàries a les famílies més 
necessitades. 

Tot i que no dubto de l’atenció prioritària que es presta als infants, crec que ara 
més que mai la coordinació de tots els serveis que hi incideixen, liderats pels 
Serveis Socials i els Serveis Educatius, han d’estar amatents a qualsevol indici 
que pugui fer sospitar d’alguna situació que afecti la seva salut física i 
emocional. 

M’agradaria valorar la importància de les entitats del Tercer Sector Social, que 
s’han convertit en puntals en la resposta ciutadana a la pobresa.  

Destacaria la tasca de Càritas, de l’Església evangelista i de l’associació Entre 
Veïns. L’any 2012, Càritas va atendre les necessitats de 860 famílies, un total 
de 2.765 persones, l’Església evangelista va atendre 775 famílies, un total de 
2.163 persones i l’associació Entre Veïns 25 famílies que representen un total 
de 200 persones. La seva feina voluntària ha ajudat moltíssim a mitigar, en el 
dia a dia, els efectes de la pobresa creixent que moltes famílies viuen en la 
nostra ciutat. 

En relació al repartiment d’aliments, i motivat pels comentaris i peticions 
d’alguns ciutadans, suggereixo que es valori la conveniència de crear un espai 
comú, un rebost únic, seguint les experiències d’altres ciutats, perquè tota la 
distribució es faci en un sol indret. Penso que permetria organitzar uns lots més 
equilibrats i igualaria el sistema de distribució, la qual cosa evitaria les 
comparacions que alguns ciutadans fan. 

I, finalment, instar el govern que impulsi totes aquelles iniciatives que permetin 
crear l’ocupació laboral necessària perquè totes les persones puguin exercir el 
seu dret a treballar. 

Vull agrair la col·laboració de l’alcaldessa, dels regidors i regidores, la gran 
feina que està fent el personal que treballa als diversos departaments, així com 
l’atenció als ciutadans de l’administrativa adscrita al servei. 

Un agraïment també a totes les persones i organitzacions civils que, amb la 
seva solidaritat, donen cobertura a moltes necessitats vitals. 

Agrair la gran ajuda, a la tasca diària de la Sindicatura, que aporten els 
companys i companyes del FòrumSD. 

Gràcies a la sra. Isabel Marqués, síndica de Terrassa, al sr.Fernando Oteros, 
defensor de la ciudadania de Santa Coloma de Gramanet i vocal del Fòrumsd, i 
al sr. Josep Escartín, síndic de Sabadell, per acompanyar-me avui. 

El meu reconeixement a la feina feta en benefici del poble de Rubí, per la 
senyora Marta Ribas. 



Desitjar al senyor Hinojosa tot l’encert com a portaveu del seu grup, alhora que 
li agraeixo l’assistència a l’acte de presentació al Parlament del IV Recull 
d’informes dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya.  

Finalment, el meu agraïment especial a tots els rubinencs i rubinenques 
que m’han fet confiança, dir que seguiré amb el compromís de treballar en 
la defensa dels seus drets.  

Per acabar, ja que aquest  és l’any de Salvador Espriu, permeteu que llegeixi  
un fragment  del seu poema, El meu poble i jo, on s’hi reflecteix l’essència de la 
vocació de les persones compromeses en el bé comú, en el bé de tots. 

Una tal Llico 
hem hagut d'entendre 
el meu poble i jo. 
  
La mateixa sort  
ens uní per sempre:  
el meu poble i jo. 
 
Senyor, servidor? 
Som indestriables 
El meu poble i jo. 
 
 

 

 

Moltes gràcies. 

 

Rubí, 30 de maig de 2013 
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PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
Aquest informe exposa la tasca feta en defensa dels problemes que han presentat els 
ciutadans i ciutadanes de  Rubí al llarg de l’any 2012, dels quals creuen que n’és 
responsable l’Administració municipal. També recull les actuacions que he cregut 
convenient iniciar d’ofici per fer propostes de millora a l’Ajuntament. 
 
És una tasca necessària per donar a conèixer de forma detallada l’activitat duta a terme, 
de manera que qualsevol pugui fer-se una idea de la feina realitzada, i per incrementar el 
coneixement de la institució entre la població de Rubí. 
 
Personalment, ja farà prop de tres anys que vaig assumir aquesta responsabilitat, que és 
justament, sense perdre la referència dels valors constitucionals, defensar els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns de la ciutat que s’han sentit injustament 
tractats per algunes actuacions municipals. 
 
Rubí és una gran xarxa, una gran malla, formada a partir d’infinitat de nuclis  que estan 
units entre ells per multitud de llaços i connexions. Vull pensar la Sindicatura com un 
nucli més de la xarxa, que uneix i afavoreix la comunicació entre l’Administració i la 
ciutadania. 
 
La Sindicatura, des de la seva posició d’independència, actua de mediadora per establir 
un diàleg fluid, concret i clar de dalt a baix i de baix a dalt. Dóna veu als ciutadans 
anònims i, alhora,  dóna veu a l’Administració. Sovint el llenguatge de les lleis i de 
l’Administració no és comprensible per a tothom. Institucions com la Sindicatura ajuden a 
construir i crear un llenguatge que, comprensible per a tots, desemboqui en una bona 
entesa cap a un procés constructiu de la ciutat mateixa.  
 
Diàleg és la paraula clau, i per a mi, és la bandera que segueixo a l’hora d’afrontar 
qualsevol dels conflictes que se m’exposen com a síndica. 
Per ser pont de diàleg he necessitat conèixer bé l’Administració, els seus ressorts i 
conèixer bé la trama que Rubí forma: entitats i associacions de tot tipus. Estar a peu  de 
carrer parant l’orella i ser, alhora, escoltada per l’Administració. 
 
La Sindicatura també ha de ser eficaç. Ser eficaç implica ser útil, i per ser-ho cal disposar 
dels recursos necessaris. Ha de ser sensible i propera a tots, a l’Administració i als 
ciutadans. 
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La memòria de 2012 ve marcada per una situació econòmica general de crisi molt més 
gran que en anys anteriors, situació per la qual es fa necessari demanar que 
l’Administració ha de ser, més que mai, un exemple clar de transparència i de gestió 
eficient dels pocs recursos disponibles actualment.  
 
Voldria també desmarcar-me del fet de considerar que l’Administració pública és tan sols 
una prestadora de serveis. Crec que té el deure d’acompanyar els ciutadans per 
garantir l’equitat de les lleis i decisions que els afecten. Considerant l’equitat com 
l’entenia Aristòtil: La justícia portada més enllà del que mana la llei. 
 
I és en aquest sentit, que encoratjo el Govern a continuar treballant pels drets de la 
ciutadania, molt especialment pels drets dels rubinencs, i per preservar els avenços 
aconseguits durant els darrers 200 anys. 
 
Maria Palau Perna 
Síndica de Greuges de Rubí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

ACTUACIONS 
 
 
 
Durant l’any 2012 s’han realitzat un total de 136 actuacions, de les quals 75 han estat queixes; 8, 
actuacions d’ofici i 53, consultes. 
 
Fer l’observació que el número d’expedients de queixa oberts són 72 i que 3 han afectat dues 
àrees. D’aquí que el número de queixes sigui 75. 
 
De les 75 queixes, 67 s’han admès a tràmit i 8, no han estat admeses. 
 
El fet pel qual no s’han admès 8 queixes ha estat perquè el ciutadà no havia presentat 
prèviament la queixa a l’Administració, perquè no estava esgotat el termini de resposta o perquè 
la queixa no era de l’àmbit de competència d’aquesta institució. En totes les ocasions s’ha 
justificat el perquè de la no admissió. 
 
Dir que de les 8 queixes no admeses, 4 han estat qualificades com: No admeses. Informació; i 1, 
com: No admesa. Intermediació. En aquests casos, s’ha cregut convenient, per la seva 
naturalesa, consultar diferents serveis de l’Administració local, o altres organismes i institucions, 
amb l’objectiu d’informar el ciutadà amb més coneixement de causa i poder aconsellar-lo millor. 
 
De les 67 queixes admeses a tràmit, 47, s’han resolt amb la col·laboració de l’àrea; 6 es troben 
en tràmit; 4, han estat derivades a altres institucions i 10, s’han desestimat perquè, una vegada 
estudiats els informes procedents, s’ha arribat a la conclusió que l’actuació municipal era 
legalment correcta. 
 
Dels 4 expedients derivats a altres institucions, 2, s’han traslladat al Síndic de Greuges de 
Catalunya; 1, al Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallés i 1, s’ha resolt amb la col·laboració 
de l’Oficina Liquidadora de Rubí. 
 
Al tancament d’aquest informe, 9 expedients es troben en tràmit. Fer l’observació  que 3 van ser 
traslladats a l’Ajuntament durant la segona quinzena de desembre. 
 
S’ha continuat fent actuacions en els 9 expedients que restaven oberts de l’any 2011. 
 
En data 31 de desembre, els 9 expedients estaven resolts; 8 amb col·laboració de l’àrea i 1 amb 
resultat desestimatori. 
 
Quant a les consultes, 53 en total, cal dir que l’actuació recull de forma àmplia qualsevol acció 
d’assistència, atenció i informació a la ciutadania que s’adreça a la institució, per qualsevol dels 
canals establerts. 
 
 
TEMPS DE RESPOSTA 
 
 
El temps mitjà de cadascuna de les àrees és el següent: 
 

Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat 
 
• Planificació Urbana i Habitatge: 41 dies. El temps màxim ha estat 2 mesos i 12 dies, i el 
temps mínim, 12 dies. 
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• Espai Públic: 23,33 dies. El temps màxim ha estat 1 mes i 16 dies, i el temps mínim,  
7 dies. 

• Llicències Urbanístiques i Activitats: 38,38 dies. El temps màxim ha estat 4 mesos i 4 
dies, i el temps mínim, 2 dies. 

• Mobilitat: 46,8 dies. El temps màxim ha estat 4 mesos i 5 dies, i el temps mínim, 8 
dies. 

• Seguretat: 37,33 dies. El temps màxim ha estat 3 mesos i 7 dies, i el temps mínim, 15 
dies. 

• Serveis Municipals i Medi Ambient: 9,4 dies. El temps màxim ha estat 25 dies, i el 
temps mínim, 2 dies. 

 
 

 Àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior 
 

• IMPES: 22 dies. 
• Hisenda i Serveis Econòmics: 54 dies. El temps màxim ha estat 2 mesos i 16 dies, i 

el temps mínim, 18 dies 
• Organisme de Gestió Tributària (ORGT): 2,86 dies. El temps màxim ha estat 22 dies, 

i el temps mínim, immediat. 
• Serveis Jurídics: Immediat. 
• Oficina d’Atenció al Ciutadà: 1,5 dies. El temps màxim ha estat 3 dies, i el temps 

mínim, immediat). 
• Informàtica i noves tecnologies: 6 dies. 

 
 

 Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones 
 

• Serveis Socials: 8,16 dies. El temps màxim ha estat 23 dies, i el temps mínim, 
immediat. 

• Civisme, Ciutadania i Cooperació: 45 dies. 
• Promoció de la Cultura: 94 dies. 
• Esports: 5 dies. 

 
 

 Alcaldia 
 

• Alcaldia: 15,5 dies. El temps màxim ha estat 24 dies, i el temps mínim, 7 dies. 
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RECOMANACIONS, SUGGERIMENTS, RECORDATORIS 
 
 
 
Tot i que les recomanacions, suggeriments i recordatoris s’expliquen en cadascuna de les 
síntesis, s’ha cregut convenient fer-ne el resum. 
 
Aquest resum recull els resultats de l’any 2012, així com els resultats d’anys anteriors que 
estaven pendents de resposta al tancament de l’informe de 2011. 
 
En els expedients corresponents a l’any 2012 s’han formulat un total d’11 recomanacions, 6 
suggeriments i 2 recordatoris. 
 
D’aquestes 11 recomanacions, 6 són derivades de queixes presentades pels ciutadans, de les 
quals també se’n deriven 2 recordatoris. Les altres 5 recomanacions i els 6 suggeriments es 
deriven dels expedients iniciats d’ofici. 
 
De les 11 recomanacions fetes durant el present exercici: 8, han estat acceptades; 1, no ha estat 
acceptada i 2, estan pendents de resposta. 
 
Cal dir que, a 31 de desembre de 2012, s’ha rebut resposta a les 7 recomanacions, als 4 
suggeriments i als 3 recordatoris pendents d’anys anteriors, amb els resultats següents: 
 
Expedient 69/09: recomanació acceptada 
Expedient 37/10: suggeriment acceptat 
Expedient 43/10: suggeriment acceptat 
Expedient 52/10: les dues recomanacions acceptades 
Expedient 68/10: recordatori acceptat 
Expedient   1/11: recordatori acceptat 
Expedient 31/11: recomanació SR 
Expedient 33/11: suggeriment A 
Expedient 52/11: suggeriment posterior SR 
Expedient 55/11: recomanació acceptada 
Expedient 59/11: recordatori SR 
Expedient 67/11: les dues recomanacions acceptades (2a recomanació A) 
 
 
 
 
RESUM DE LES RECOMANACIONS EFECTUADES DURANT EL 2012 
 
 
Expedient 03/12 
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Amb motiu de la ubicació de l’OPI de la plaça 11 de setembre, el qual ocupa tota l’amplada de la 
vorera, fet que obliga els vianants a desviar-se cap a dins de la plaça, es dirigeix un escrit a 
l’Ajuntament en el qual s’exposa la dificultat que aquest element publicitari pot representar per a 
les persones amb mobilitat reduïda i amb altres discapacitats, i es recomana que s’estudiï la 
situació exposada i que es faci extensiva la revisió a la resta d’Opis de la ciutat, sempre 
amb l’ànim de fer de Rubí una ciutat accessible per a tothom. 
 
Una vegada rebuda i estudiada la resposta de l’Administració, la qual detalla el procediment i la 
normativa que s’aplica en la instal·lació d’elements publicitaris, s’agraeix l’informe tramés pel 
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regidor i –després de fer algunes consideracions, com que de vegades l’estricte compliment de la 
llei, tot i ser, naturalment, precepte obligatori, no dóna la millor solució per als ciutadans– es 
demana que es valori la possibilitat d’una nova ubicació que sigui igualment rendible, ja que una 
de les justificacions de l’actual ubicació era que havia de ser visible per als vianants i per als 
“conductors”, i es recorda la conveniència de pensar en aquest col·lectiu de persones i en 
les cadires de rodes, caminadors de la gent gran, cotxets de nens,... cada vegada que es 
faci la instal·lació de mobiliari urbà, pilones, elements publicitaris, etc. 
 
Recomanació no acceptada 
 
 
Expedient 17/12 
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Després que un ciutadà presentés una queixa pel mal estat de la vorera d’un carrer, i que la 
resposta rebuda no aclarís si s’havia efectuat o no la reparació que havia demanat, es comprova 
personalment que l’estat actual de l’esmentada vorera presenta un deteriorament que pot 
comportar un risc per als vianants i es considera: recomanar que es prenguin les mesures 
oportunes que portin a la ràpida reparació del deficient estat de la vorera. 
 
Recomanació acceptada 
 
 
Expedient 18/12 
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Davant la situació crítica en què es troben les famílies desnonades, a les quals, després de 
perdre l’habitatge, se’ls demana el pagament de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, s’inicia aquest expedient i es demana a l’Ajuntament que 
cerqui la millor manera –ja sigui negociant que les entitats financeres assumeixin la taxa, 
ja sigui bonificant-la el propi Ajuntament– per fer que cap persona o família sense 
recursos les hagi de liquidar. 
 
Recomanació acceptada 
 
 
 
Expedient 22/12 
 
Amb motiu de la queixa presentada per les molèsties de soroll ocasionades per la música d’un 
establiment de bar i pels aldarulls a la plaça on està ubicat, i una vegada estudiada la resposta 
de l’Administració, la qual detalla les moltes intervencions portades a terme per resoldre aquesta 
situació, es recomana: 
 

• Que l’Ajuntament (regidor, tècnic i Policia Local), a la vista de les reiteracions, 
prengui la iniciativa de reunir veïns i propietari deixant clar quins són els drets dels 
uns i de l’altre (expressats clarament a la legislació citada), així com les 
possibilitats sancionadores que la llei atribueix a l’autoritat, fins a arribar al 
tancament temporal de l’activitat. També caldrà instar els veïns a que no exagerin 
la seva sensibilitat. 

• Que, donada la incidència de baralles i agressions, dins i fora, (a més dels temes 
de sorolls i d’horari), l’Ajuntament, mitjançant la Policia Local i/o els Mossos 
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d’Esquadra, obri una investigació discreta que permeti comprovar les raons per 
què aquests fets s’acumulen en aquest establiment. 

 
Les dues recomanacions acceptades 
 
 
Expedient 24/12 
 
Amb motiu de la manca de resposta a una AQS presentada per un ciutadà, es recorda a 
l’Administració que les sol·licituds dels ciutadans s’han de respondre sempre dins el 
termini previst de tres mesos. 
 
Una vegada rebuda la resposta de l’Administració, en la qual es comprova que va respondre el 
ciutadà un mes i mig abans de respondre a la Sindicatura, es creu que no té gaire sentit que ara 
des d’aquesta institució es faci arribar al ciutadà una resolució que fa temps que té i es 
recomana que es compleixin els terminis de resposta als ciutadans segons determina 
l’article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i a la síndica segons 
determina l’article 16 del Reglament de la Síndica de Greuges, 3 mesos i 15 dies 
respectivament. 
 
Recordatori i recomanació acceptades 
 
 
Expedient 25/12  
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Després d’haver rebut diverses queixes i consultes sobre sancions imposades per no haver 
liquidat la plusvàlua dins el termini, s’inicia aquest expedient d’ofici dirigit a l’Ajuntament. 
 
Se suggereix que es valori la possibilitat de donar publicitat dels terminis per presentar 
l’autoliquidació de l’IIVTNU al calendari fiscal. També es demana que l’Ajuntament en faci 
difusió als diferents mitjans de comunicació. 
 
S’aprofita una reunió mantinguda amb el cap de la Unitat de Recaptació i amb el cap de l’ORGT 
de Rubí, per exposar el tema, i es fa el mateix suggeriment. 
 
S’accepta el suggeriment per l’Ajuntament i per l’ORGT. 
 
La informació demanada es publica a la pàgina web de l’Ajuntament i a la de Ràdio Rubí. 
 
El cap de la Unitat de Recaptació fa arribar a la Sindicatura el calendari fiscal de l’any 2013, el 
qual conté la publicació suggerida. 
 
Expedient 26/12 
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Després de valorar la necessitat que tots els ciutadans puguin accedir a l’espai de l’Ateneu, per 
poder, així, gaudir de les activitats i els actes que hi tenen lloc, es demana que es rehabiliti la 
rampa d’entrada pel carrer Nou –actualment es troba en unes condicions que no resulta 
operativa– per fer-la accessible a les persones que es desplacen en cadires de rodes, 
caminadors... 
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Recomanació acceptada 
 
 
Expedient 56/12 
 
Arran de la queixa formulada per un ciutadà per la contaminació ambiental d’una empresa, i 
després d’estudiar la resposta de l’Administració, en la qual es detallen les inspeccions dutes a 
terme i les actuacions pendents de realitzar, es recomana: 
 

• Que tot el que l’Ajuntament decideixi al respecte, sigui comunicat al ciutadà per 
escrit i que se li doni audiència o dret a recórrer. 

 
• Que l’Ajuntament sigui diligent en el litigi amb l’empresa propietària del solar, ja 

que la situació en què es troba aquest solar des de fa molts anys ha generat, i pot 
continuar generant, situacions no desitjables. 

 
• Que la inspecció, tant de la zona ocupada pel ciutadà com la que ocupa l’empresa 

de reciclatge, sigui exhaustiva i es prenguin les mesures oportunes per garantir la 
neteja i restitució del solar, i molt especialment del medi ambient, fins que 
compleixi la normativa vigent. 

 
Recomanacions acceptades  
 
 
Expedient 63/12  
 
Amb motiu de la manca de resposta a una AQS presentada per un ciutadà, es recorda, una 
vegada més, la conveniència de respondre les sol·licituds dels ciutadans dins el termini de 
tres mesos. 
 
Recordatori pendent de resposta (Expedient en tràmit) 
 
 
Expedient 78/12  
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Després d’haver estudiat la necessitat de millora en el servei de transport adaptat als centres de 
dia, es suggereix: 

• Que periòdicament es mantinguin reunions conjuntes amb els familiars dels 
usuàries de cada centre de la ciutat, durant les quals es podran escoltar i valorar 
les diferents realitats i les seves aportacions. 

 
• Que s’entengui que un servei de transport que obliga a una família treballadora –

dic treballadora en el sentit que tots els seus membres hagin de complir un horari 
de treball fora de casa– a realitzar la despesa de contractar una persona que 
atengui el familiar durant les hores que hauria d’estar atès en el CENTRE DE DIA, 
desllueix un servei que per concepció és excel·lent; però que en la pràctica 
aquesta excel·lència no es fa realitat. 

 
 

• Que s’esmercin els esforços necessaris per corregir aquesta situació. 
 
Suggeriments pendents de resposta 
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Expedient 79/12 
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Amb motiu de l’experiència viscuda durant l’assistència de la síndica a una representació teatral 
a La Sala, referent a l’espai destinat a les persones que s’han de desplaçar amb cadira de rodes, 
es suggereix que s’estudiï la conveniència de destinar un altre indret per a les persones 
amb cadira de rodes, que els resulti més còmode i amb espai per a més persones. 
 
Suggeriment pendent de resposta 
 
 
Expedient 80/12 
 
Expedient iniciat d’ofici. 
 
Tenint en compte que els joves que freqüenten l’Ateneu fumen al recinte exterior, produint-se una 
important acumulació de burilles es recomana s’estudiï la conveniència de declarar tot el 
recinte, interior i exterior, “Espai lliure de fum”, amb la conseqüent prohibició de fumar. 
 
Recomanació pendent de resposta 
 
Cal fer l’observació que els expedients núm. 78, 79 i 80, és van adreçar al respectius 
departaments a finals de desembre.  
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GRÀFICS 
 
 

DISTRIBUCIÓ DE LES QUEIXES 
 
 

Àrea de Promoció 
Econòmica, 

Hisenda i Règim 
Interior
30,12%

Àrea de 
Planif icació, 

Ecologia Urbana i 
Seguretat
39,76%Àrea de Cohesió 

Social i Serveis a 
les Persones

13,25%

Alcaldia 
2,41%

No admeses a 
tràmit
3,62%

Derivades a altres 
institucions

4,82%

No admeses a 
tràmit. Informació

6,02%
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Seguretat
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Persones
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No admeses
a tràmit.
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• Nota: tres expedients han afectat dues àrees. 
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT 
 

Percentatge 

Espai Públic
15,15%

Llicències 
Urbanístiques i 

Activitats
36,37%

Mobilitat
15,15%

Seguretat
12,12%

Serveis 
Municipals i Medi 

Ambient
15,15%

Planif icació 
urbana i 
habitatge

6,06%

 
 

Nombre 

2

5

12

5
4

5

Planif icació
urbana i
habitatge

Espai Públic Llicències
Urbanístiques i

Activitats

Mobilitat Seguretat Serveis
Municipals i

Medi Ambient

 
 

Resultats 

1

3

7

4

2

4

1 1 1 1 1

2

4

1

Planif icació
Urbana i
Habitatge

Espai Públic Llicències
Urbanístiques i

Activitats

Mobilitat Seguretat Serveis
Municipals i

Medi Ambient

Amb col·laboració de l'àrea Queixa desestimada En tràmit
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES 
 

Percentatge 

Esports
9,09%

Civisme, 
Ciutadania i 
Cooperació

9,09%

Promoció de la 
Cultura
18,18%

Serveis Socials 
63,64%

 
Nombre 

7

1

2

1

Serveis Socials Civisme, Ciutadania i
Cooperació

Promoció de la Cultura Esports

 
Resultats 

6

1 11 1 1

Serveis Socials Civisme, Ciutadania i
Cooperació

Promoció de la Cultura Esports

Amb col·laboració de l'àrea Queixa desestimada En tràmit
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 

Percentatge 

IMPES
8,00%

Serveis Jurídics
8,00%

OAC
8,00%

Informàtica i 
noves tecnologies

4,00%

ORGT
60,00%

Hisenda i Serveis 
Econòmics

12,00%

 
Nombre 

3
2 2 2

1

15

ORGT Hisenda i
Serveis

Econòmics

IMPES Serveis
Jurídics

OAC Informàtica i
noves

tecnologies
 

 
Resultats 

14

1
2

1 11
2 2

1

ORGT Hisenda i
Serveis

Econòmics

IMPES Serveis
Jurídics

OAC Informàtica i
noves

tecnologies

Amb col·laboració de l'àrea Queixa desestimada En tràmit
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ALCALDIA 

 
Percentatge 

Alcaldia 
 100%

 
Nombre 

2

Alcaldia 

 
Resultats 

2

0 0

Alcaldia

Amb col·laboració de l'àrea Queixa desestimada En tràmit
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INICIATIVA DE LES QUEIXES 

 
 
 
 

Dones
33,75%

D'ofici
10,00%Col·lectius

1,25%

Homes
55,00%
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MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LES QUEIXES 

 
 
 
 
 

Correu electrònic
16,25%

Telefòn
8,75%

Presencial
65,00%

D'ofici
10,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

52

13

7 8
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QUEIXES PER EDATS 

 
 
 
 

De 18 a 30 anys
4,22%

De 71 a 80 anys
16,90%

De 31 a 40 anys
18,31%

De 41 a 50 anys
12,68%

De 51 a 60 anys
25,35%

De 61 a 70 anys
19,72%

De 81 a 90 anys
2,82%
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• Nota: no estan comptabilitzats els 8 expedients d’ofici i 1 d’un col·lectiu. 
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DISTRIBUCIÓ DE LES QUEIXES PER MESOS 
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TEMPS DE RESPOSTA PER ÀREES I DEPARTAMENTS 

 
 

Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat 
 
 

 
Temps de resposta Planificació urbana i habitatge 

 
Temps de resposta Espai públic 

1

0 0

1

0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

1 1 1

0 0

2

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

 
 
 

Temps de resposta Llicències urbanístiques i 
activitats 

 

 
 
 

Temps de resposta Mobilitat 

3

2

1 1 1

4

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

2

0

2

0

1

0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

 
 
 

Temps de resposta Seguretat 

 
 
 

Temps de resposta Serveis Municipals i Medi 
Ambient 

 

2

0 0 0

1 1

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

4

1

0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents
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Àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior 
 
 

 
Temps de resposta IMPES 

 
Temps de resposta Noves tecnologies 

 

0

2

0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

1

0 0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

 
 

Temps de resposta Hisenda i Serveis 
Econòmics 

 

 
 

Temps de resposta ORGT 
 
 

0

1

0

2

0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

14

1
0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

 
 

 
Temps de resposta Serveis Jurídics 

 
 

Temps de resposta OAC 
 

2

0 0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

2

0 0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents
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Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones 

 
 

 
Temps de resposta Serveis Socials  

 
Temps de resposta Civisme, Ciutadania i Cooperació 

 

5

1

0 0 0

1

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

0 0 0 0 0

1

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

 
 
 

 
Temps de resposta Promoció de la cultura 

 

 
 
 
 

Temps de resposta Esports 
 
 

0 0 0 0

1 1

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

1

0 0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents

  
  
 
 
 

Alcaldia 
 
 

Temps de resposta Alcaldia  
 

1 1

0 0 0 0

0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies 60-90 dies > 90 dies Pendents
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SÍNTESI DE LES QUEIXES 
 
 
Expedient 1/12 
 
Sancions a la zona blava 
 
Un ciutadà presenta una queixa en relació a diverses sancions per estacionar sense indicació 
horària a la zona blava. Pregunta si el fet de no haver estat imposades per un agent de l’autoritat, 
sinó per un vigilant particular, fa que no tinguin validesa. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i se 
sol·licita informació sobre la gestió de les zones blaves. 
 
En la informació rebuda s’explica que aquestes infraccions poden ser denunciades pels vigilants 
d’aquestes zones de control horari, que no són autoritat, ni les seves denúncies tenen 
presumpció de veracitat, però la jurisprudència els reconeix el mateix valor d’una denúncia d’un 
particular. 
 
Així que, si les dades identificatives del vehicle denunciat coincideixen amb les del butlletí de 
denúncia, el vigilant serà ratificat; i si el denunciat, com en aquest cas, no nega els fets sinó que 
es limita a posar en dubte el valor de la denúncia formulada per aquell i no presenta prova de 
descàrrec que demostri que tenia document de control horari, hi ha proves suficients que s’ha 
incomplert la norma que obliga a posar el document de control en el vehicle, i la resolució de les 
al·legacions o recurs presentats serà desestimatòria. 
 
S’informa el ciutadà, i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 8 dies 
 
 
Expedient 2/12 
 
Disconformitat amb el procés de selecció d’un taller d’ocupació de l’IMPES al barri de El 
Pinar 
 
Un ciutadà acompanyat de la seva parella es queixa de la falta de transparència en l’adjudicació 
de les places per assistir a un taller ocupacional, organitzat per l’IMPES, al barri de El Pinar, al 
qual no han estat admesos. 
 
Explica que la treballadora social els va informar de la convocatòria del taller i que tots dos s’hi 
van inscriure. En aquell moment, es trobaven a l’atur i sense ingressos. 
 
Quan es van assabentar de l’inici del taller, van acudir al dispositiu d’inserció socio-laboral del 
barri a preguntar el motiu pel qual no havien estat seleccionats. Els van informar que la senyora 
no complia el requisit de l’edat i que l’expedient d’ell s’havia extraviat. 
 
També van demanar una entrevista amb la treballadora social, durant la qual van manifestar el 
seu desacord per la no admissió al taller i van exposar la situació de precarietat econòmica. 
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En el moment de l’adjudicació de les places no tenien cap tipus d’ingrés. Al gener es va concedir 
al senyor la renda mínima d’inserció. Són pares de dos nens de 2 i 3 anys, i venen essent atesos 
pels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
La resposta de la treballadora social no els va convèncer i creuen que han admès a persones 
amb ingressos superiors als seus i que no tenen càrregues familiars. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la regidora de l’àrea de Promoció Econòmica i Règim Interior i es 
demana informació sobre les bases del procés de selecció i els criteris per a la selecció dels 
alumnes. 
 
Fa arribar un informe que explica que un cop coneguda l’aprovació del taller, es va establir el 
següent: 
 
La selecció dels alumnes es fa entre els aturats inscrits com a desocupats al Servei d’Ocupació 
de Catalunya i segons els criteris que s’estableixen a l’acta de constitució del grup de treball 
format per representants de SOC i l’IMPES. 
 
En relació al perfil dels alumnes: aturats majors de 25 anys, preferentment dones, majors de 45 
anys, i residents en el barri. 
 
Pel que fa als barems: inscripció en el servei públic d’ocupació, 0,1 punt per mes d’inscripció i 5 
punts a l’entrevista personal, en la qual es valoren disponibilitat, motivació, interès pel programa i 
capacitat d’integració en grups. 
 
També exposa, entre altres informacions, que el ciutadà en cap moment va ser proposat com a 
possible candidat a participar en aquest taller i que mai ha estat usuari dels serveis generals de 
l’IMPES. 
 
En el cas de la parella del ciutadà, l’incompliment del requisit de l’edat feia impossible que 
pogués ser considerada com a candidata. 
 
En considerar que no quedaven suficientment detallats alguns aspectes plantejats pels 
ciutadans, com seria el disposar d’ingressos, o la difusió del taller, es demana informació. 
 
La gerent de l’IMPES, envia un nou informe que diu que no es té en compte la renda familiar 
quan es fa la selecció, però a l’entrevista es valora de manera diferent el fet de disposar o no 
d’ingressos familiars superiors al salari mínim interprofessional. També es valoren altres criteris 
de la situació familiar, com tenir fills a càrrec, suport per atendre els fills petits o tenir familiars 
dependents. 
 
Pel que fa a la difusió del programa, es va fer mitjançant els diferents serveis implicats en el 
projecte: a l’entrada del dispositiu d’inserció socio-laboral del barri El Pinar, des de primera 
acollida de l’IMPES, des de Serveis Socials i des del Centre Compartir. 
 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà, i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada.                          Temps: 22 dies 
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Expedient 3/12 
 
Expedient iniciat d’ofici per la ubicació de l’OPI de la Plaça Onze de Setembre 
 
S’inicia expedient d’ofici dirigit al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguret per 
exposar el parer sobre la disposició de l’OPI situat al costat del monument “DEMPEUS” a la 
plaça onze de setembre. 
 
L’escrit diu: 
 
Em dirigeixo a vos per exposar el meu parer envers la disposició de l’Opi situat a la plaça Onze 
de setembre, al costat del monument “DEMPEUS”. 
 
Aquest Opi està instal·lat perpendicularment a la direcció de la marxa a sobre del que és la 
vorera –malgrat estar aquesta “integrada” a la plaça en tenir el mateix tipus de pavimentat–, 
ocupant tota l’amplada de la mateixa. 
 
Això fa que no es pugui anar en línia recta, com és normal en qualsevol vorera. És fa necessari 
desviar-se cap a dins de la plaça, si no es vol topar de ple amb l’esmentat opi. 
 
Aquest fet, que per a les persones sense cap tipus de discapacitat ja suposa un cert 
inconvenient, pels ciutadans i ciutadanes amb mobilitat reduïda, invidents i altres possibles 
discapacitats, pot convertir-se en una dificultat afegida innecessariament. 
 
El que acabo d’exposar ho vaig comentar amb la senyora alcaldessa en una de les últimes 
reunions, a la qual també va assistir-hi la coordinadora de l’àmbit de Governança. És, per tant, 
possible que el tema s’hagi tractat i se’n tingui alguna valoració feta. 
 
De no ser així, recomanaria s’estudiés la situació exposada, fent extensiva la revisió a la resta 
d’Opis de la ciutat, sempre amb l’ànim de fer de Rubí una ciutat accessible per tothom. 
 
A efectes de control de l’oficina, aquest document queda registrat amb el número d’expedient 
03/12. 
 
Agrairé se’m faci arribar informació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient al regidor i es demana resposta. 
 
En la resposta, el regidor explica que la instal·lació d’aquests elements perpendiculars a la línia 
de façana és l’habitual, ja que l’objectiu, com elements publicitaris, és la visualització per part tant 
de vianants com dels conductors; si es posessin en paral·lel no es veuria pràcticament i no seria 
rendible per l’empresa concessionària, ja que els clients, comerciants de Rubí majoritàriament, 
no ho contractarien. 
 
Respecte a la continuïtat en la mobilitat per anar en línia recta per la vorera, diu que tot i que 
seria una situació ideal i desitjable, no es produeix habitualment, ja que l’espai públic té unes 
característiques limitades en quant a les seves mides i s’ha de compatibilitzar amb la necessària 
instal·lació de diversos elements de mobiliari urbà, com bancs, fanals, marquesines, etc. No 
obstant això, en les noves instal·lacions, s’inspecciona i només es dóna el vist i plau a totes 
aquelles que compleixen les lleis d’accessibilitat vigents. 
 
Pel que fa a la incidència que aquests elements poden tenir pels discapacitats, fa referència al 
Decret 135/195 en que s’aprova el Codi d’Accessibilitat contemplat a la Llei 20/1991, de 25 de 
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novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, que en el 
seu annex 1 especifica al punt 1.1.1 que en un itinerari adaptat, respecte les amplades lliures, ha 
de tenir un mínim de 0.90 i als canvis de direcció d’1.50m. Al punt 1.3.1 del mateix annex 1 sobre 
mobiliari urbà adaptat, especifica que els elements han de tenir un element fix i perimetral que 
permeti siguin detectats per invidents. Tant l’amplada lliure, molt superior a 1,20m com el peu de 
l’OPI pot ser detectat per invidents, fa que aquest element compleixi amb les normes vigents 
d’accessibilitat urbanística. 
 
Sobre la revisió d’OPIS de la ciutat, diu que les ubicacions han comptat amb la inspecció tècnica 
municipal i compleixen amb les normes d’accessibilitat, per la qual cosa no es considera 
necessària una revisió general immediata. 
 
S’agraeix l’extensa i motivada resposta, i es fan les següents consideracions: 
 
- De vegades, l’estricte compliment de la llei, tot i ser, naturalment, precepte obligatori, no 
dóna la millor solució per a la ciutadania. 
 
- Quan es tracta d’afavorir els col·lectius amb algun tipus de discapacitat, cal que des de 
l’Administració se’ls faciliti el màxim els desplaçaments per la nostra ciutat, cosa que 
ajuda a la seva integració. 
 
S’insisteix en la conveniència de trobar una altra ubicació per aquest OPI, i es recorda la 
conveniència de pensar en aquests col·lectius i en les cadires de rodes, caminadors de la gent 
gran, cotxets de nens..., cada vegada que es faci la instal·lació de mobiliari urbà, pilones, 
elements publicitaris, etc. 
 
Resolució: Recomanació no acceptada.          Temps: 9 dies 
 
 
Expedient 4/12 
 
Disconformitat amb el procés de selecció d’un taller d’ocupació de l’IMPES al barri de El 
Pinar 
 
Un ciutadà es queixa de la falta de transparència en l’adjudicació de les places d’un taller 
d’ocupació organitzat per l’IMPES, al barri de El Pinar, al qual es va presentar i no ha estat 
admès. 
 
Pensa que complia amb els requisits: té més de 45 anys i tres fills de 4, 6 i 12 anys, i no té 
ingressos familiars. 
 
Creu que han admès a persones que tenen ingressos i que no tenen càrregues familiars. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la regidora de l’àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior, i 
atès el malestar que manifesta el ciutadà i el fet que es tingui una queixa anterior pel mateix 
motiu i que el ciutadà digui que són més les persones en la mateixa situació de disconformitat, es 
demana a la regidora tractar el tema, si ho creu oportú, amb ella o amb responsables de l’IMPES. 
 
La reunió es manté dies més tard amb la gerent de l’IMPES i la cap del Servei de Formació, amb 
resultat aclaridor i satisfactori. 
 
La resposta a l’expedient es rep el mateix dia que es rep la de l’expedien núm. 2, i s’expliquen, 
de nou, els mateixos criteris de selecció. 
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Al mateix temps, fan una relació de totes les ocasions en què han facilitat ocupació al ciutadà i a 
la seva parella. Una vegada revisat l’historial es pot considerar que el suport i l’atenció 
dispensades han estat els adequats. 
 
No obstant això, al considerar que no quedaven suficientment detallats alguns aspectes com 
seria el disposar d’ingressos, o la difusió del taller, es demana una ampliació de l’informe. 
 
La gerent de l’IMPES, envia un nou informe, en el qual explica que els criteris d’admissió en els 
tallers d’ocupació, cases d’ofici i escoles tallers, s’estableixen a l’acta de constitució del grup de 
treball format per representants del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’IMPES, i que en aquest 
cas, cap d’ells fa referència a criteris econòmics. 
 
La renda familiar no es té en compte quan es fa la selecció, però a l’entrevista es valora de 
manera diferent el fet de disposar o no d’ingressos familiars superiors al salari mínim 
interprofessional. També es valoren altres criteris de la situació familiar, com tenir fills a càrrec, 
suport per atendre els fills petits o tenir familiars dependents. 
 
Pel que fa a la difusió del programa, es va fer mitjançant els diferents serveis implicats en el 
projecte: al dispositiu d’inserció socio-laboral del barri El Pinar, des de primera acollida de 
l’IMPES, des de Serveis Socials i des del Centre Compartir. 
 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada         Temps: 22 dies 
 
 
Expedient 5/12 
 
Manca de resposta a una instància, en la qual es denuncia l’estat d’abandonament d’una 
obra 
 
Un ciutadà explica que el mes de juliol de 2011 va presentar una instància a l’Ajuntament en la 
qual denunciava el mal estat d’una obra aturada situada davant del seu habitatge. Al setembre 
de 2011 va rebre una comunicació de l’OAC informant-lo que la queixa s’havia derivat al Servei 
de Disciplina Urbanística. 
 
Han transcorregut més de 5 mesos i l’Administració no l’ha respost ni ha efectuat cap intervenció 
en l’obra denunciada. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències urbanístiques i activitats i se li demana que emeti 
l’informe corresponent. 
 
El regidor explica que: el 4 febrer de 2010 es va obrir un expedient disciplinari d’ordre d’execució 
al propietari de les obres en estat de abandonament. 
 
Que atès el mal estat de l’obra, les tanques de protecció i les voreres, i a requeriment del Servei 
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, es va emetre informe tècnic per part del 
servei d’Espai Públic per procedir a una actuació subsidiària urgent, la qual es va portar a terme 
entre el 6 i 8 de juliol del 2010. 
 
Que en data 27 de març de 2012 es va emetre Decret de regidor delegat, en el qual es requeria 
al titular que es fes càrrec de les despeses originades per l’execució subsidiària i el corresponent 
arxiu de l’expedient. 
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Actualment, i com ens hem trobat al llarg de tot el procediment administratiu, atesa la 
impossibilitat de trobar a l’interessat per les vies ordinàries de notificació, es procedirà a emetre 
Edicte per procedir a notificar a través dels diferents butlletins oficials. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea              Temps: 4 mesos i 4 dies 
 
 
 
Expedient 6/12 
 
Manca de resposta a la sol·licitud d’exempció de la taxa de recollida d’escombraries de 
l’exercici 2011 
 
Una ciutadana explica que el dia 26 de gener de 2011 va presentar una instància en la qual 
sol·licitava l’exempció de la taxa de recollida d’escombraries de l’exercici 2011. Com que no va 
rebre resposta, va liquidar la taxa en espera que es resolgués la seva petició. 
 
Ha transcorregut més d’un any i continua sense rebre resposta. 
 
Actuació 
 
Se li explica que la síndica no pot intervenir-hi, ja que ha transcorregut més d’un any des que va  
presentar de la sol·licitud però es té en compte que la ciutadana té dificultats amb l’idioma i es fa 
la consulta a l’ORGT. 
 
Informen que té denegada l’exempció de l’any 2011 i també la de 2012, al superar el mínim 
d’ingressos establert per poder-la obtenir. Sí que podrà demanar l’exempció per a l’exercici 2013, 
al tenir com a únic ingrés la RMI. 
 
Es trasllada la resposta a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea.               Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 7/12 
 
Queixa pels desperfectes soferts en un habitatge, com a conseqüència de les obres 
d’urbanització de la plaça on està ubicat l’edifici 
 
Una ciutadana va presentar una queixa a l’Ajuntament pels desperfectes (esquerdes, 
trencadisses de rajoles, etc) apareguts al seu habitatge, conseqüència, segons diu, de les obres 
d’urbanització realitzades a la plaça situada al davant l’edifici. 
 
Va rebre una resposta en la qual s’explicava que no és possible establir una vinculació directa, 
des del punt de vista tècnic, entre les fissures i desperfectes amb l’activitat de l’obra. També 
indicava que s’adjuntava un informe que, segons la ciutadana, no va rebre. 
 
La ciutadana no està conforme amb la resposta rebuda, i insisteix que els desperfectes s’han 
anat succeint amb motiu de l’execució de les obres. 
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Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i se li 
demana que faci arribar l’informe a què feia referència la resposta. També es suggereix que es 
porti a terme una nova valoració del cas. 
 
Respon el regidor amb un detallat informe en el qual figura la cronologia de les obres, la 
confirmació de la queixa de la ciutadana i d’altres veïns, les visites efectuades a tots els 
reclamants pels tècnics municipals conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres, el 
Project manager i el Contractista. 
 
Les conclusions de la inspecció són que la impossibilitat de detectar la data de l’aparició de les 
fissures, conjuntament amb el coneixement exterior de les mateixes abans de començar els 
treballs i l’informe de l’Ajuntament de 1994, en el qual s’explicava que des de la construcció de la 
finca ja s’han detectat aquest tipus de patologies, impossibiliten una vinculació directa des del 
punt de vista tècnic amb les activitats de l’obra. Diu també, que es consideren defectes de tipus 
estètic sense implicar un perill estructural i recomana que es realitzin intervencions de 
manteniment, sobretot a les terrasses i exterior on l’entrada d’aigua pot agreujar la patologia. 
 
Puntualitzen que, en tot cas, la ciutadana hauria d’aportar un informe realitzat per un tècnic 
competent en el qual s’aportin probes que rebatin els arguments exposats per l’Administració. 
 
Es trasllada la resposta a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea.        Temps: 20 dies 
 
 
Expedient 8/12 
 
Manca de manteniment urbà de la urbanització Castellnou – Can Mir 
 
Una ciutadana explica que va presentar una queixa a través del servei Avisos, Queixes i 
Suggeriments sobre la falta de manteniment urbà de la zona de Castellnou - Can Mir. 
 
No està d’acord amb la resposta obtinguda, que diu que el problema es déu a la climatologia 
d’aquest any i que els desbrossaments es fan de forma periòdica, i per no concretar cap actuació 
que faci pensar en una millora de la situació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Se li 
expliquen les observacions fetes per la ciutadana i se li demana que emeti l’informe escaient. 
 
El regidor explica que el servei de Parcs i Jardins elabora una programació de tasques de 
desbrossament de totes les zones en les que correspon actuar, i que l’execució d’aquestes 
tasques es realitza amb els mitjans materials i personals de que disposa el servei. 
 
També diu que l’increment de la vegetació es pot veure propiciat per una climatologia que li 
resulti favorable i que aquest increment no és sinònim de manca d’actuació. 
 
Tenint en compte que la resposta donada no estableix un compromís concret d’actuació, 
s’insisteix de nou, i s’explica que han transcorregut 5 mesos des que la ciutadana es va queixar a 
l’Ajuntament fins que s’ha adreçat a la Sindicatura, sense que s’hagi dut a terme cap 
desbrossament a la zona. Això fa suposar que no es compleix amb l’explicació que se li va 
donar, sobre l’execució de les tasques de manera periòdica. 
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La secretària del regidor informa del personal disponible al servei de Parcs i Jardins i detalla 
l’extensió de terreny i les tasques que es realitzen. Diu que en funció dels criteris tècnics, es 
distribueix i organitza el treball, amb el personal que disposa el servei. 
 
Se li explica la resposta obtinguda a la ciutadana i se li diu que des de la Sindicatura s’estarà 
amatent a la situació i s’insistirà en la necessitat que es faci un esforç per millorar-la. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                 Temps: 17 dies 
 
 
Expedient 9/12 
 
Sanció per no haver fet l’autoliquidació de la plusvàlua d’una herència dins el termini 
establert 
 
Una ciutadana explica que va heretar l’usdefruit vitalici d’un terreny a La Floresta i el de 
l’habitatge familiar a Rubí. Els dos fills van heretar la nua propietat. 
 
Van liquidar les plusvàlues fora del termini de 6 mesos des de la defunció del seu marit. 
 
Ara li ha arribat la sanció per haver incomplert l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta l’autoliquidació de l’IVTNU del terreny de La Floresta. Pensa que també li arribarà la 
sanció de la plusvàlua de l'habitatge de Rubí. 
 
Diu que va anar a la notaria a queixar-se per la manca d’informació i pensa que no va ser 
tractada correctament. 
 
Pregunta què pot fer al respecte. 
 
Actuació 
 
Se li explica que la síndica només té competències amb l’Ajuntament de Rubí i organismes que 
en depenen. Per tant, no pot actuar davant el notari ni davant l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, al qual pertany La Floresta. 
 
En relació amb l’habitatge de Rubí, es fa la consulta a l’ORGT. Expliquen que la informació 
obtinguda del servei d’Inspecció és que aquesta plusvàlua no donarà lloc a cap expedient 
sancionador. Es trasllada aquesta informació a la ciutadana. 
 
Pel que fa a la plusvàlua de La Floresta, es contacta amb l'oficina del Síndic de Greuges de Sant 
Cugat del Vallès, se li explica el cas i s'acorda que se li passarà la documentació perquè la pugui 
estudiar. Tot i així, considera convenient que la ciutadana es desplaci a la seva oficina per tractar 
personalment el cas. 
 
Sobre la queixa de la gestió i l’atenció rebuda a la notaria, se li diu que la síndica no té 
competències amb el Col·legi de Notaris, que es pot adreçar al Síndic de Greuges de Catalunya, 
qui té signat un conveni de col·laboració amb els col·legis professionals. També pot valorar 
presentar ella la queixa a l'esmentat Col·legi. 
 
Resolució: En relació amb l’habitatge de Rubí, amb col·laboració de l’àrea. 
                   Referent al terreny de La Floresta, derivada al Síndic de Greuges de Sant         
        Cugat. 
               Temps: 2 dies 
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Expedient 10/12 
 
Queixa per l’empadronament d’una persona, sense autorització de la propietària en un 
habitatge de lloguer 
 
Una ciutadana explica que ha tingut llogat un habitatge de la seva propietat fins a l’octubre de 
2011 i que arriba correspondència a l’habitatge a nom d’una persona que ni és l’antic inquilí ni la 
coneix. 
 
Ha anat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a sol·licitar informació. 
 
Li han dit que consta empadronada una persona, però que el nom no és el que figura al contracte 
d’arrendament. Demana conèixer-ne la identitat, però no li poden facilitar. 
 
Pregunta què pot fer, tenint en compte que aquest fet li representa un perjudici econòmic a 
l'haver de liquidar la taxa de recollida d’escombraries per un resident, quan des de l’octubre de 
2011 no hi viu ningú. 
 
Actuació 
 
Es consulta l’OAC i diuen que el procediment a seguir seria que la ciutadana presentés una 
instància a l’Ajuntament sol·licitant la baixa d’ofici de la persona empadronada. 
 
Així s’explica a la persona interessada i, dies més tard, ve i diu que va anar a l’OAC a presentar 
la sol·licitud i que li van dir que ja no constava ningú empadronat a l’habitatge de referència. 
 
La síndica contacta de nou amb la cap de l’OAC, per comentar aquesta informació i confirma que 
a finals de febrer van donar de baixa la persona fins llavors empadronada. 
 
Es comunica la confirmació rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: Immediat 
 
 
Expedient 11/12 
 
Queixa per manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà explica que va presentar una instància a l’Ajuntament, en la qual, a més d'agrair la 
ràpida resposta donada a una sol·licitud anterior –denunciava el mal estat de l’edifici de la Plaça 
Doctor Guardiet, número XX–, explicava que no s’havia respost la part que feia referència a 
posar un tancat definitiu davant l’edifici, en tant existís perill pels vianants. 
 
Han transcorregut més de tres mesos i no té resposta de l’Administració. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats, i se li demana que emeti 
l’informe escaient. 
 
En la resposta, el regidor explica que tot i que aquest edifici està sotmès a un expedient 
disciplinari i ordre d’execució, es va derivar la petició del ciutadà al servei d’Espai Públic i que 
han confirmat que des del departament de Manteniment contactaran amb el promotor de la 
queixa per tal de valorar la seva proposta. 



 36

Es comunica la informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea.        Temps: 53 dies 
 
 
Expedient 12/12 
 
Queixa per manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà va presentar una instància el dia 27 de setembre de 2011 en la qual denunciava el 
mal estat de la vorera del carrer Orso, davant del núm. XX, i demanava que fos reparada el més 
aviat possible en evitació de danys físics a terceres persones. L’Administració li va respondre el 
17 de novembre de 2011. 
 
El ciutadà va presentar una nova instància el dia 5 de desembre de 2011, per exposar que no 
s’havia respost la part de la instància del mes de setembre (instància que no es pot comprovar 
perquè no l'ha aporta), en la qual demanava s’adoptessin les mesures de protecció per evitar 
danys als vianants. 
 
Han transcorregut tres mesos i no se li ha contestat. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Dos dies després, la secretària del regidor retorna l’expedient per considerar que la instància del 
ciutadà va ser correctament contestada el dia 17 de novembre, al no contenir cap petició de 
mesures de protecció a adoptar. 
 
S’informa el ciutadà del retorn de l’expedient i se li explica que és cert que no demanava 
explícitament una protecció física, motiu pel qual la resposta de l’Administració era correcta 
perquè s’ajustava a la sol·licitud feta. 
 
No obstant això, després de comprovar personalment la situació denunciada, s’ha considerat 
obrir un expedient d’ofici. (Exp. 17/12 d’aquest informe). 
 
Resolució: Queixa desestimada           Temps: 2 dies 
 
 
Expedient 13/12 
 
Manca de resposta a una reclamació patrimonial per caiguda a la via pública 
 
Un ciutadà explica que va presentar una reclamació patrimonial per una caiguda a la via pública 
el dia 23 de juny de 2011. 
 
El juliol, l’Ajuntament el va requerir perquè presentés les dades relatives a les circumstàncies de 
l’accident així com la seva acreditació, cosa que va fer. 
 
A l’agost, l’Administració li envia “Comunicació de conformitat amb l’art. 42 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Procediment Administratiu Comú”, en la qual s’indica, entre altres dades, la 
durada del procediment, que és de 6 mesos a partir de la data de presentació i els efectes del 
silenci administratiu, que en aquest cas és desestimatori. 
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Com que han transcorregut més de 6 mesos i no ha rebut cap notificació, pregunta què ha de fer. 
 
Actuació 
 
Des de la Sindicatura es contacta amb el departament de Serveis Jurídics i informen que 
properament es contactarà amb el ciutadà per a citar-lo a declarar el mes d’abril. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: Immediat 
 
 
Expedient 14/12 
 
Disconformitat amb el temps llarg d’espera per a la modificació del PIA amb motiu d’una 
revisió de grau i nivell de dependència 
 
Una ciutadana explica que en data 22 de març de 2010 es va realitzar una nova valoració de 
grau i nivell de dependència al seu fill de 9 anys. Se li va reconèixer un grau III nivell 1. Fins 
llavors, tenia reconegut un grau II nivell 2. 
 
La tramitació del nou PIA es va fer el 22 de juliol de 2011, és a dir, un any i quatre mesos 
després. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones i se li 
demana que emeti l’informe escaient. 
 
La regidora respon i adjunta l’informe emès per la cap dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament, en el qual explica que des dels Serveis Socials municipals no poden fer el PIA fins 
que no els arriba en els llistats que els envia la Generalitat i que, en aquest cas, el fill de la 
ciutadana no va aparèixer en cap llistat fins al dia 14 de juliol de 2011. 
 
Diu també que el treballador social referent de l’expedient, va prioritzar fer la modificació d’aquest 
PIA, que en data 22 de juliol de 2011 aquesta modificació va quedar feta i que va entrar al 
registre de la Generalitat en data 1 d’agost. 
 
Se li diu a la ciutadana que el retard en la tramitació del PIA del seu fill no seria atribuïble als 
Serveis Socials municipals, sinó al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
S’informa a la promotora de la queixa que tenint en compte que la competència respecte als 
greuges ocasionats per actuacions dels organismes dependents de la Generalitat de Catalunya 
són del Síndic de Greuges de Catalunya, és a aquesta institució a la qual s’hauria d’adreçar. Se li 
faciliten les dades. 
 
També se li ofereix traslladar la queixa des d’aquesta oficina, si finalment decideix acudir i no li 
resulta possible el desplaçament. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 3 dies 
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Expedient 15/12 
 
Queixa pel suposat tracte poc adequat d’una treballadora social 
 
Una ciutadana d’origen marroquí qui diu que ve essent atesa per la l’assistent social de COS 
explica que té una precària situació econòmica. 
 
Es pregunta a la ciutadana si ha estat atesa per Serveis Socials. Diu que sí, però no vol tornar-hi 
perquè l’última vegada que ho va fer la treballadora social no la va tractar amb la correcció que 
creu merèixer. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones. Se li 
explica la situació de la ciutadana i es demana que se’n faci un estudi i que es realitzi un esforç 
per atorgar a la ciutadana les prestacions que li permetin fer la seva vida més digne, i, si es veu 
necessari i possible, una intervenció educativa respecte a les filles. 
 
Respon la regidora i adjunta un extens informe emès per la cap dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament de Rubí, en el qual es detallen tots els ajuts i les intervencions fetes des de Serveis 
Socials des de l’any 1992 en relació a la ciutadana i a les filles. 
 
Diu que actualment no valoren una nova intervenció, ja que malgrat els ingressos econòmics no 
són alts, tenen el tema de l’habitatge resolt, al continuar en un habitatge social, i a la seva família 
que dóna suport per a cobrir les necessitats bàsiques. Respecte a les menors diu que no 
presenten dificultats socioeducatives que facin necessària la intervenció de serveis socials. 
 
També exposa que en cas que la ciutadana finalitzi totes les prestacions d’atur, es plantejarien 
fer algun ajut puntual, fent sempre un estudi del suport i la situació econòmica de les filles grans. 
 
Explica que no valoren cap indici de discriminació en la intervenció que des de Serveis Socials 
s’ha fet amb la ciutadana i les seves filles. 
 
S’agraeix l’informe a la regidora i se li diu que queda palès que la ciutadana ha estat degudament 
atesa, pel que fa a les prestacions rebudes, que han estat moltes i durant un període llarg de 
temps. També es valora positivament el plantejament actual i s’exposa la conveniència que la 
ciutadana sigui citada al servei i se li expliqui personalment. 
 
En quant al tracte a la ciutadana, es lamenta que s’hagi interpretat que fos en relació als serveis i 
prestacions concedides. 
 
Finalment es recorda que la situació difícil que moltes persones estan vivint, i la conseqüent 
vulnerabilitat emocional de moltes d’elles, fa necessari que els professionals que els ofereixen 
atenció ho facin amb una gran sensibilitat. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 23 dies 
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Expedient 16/12 
 
Publicació de les dades personals en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per la 
infracció de no tenir el gos censat ni identificat amb el xip 
 
Un ciutadà explica que l’octubre de 2011 va ser denunciat perquè el seu gos no portava xip ni 
estava censat. 
 
Disposava d’un termini de 15 dies per actualitzar la situació administrativa de l’animal. 
 
Li va posar el xip, però no va arribar a censar-lo dins el termini establert perquè el va donar a una 
persona d’una altra població. 
 
Es va assabentar, a través d’una pàgina web d’internet, que publicava les dades d’un BOP, que 
tenia una sanció de 400 euros, per infracció en matèria de tinença d’animals. No està conforme 
amb la publicació de les seves dades (nom, DNI i adreça) i pregunta si és legal aquesta 
publicació. 
 
Fa un més va presentar una instància, en la qual explicava els tràmits realitzats amb el gos i 
sol·licitava quedar exempt de qualsevol tipus de reclamació. 
 
Actuació 
 
Es diu al ciutadà que no té esgotada la via administrativa, perquè no han transcorregut els tres 
mesos que disposa l’Administració per respondre les instàncies dels ciutadans. 
 
Malgrat això, es contacta amb la cap del departament de Sancionadors, qui explica que li han 
estat estimades parcialment les al·legacions que va presentar i que aviat li arribarà la resolució. 
 
Se li ha imposat una sanció de 100 euros per no haver censat el gos dins el termini atorgat a la 
denúncia. 
 
Sobre la publicació de les dades a una pàgina web, es contacta amb l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i expliquen que és correcta la publicació, perquè està recollida d’un BOP. 
 
Es trasllada al ciutadà la informació obtinguda. Diu que està d’acord amb l’import final de la 
sanció, i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea.               Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 17/12 
 
Expedient iniciat d’ofici pel mal estat de la vorera del carrer Orso 
 
Tot i que la resposta donada per l’Administració a l’expedient 12/12 era la correcta, perquè 
s’ajustava a la sol·licitud feta pel ciutadà, no aclareix si s’ha dut a terme la reparació sol·licitada.  
 
Per  aquest motiu  es comprova personalment l’estat actual de la vorera de la finca del carrer 
Orso, número XX, i s’observa que presenta un deteriorament que pot comportar un risc pels 
vianants. És per això que s’inicia expedient d’ofici, en el qual es recomana que s’adoptin les 
mesures oportunes que portin a la ràpida reparació del deficient estat de la vorera. 
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Actuació 
 
Es trasllada l’expedient al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Des d’aquesta àrea, es deriva l’expedient al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats, al 
considerar que és un tema de Disciplina Urbanística. 
 
El regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats fa arribar l’informe en el qual explica que 
continua la tramitació de l’expedient d’ordre d’execució a la promotora i que hi ha decret 
d’imposició de multa coercitiva, i es reitera que l’Ajuntament podrà executar subsidiàriament els 
treballs a càrrec de l’interessat. 
 
Diu que aquesta recomanació de la síndica és un fet que la Direcció de l’àrea té en compte i està 
estudiant. 
 
Finalment exposa que actualment, atesa la impossibilitat de trobar a l’interessat per les vies 
ordinàries de notificació, es procedirà a emetre Edicte per procedir a notificar a través dels 
diferents butlletins oficials. 
 
S’agraeix la resposta i es comenta que durant la reunió periòdica mantinguda el mes d’abril amb 
l’alcaldessa, va quedar definit que s’executarien els avals i que es realitzarien els treballs de 
reparació de la vorera. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea.             Temps: 2 mesos i 15 dies 
                   Recomanació acceptada 
 
 
Expedient 18/12 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre la liquidació de la plusvàlua en cas de desnonament 
 
La Síndica considera convenient obrir aquest expedient d’ofici davant la situació crítica en què es 
troben les famílies desnonades, a les quals, després de perdre l’habitatge, se’ls hi demana el 
pagament de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
El 26 de març, adreça el següent escrit a l’alcaldessa. 
 
La situació de crisi i d’atur provoca que hi hagi famílies que els ha estat impossible assumir els 
rebuts mensuals dels préstecs hipotecaris que tenien concedits sobre els seus habitatges, motiu 
pel qual les entitats financeres han acabat per endegar els corresponents procediments 
d’execució hipotecària que suposen la subhasta i la pèrdua de l’habitatge al propietari deutor. 
 
Rubí, malauradament, no n’ha estat una excepció. 
 
A l’oficina han acudit ciutadans i ciutadanes víctimes d’aquest sistema d’actuació. 
 
En un principi, el que se’ls podia oferir era escoltar-los, informar-los del que es coneixia i fer el 
seguiment de les situacions, ja que no es té competència per a intervenir en les entitats 
financeres. 
 
Es va començar adreçant els afectats a l’Associació de veïns Les Torres, on tenien un servei 
d’atenció i assessorament. 
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Més endavant, es va tenir coneixement de l’atenció que s’oferia al local de la CGT, a la plaça 
Anselm Clavé, i es va comunicar aquesta nova possibilitat als ciutadans. 
 
Desprès ja es va crear la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Les manifestacions públiques 
van servir per donar a conèixer la seva existència a un ampli sector de la població. 
 
Una bona notícia va ser la trobada de representants municipals i entitats financeres per arribar a 
acords de col·laboració. 
 
I millor notícia, la creació de l’Oficina Municipal d’Intermediació d’Afectats per la Hipoteca, amb 
seu a Proursa. 
 
És evident que la competència per reformar la definició de l’impost sobre la plusvàlua correspon 
en aquests moments a l’estat; però tampoc cal obviar que l’Ajuntament és l’únic i directe 
beneficiari de l’impost, motiu pel qual entenc que és adequat que l’Ajuntament pugui formar un 
criteri propi per aquests casos i el pugui aplicar en la mesura de les seves possibilitats. 
 
Al meu entendre, no és just que les persones les quals han perdut el seu habitatge, que 
habitualment tenen els ajuts i les prestacions socials esgotades, i amb greus dificultats per 
assumir les pròpies despeses de subsistència pel que fa als aliments i la pròpia recerca d’un nou 
habitatge, hagi de satisfer la taxa d’increment per un valor –una plusvàlua– que fàcilment es pot 
entendre i mantenir que en cap moment s’ha arribat a generar. Aquestes persones no han 
incrementat res més que la seva pobresa. 
 
És per tot això que demano a l’Ajuntament que cerqui la millor manera –ja sigui negociant que 
les entitats financeres assumeixin la taxa, ja sigui assumint-la el propi Ajuntament– per fer que 
cap persona o família sense recursos hagi de liquidar aquestes plusvàlues. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la petició a l’alcaldessa. 
 
El 27 de març, es publica als diferents mitjans locals la notícia que l’equip de govern i ICV-EUiA 
signen un acord per prioritzar la lluita contra la crisi econòmica al municipi. Explica que a l’apartat 
de subvencions, destaca la quantitat de 200.000 euros que l’Ajuntament té previst dedicar a 
ajudar a persones que ho estan passant pitjor com a conseqüència de la crisi econòmica. Una 
part d’aquests diners va dirigida a pagar l’Impost de Plusvàlues que moltes famílies desnonades 
estan obligades a pagar, i una altra a aquelles famílies que tinguin dificultats per pagar l’Impost 
de Béns Immobles (IBI). 
 
També respon la coordinadora de l’àmbit de Governança, i adjunta el certificat de l’acord adoptat 
pel Ple. 
 
El 12 de juliol Ràdio Rubí publica en la seva Web que l’Ajuntament assumirà fins al 95% de la 
plusvàlua de les famílies desnonades. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recomanació acceptada          Temps: 24 dies 
 
 
Expedient 19/12 
 
Disconformitat amb la domiciliació d’un rebut de l’ORGT 
 
Una ciutadana explica que el banc, en el qual havia anul·lat el compte, l’ha avisat que li ha arribat 
al seu nom un rebut de l’IBI d’una propietat que ha heretat conjuntament amb 6 germans. 
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Ha anat a l’ORGT a informar-se i li han dit que havia d’esperar uns dies fins que el rebut els hi 
arribés retornat. 
 
Dies més tard, li van lliurar la carta de pagament de la 1a fracció de l’IBI, per l’import principal 
més el recàrrec de constrenyiment. No està d’acord amb el recàrrec. 
 
Ha demanat parlar amb el cap de l’oficina de l’ORGT, però no hi era. Li han dit que torni al cap 
d’unes dies. 
 
Pregunta què pot fer. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb l’oficina de l’ORGT per demanar informació respecte a aquest tema. 
 
Expliquen que l’error pot venir de la doble forma en què es poden domiciliar els rebuts, i creuen 
convenient que la ciutadana mantingui una entrevista amb el cap de l’oficina, abans d’iniciar cap 
tràmit. La ciutadana hi està d’acord. 
 
Finalment la ciutadana parla amb el cap de l’oficina de l’ORGT, qui li dóna l’explicació del perquè 
de l’error en la domiciliació i li diu que en una setmana podrà recollir la carta de pagament 
correcta, sense recàrrec de constrenyiment. 
 
Als pocs dies, la ciutadana informa que ha pogut pagar sense recàrrec de constrenyiment. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea.               Temps: immediat 
 
 
Expedient 20/12 
 
Disconformitat amb una sanció per circular per l’illa de vianants 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic a la Sindicatura en el qual explica que la seva esposa va 
rebre, fa 7 dies, una notificació electrònica de pagament d’una sanció a través del servei 
noresponeu_orgt_atenciociutadana@enotum.cat. No sap com han aconseguit la seva adreça 
electrònica. 
 
Demana poder acudir a l’oficina per tal d’aclarir-ho. 
 
Actuació 
 
Se li concedeix l’entrevista durant la qual el ciutadà exposa els seus dubtes sobre el lloc de la 
sanció. 
 
Se li explica la ubicació d’una càmera a la cruïlla de l’Avinguda de Barcelona amb carrer Prim. El 
ciutadà afirma que la seva esposa va girar pel carrer Prim i que no va circular per l’illa de 
vianants. Pregunta si es pot obtenir la fotografia de la denúncia. 
 
Es contacta amb la cap del departament de Sancionadors, se li explica el cas i se li demana que, 
si és possible, faci arribar una còpia de la fotografia de la denúncia, cosa que fa d’immediat. 
 

mailto:noresponeu_orgt_atenciociutadana@enotum.cat�
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S’explica al ciutadà que la fotografia està feta per la càmera ubicada en el lloc abans indicat, però 
continua afirmant que la seva dona no va circular per l’illa de vianants. Se li facilita una còpia de 
la fotografia, i diu que anirà al lloc per fer la comprovació. 
 
El mateix dia a la tarda, el ciutadà explica que el lloc que indica la fotografia és correcte, però 
continua afirmant que la seva dona no va circular per aquell tram de carrer. 
 
La síndica contrasta la fotografia “in situ” i comprova que el vehicle va ser sancionat dins el tram 
de l’illa, entre els carrers Prim i Pintor Murillo. 
 
S’informa el ciutadà de les comprovacions fetes i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada                                     Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 21/12 
 
Disconformitat amb la denegació d’una reclamació patrimonial per caiguda a la via pública 
 
Un ciutadà explica que el maig de 2010 la seva senyora va presentar una reclamació patrimonial 
a l’Ajuntament, per caiguda a la via pública, conseqüència d’unes obres que executava l’empresa 
Sorea. 
 
Fa uns dies va rebre un Decret de Regidor Delegat, en el qual s’argumenta la desestimació de la 
reclamació i se li comunica que es deriva la reclamació a Sorea. 
 
Es queixa del llarg temps transcorregut per emetre la resolució i pregunta què ha de fer ara 
respecte a la derivació a Sorea. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el cap de distribució de Sorea, i se li explica el cas. Diu que els Serveis Jurídics 
encara no han enviat l’expedient del ciutadà i que quan el rebin, el derivaran a la companyia 
asseguradora, qui s’encarregarà de resoldre la reclamació. 
 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 22/12 
 
Queixa pels sorolls i aldarulls generats per un bar situat sota d’un habitatge i pel temps 
d’espera en la resolució d’una pensió no contributiva 
 
Una ciutadana es queixa de les molèsties de soroll per la música del bar situat sota del seu 
habitatge i també que a l’exterior de l’establiment es produeixen aldarulls que li pertorben el 
descans. Ha presentat diverses instàncies i ha demanat una entrevista amb el sotsinspector de la 
Policia Local. La situació no es resol. 
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Exposa també que té una situació econòmica precària. Cobra una prestació de 426 euros però 
se li esgotarà el pròxim mes d’abril. Rep assistència al COS i la treballadora social que té 
assignada li ha tramitat una pensió no contributiva per discapacitat reconeguda del 65%. Li ha 
comunicat que el temps de resolució és d’uns 8 mesos. No té família, viu en un habitatge de 
lloguer i pensa que li serà difícil sobreviure durant tant de temps sense rebre cap prestació. 
 
Actuació 
 
Respecte a les molèsties de sorolls i aldarulls del bar, es trasllada la queixa al regidor de l’àrea 
de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li sol·licita l’emissió de l’informe escaient. També 
se li demana que es mantingui un constant control de la situació exposada per la ciutadana, i que 
si es comprova que les conductes incíviques que denuncia es continuen produint, es prenguin les 
mesures oportunes. 
 
Respon el regidor amb un extens i detallat informe de les intervencions efectuades des de l’any 
2011 tant a l’interior com a l’exterior del local. Els requeriments d’intervenció han estat efectuats 
per la ciutadana i per altres veïns. 
 
Explica que cada cop que una actuació policial ha detectat una infracció administrativa 
relacionada amb el local o amb els seus clients, els agents han redactat la corresponent acta, 
que han estat trameses al departament sancionador i al servei d’activitats, per a la instrucció dels 
corresponents expedients. 
 
Aquest i altres establiments de la zona, que són motiu de queixes habitualment, tenen un 
seguiment prioritari a l’ordre de servei, per comprovar que es dóna compliment de tota la 
normativa sobre establiments de concurrència pública. Arran d’aquestes actes, s’han tramés des 
del departament sancionador les corresponents sancions per diverses infraccions. 
 
S’agraeix la informació al regidor i vist el considerable nombre de requeriments d’intervenció fets 
pels veïns –18 durant l’any 2011 i els primers quatre mesos i mig de 2012– la majoria de queixes 
estava fonamentada i tot i valorar que ja s’està fent un seguiment prioritari d’ofici, es considera 
que es fa necessari corregir aquesta situació, i amb aquest objectiu i en base a la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el 
Reglament 112/2010 de 31 d’agost es fan les següents recomanacions: 
 
Que l’Ajuntament (regidor, tècnic i Policia Local), a la vista de les reiteracions, prengui la iniciativa 
de reunir veïns i propietari deixant clar quins són els drets dels uns i de l’altre (expressats 
clarament a la legislació citada), així com les possibilitats sancionadores que la llei atribueix a 
l’autoritat, fins a arribar al tancament temporal de l’activitat. També caldrà instar els veïns a que 
no exagerin la seva sensibilitat. 
 
Que, donada la incidència de baralles i agressions, dins i fora, (a més dels temes de sorolls i 
d’horari), l’Ajuntament, mitjançant la Policia Local i/o els Mossos d’Esquadra, obri una 
investigació discreta que permeti comprovar les raons perquè aquests fets s’acumulen en aquest 
establiment. 
 
Sobre la tramitació de la pensió no contributiva, la qual depèn de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, s’informa la ciutadana que la síndica no té 
competències en aquest cas; però que amb el seu consentiment pot traslladar la queixa al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 
 
La ciutadana accepta i es remet la queixa al Síndic. 
 
Al setembre la ciutadana informa que ha cobrat la prestació tramitada, i dóna les gràcies per les 
gestions realitzades. 
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Es contacta amb la institució del Síndic de Greuges de Catalunya i s’agraeix la col·laboració. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recomanacions acceptades 

        Derivada al Síndic de Greuges de Catalunya     
          Temps: 3 mesos i 7 dies 

 
 
Expedient 23/12 
 
Manca de resposta a la sol·licitud de retorn d’un import cobrat en excés de l’IVTM 
 
Un ciutadà explica que va presentar, a nom del seu fill, una sol·licitud d’ingressos indeguts a 
l’ORGT per haver-li estat cobrada de més la quantitat de 16,63 euros en l’impost de vehicles de 
tracció mecànica. Han transcorregut 7 mesos i no n’ha rebut resposta. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí i es demana que es doni resposta a 
la sol·licitud presentada pel ciutadà i que es faci arribar a la Sindicatura informació de la resolució 
final que es prengui. 
 
Respon el cap de l’oficina i adjunta un informe emès pel cap de la Unitat del Vallès Occidental, el 
qual diu que, efectivament, es va produir un cobrament indegut i que en aquest sentit s’ha 
realitzat proposta de resolució, la qual es troba pendent de signatura per part de la Direcció de 
Gestió Tributària de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
El sentit de la citada proposta es estimatori i si la resolució es aprovada en el sentit proposat, 
properament li serà notificada a l’interessat, així com efectuada la devolució sempre i quan no hi 
hagi cap deute pendent a nom de l’interessat. 
 
Es trasllada la informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea.            Temps: 5 dies 
 
 
Expedient 24/12 
 
Manca de resposta a una AQS per la disconformitat amb la resposta rebuda de 
l’Ajuntament, en relació a la queixa presentada per la contaminació acústica produïda pels 
actes celebrats a l’Amfiteatre del Castell 
 
Un ciutadà, que va presentar una queixa l’any 2011 per manca de resposta a 3 AQS presentades 
per la contaminació acústica de les activitats realitzades a l‘Amfiteatre del Castell, i que a 
instàncies d’aquesta institució se li van contestar, exp. núm. 59/11 presenta una nova queixa 
perquè no ha rebut resposta a una nova AQS, presentada el desembre de 2011 amb motiu de la 
disconformitat amb la resposta rebuda, ja que, segons diu, no dóna una solució satisfactòria al 
problema. 
 
Es queixa també de l’incompliment del termini de resposta a les sol·licituds i queixes dels 
ciutadans i que en la resposta de l’Ajuntament no es proporciona una solució concreta al 
problema plantejat. 
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Demana a la síndica que realitzi les gestions necessàries perquè l’Ajuntament respongui les 
peticions en els terminis que li correspon i que aquesta resposta sigui clara i concisa per donar 
compliment a les vigents normatives de soroll en l’espai del Castell. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la regidora de Promoció de la Cultura, i, tenint en compte que el ciutadà 
torna a presentar queixa per la manca de resposta de l’Ajuntament, es recorda una vegada més 
que les sol·licituds dels ciutadans s’han de respondre sempre dins el termini previst de tres 
mesos. 
 
Se li demana que faci arribar l’informe escaient que permeti donar resposta al ciutadà i que es 
respongui l’AQS presentada. 
 
El dia 16 de juliol de 2012 respon la regidora i adjunta un informe del cap de Promoció de la 
Cultura. 
 
L’informe, que inclou també les respostes donades a les tres AQS anteriors, detalla la resposta 
donada al ciutadà el dia 19 de juny de 2012, la qual diu que es reitera en les respostes anteriors i 
que es continuarà treballant en els espectacles del “Amfiteatre del Castell” amb voluntat 
d’ocasionar les menors molèsties possibles als veïns. Acompanya una relació de les activitats 
programades amb motiu de la Festa Major 2012. 
 
S’agraeix la resposta a la regidora, i es comenta que si l’Administració va respondre el ciutadà un 
mes i mig abans de respondre a la Sindicatura, no té massa sentit que ara des d’aquesta 
institució es faci arribar al ciutadà una resolució que ell té des del 19 de juny de 2012. 
 
Per tot l’exposat, es recomana: 
 
Que es compleixin els terminis de resposta als ciutadans segons determina l’article 42.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i a la síndica segons determina l’article 16 del Reglament de la 
Síndica de Greuges, 3 mesos i 15 dies respectivament. 
 
Es trasllada la resposta rebuda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recomanació acceptada.            
                            Temps: 3 mesos i 4 dies 
 
 
Expedient 25/12 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre l’autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en cas de defunció 
 
La Síndica considera obrir expedient d’ofici –quin contingut es transcriu a continuació–, arran 
d’haver atès diverses queixes sobre l’IVTNU. 
 
“En aquesta institució s’han rebut quatre queixes per sancions imposades en no haver fet 
l’autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(plusvàlua) en transmissions per herència de la vivenda habitual, dins el termini legal establert, 
així com la pèrdua del 95% de la bonificació a que es té dret en aquest supòsit. 
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Si bé és cert que la incoació d’expedients sancionadors per part de l’Ajuntament és correcta i 
s’ajusta a llei, cal pensar que, algunes vegades, seria necessària una actuació que vagi més 
enllà de la simple aplicació de la llei i cerqui la millor solució per als ciutadans. 
 
I és per fer realitat aquesta millor solució –desprès d’estudiar els casos viscuts, tres d’ells vídues 
amb una pensió mínima− que aquesta situació ha estat motiu d’estudi i preocupació. 
 
En el conveni signat el 25 de febrer de 2005 entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi de 
Notaris de Catalunya en el punt segon dels acords es contempla la informació que han de donar 
els notaris sigui: “... los notarios advertirán expresamente a los comparecientes de su obligación 
de presentar la autoliquidación y realizar el pago en los plazos previstos en el artículo 110.2 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004. 
Se advertirá, asimismo, que el incumplimiento de tal deber, originará la exigibilidad de recargos 
de extemporaneidad, y, en su caso, sanciones tributarias y recargos de apremio.” 
 
Tot i aquest conveni, la realitat és que molts ciutadans diuen no haver rebut aquesta informació. 
Segurament se’ls ha donat, però la delicada situació del moment pot fer que no se n’adonin. Per 
tant, penso que es fa necessari buscar altres vies d’informació. 
 
En una reunió conjunta amb el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, i amb el cap de la Unitat del 
Vallès Occidental, vaig exposar la possibilitat d’incloure dins el calendari fiscal un punt 
d’informació al respecte redactat de manera que no sembli un afany recaptatori, sinó una 
informació beneficiosa per als ciutadans. 
 
El cap de la Unitat del Vallès Occidental va estar d’acord que li fes arribar la proposta i va dir que 
la passaria al departament de qualitat. També va expressar la conveniència que fos 
l’Administració local qui difongués l’obligatorietat i la forma de liquidar aquest impost. 
 
El contingut del text s’hauria d’expressar, aproximadament, amb aquests termes: 
 
Recordar que en cas de ser hereus de l’habitatge habitual han de presentar declaració-liquidació 
dins del termini de sis mesos a comptar del dia de la defunció del causant. Així podran acollir-se 
al benefici fiscal de l’exempció del 95% de l’import de la plusvàlua, i, alhora, evitar sancions per 
no fer–ho dins d’ aquest termini. (Aclarir que les bonificacions més habituals són del 15% i del 
85%. Perquè s’apliqui el 95% és necessari que el subjecte passiu de l’impost posi a disposició de 
l’Ajuntament l’habitatge objecte de la transmissió, durant els 5 exercicis següents a la data del fet 
imposable, per tal de ser inclòs a la borsa d’habitatges gestionat per l’Administració). 
 
Crec també que és necessari que l’Ajuntament estableixi els mecanismes per notificar als 
subjectes passius (els ciutadans i ciutadanes) les taxes que estan obligats a pagar. La publicació 
periòdica a la revista La ciutat, al marge de la difusió en altres mitjans, podria ser una solució, o 
si més no, ajudar. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la recomanació al regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics. 
 
S’accepta la recomanació. L’Ajuntament de Rubí i Ràdio Rubí publiquen a les seves web el text 
següent: 
 
“La Síndica de Greuges de Rubí, Maria Palau, ha recomanat a l’Ajuntament que informi els 
ciutadans sobre l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut 
com a plusvàlua. Després de diverses queixes de veïns, el consistori recorda que s’ha de 
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comunicar la liquidació d’aquest tribut a les finques heretades en un període màxim de sis mesos 
des de la mort del propietari”. 
 
 També respon el cap de la Unitat del Vallès Occidental, i diu que en el calendari fiscal del proper 
exercici, apareixerà la següent informació: 
 
“IIVTNU (Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana). Heu de fer la 
declaració i pagar l’impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n’adquiriu un mitjançant 
donació o successió. Consulteu si l’ajuntament ha aprovat alguna bonificació pel cas d’herències 
i com sol·licitar-la dins del termini establert”. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recomanació acceptada.      Temps: 22 dies 
 
 
Expedient 26/12 
 
Expedient iniciat d’ofici per demanar la rehabilitació de la rampa de l’entrada lateral al 
recinte de l’Ateneu 
 
És dirigeix el següent escrit al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Des que l’oficina va recuperar la seva seu habitual a l’Ateneu, he pensat que és un privilegi 
treballar en aquest emblemàtic edifici i gaudir del seu entorn. 
 
Acompanyant aquests pensaments, n’hi ha un altre que em neguiteja: per què les persones amb 
mobilitat reduïda no poden gaudir dels diversos actes –conferències, cursos, exposicions,...– que 
s’hi realitzen? 
 
En la meva tasca de defensa dels drets de les persones, em sap greu aquesta situació, al meu 
parer, discriminatòria. 
 
És per això que, tot i l’actual situació econòmica, demano es faci un esforç i es rehabiliti la rampa 
d’entrada pel carrer Nou –actualment es troba en unes condicions que no resulta operativa– per 
fer-la accessible a les persones que es desplacen amb cadires de rodes, caminadors... 
 
Una rampa en condicions permetrà a les persones amb discapacitat motriu poder accedir a les 
activitats i serveis que l’Ajuntament ofereix des de l’Ateneu, amb igualtat de condicions que la 
resta de ciutadans de Rubí. 
 
A més, i molt important per a mi, podran presentar les seves queixes presencialment i ser atesos 
a qualsevol sala de la planta baixa, cosa que ara no és possible. Tot i que mai he tingut ni tinc 
cap inconvenient en atendre’ls en un altre espai. 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es 
demana que valori aquesta petició. 
 
La resposta del regidor diu: 
 
“En tractar-se d’una remodelació que implica diferents aspectes que cal coordinar, proposem fer 
l’actuació al setembre. Es tractaria de treure la palmera, aprofitant que és morta, tirar a terra el 
mur de la entrada, refer de nou un mur, refer la rampa de formigó, repicar terra adjacent a l’edifici 
i fer la rampa d’accés fins a l’entrada posterior de l’edifici. 
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És important afegir que l’entrada per a discapacitats seria la posterior de l’edifici, si es volgués 
adaptar l’entrada principal caldria refer tot el paviment adjacent a l’edifici mateix, el que implicaria 
més cost i més durada d’execució dels treballs.” 
 
S’agraeix la resposta al regidor i el fet que s’hagi valorat i acceptat la petició. 
 
Resolució: Recomanació acceptada              Temps: 4 mesos i 5 dies 
 
 
Expedient 27/12  
 
Queixa per no haver estat aplicada la bonificació d’habitatge habitual en la liquidació 
d’una plusvàlua 
 
Una ciutadana explica que va fer els tràmits d’acceptació de l’herència de la seva mare a una 
notaria de Barcelona. 
 
Quan va rebre la carta de pagament de la plusvàlua, va comprovar que no se li havia aplicat la 
bonificació del 15% que li corresponia per ser l’habitatge habitual de la causant. 
 
Va interposar un recurs de reposició en el qual feia constar que en la còpia simple presentada 
dins de termini es va cometre l’error d’omissió de l’afegitó que consta en l’escriptura matriu i que 
es refereix expressament a: “la sol·licitud de les bonificacions corresponents en l’impost de 
plusvàlua”. També demanava l’anul·lació de la liquidació practicada, per ser improcedent 
parcialment. 
 
La resolució que li ha arribat desestima el recurs perquè segons consta es va presentar la 
sol·licitud fora de termini. 
 
No hi està d’acord, perquè pensa que l’Ajuntament hauria pogut aplicar la bonificació de forma 
automàtica. 
 
Actuació 
 
Es tracta l’expedient durant una reunió amb el regidor delegat d’Hisenda i Serveis Econòmics. 
 
Explica que les bonificacions s’han de demanar dins de termini i de manera expressa, perquè per 
la tramitació es necessita conèixer dades personals, per les quals fa falta el consentiment de la 
persona interessada. 
 
Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana i se li diu que, tenint en compte que ha estat el 
notari qui no ha realitzat els tràmits correctament, pot, si ho creu oportú, fer-li la reclamació a ell. 
 
Resolució: Queixa desestimada           Temps: 4 dies 
 
 
Expedient 28/12  
 
Desacord amb la reclamació de pagament de la 1a fracció de l‘impost sobre béns 
immobles de l’any 2010 
 
Una ciutadana explica que ha rebut una carta de pagament de l’ORGT de la primera fracció de 
l’impost sobre béns immobles de l’any 2010. 
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Segons diu, l’any 2010 va fer un ingrés de 100 euros per liquidar aquesta fracció, i ara li 
reclamen 117,31 euros corresponents al principal més el recàrrec de constrenyiment, els 
interessos de demora i les costes de procediment. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb l’oficina de l’ORGT i expliquen que dels 100 euros ingressats per la ciutadana 
en data 3 d’agost de 2011 per la 1a fracció de l’IBI de 2010, 78,02 euros es van aplicar al 
principal i la resta a recàrrecs, interessos i costes. 
 
La carta de pagament de 117,31 euros rebuda ara, és per la resta del principal pendent, 87,63 
euros, més el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i les costes de procediment. 
 
Se li explica la informació obtinguda a la ciutadana, que demana disculpes per la mala 
interpretació que havia fet, i diu que farà el pagament corresponent. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 29/12 
 
Queixa sobre la il·luminació viària arran del canvi a l’horari d’estiu 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic en el qual explica que no s’ha tingut en compte el canvi de 
l’horari d’estiu en la il·luminació pública. A les 7 hores, quan encara és fosc, deixen d’estar 
il·luminats molts parcs i carrers. 
 
Actuació 
 
S’acusa rebut de la seva queixa al ciutadà i se li explica que seria preceptiu, segons el 
Reglament d’aquesta institució, que presentés primer la queixa a l’Ajuntament, però que es té en 
compte que el problema que planteja s’hauria de resoldre de manera immediata i que es farà 
arribar la seva observació a l’àrea corresponent de l’Administració. 
 
El mateix dia es reenvia el correu del ciutadà a la secretària del regidor de l’àrea de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat, per tal que pugui adreçar la reclamació al departament 
corresponent. 
 
L’endemà, la secretària del regidor explica que s’ha revisat el rellotge, el qual s’havia avançat i 
per això aquesta descompensació de la il·luminació. Diu que s’ha esmenat la incidència. 
 
Es comunica al ciutadà que la incidència ha quedat resolta, i se li diu que s’agrairà que faci saber 
si el funcionament actual de la il·luminació és el correcte. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 7 dies 
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Expedient 30/12 
 
Representats de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca demanen la intermediació de la 
síndica en els processos de desnonament 
 
Tres persones representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca exposen: 
 

- La disconformitat en relació a la manera com es va desenvolupar la taula de mediació. 
Demanen que, a més dels representants actuals, hi participin més ciutadans afectats, i 
altres entitats i institucions, com l’Església Evangèlica, Càritas, la síndica... 

 
- Demanen que s’acceleri l’adjudicació d’un advocat per assessorar les persones en els 

processos de desnonament. 
 
Actuació 
 
Es tracten les peticions durant la reunió habitual amb l’alcaldessa. Mostra el seu interès i 
disposició en resoldre els temes exposats. Més endavant es confirma l’assignació de l’advocat. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 7 dies 
 
 
Expedient 31/12 
 
Manca de resposta a una instància presentada sobre la setena quota de la Urbanització de 
Les Valls de Sant Muç 
 
Un ciutadà explica que va presentar una instància a l’Ajuntament, el dia 12 de març de 2012, en 
la qual sol·licitava que l’import de la 7a quota corresponent a la urbanització de Les Valls de Sant 
Muç sigui com a màxim la diferència que resta entre el total de la suma de les sis primeres cartes 
de pagament i el total que consta a nom seu en el Compte de Liquidació Provisional aprovat per 
la Junta de Govern Local en data 19 de juliol de 2010. 
 
El termini de pagament de la quota finalitza el dia 20 de maig de 2012. 
 
Manifesta el seu desacord amb la manera com s’estan gestionant aquestes quotes per part de 
l’Administració. 
 
Actuació 
 
Malgrat el ciutadà no ha esgotat la via administrativa, perquè no han transcorregut els tres mesos 
de què disposa l’Administració per respondre, es té en compte la proximitat de la finalització del 
termini de pagament i es trasllada la queixa al regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics. Es 
demana que faci arribar l’informe amb la major brevetat possible. 
 
Es té coneixement que el termini de pagament de la 7a quota s’ha ajornat fins al dia 16 de juliol 
de 2012, i és el dia 13 de juliol quan el regidor fa arribar un extens i detallat informe emès pels 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament en el qual s’argumenta l’aplicació del Compte de Liquidació 
Provisional del 2004. 
 
Entre d’altres qüestions diu:  
 
El ciutadà va rebre la liquidació de la setena quota provisional en data 3 de febrer de 2012. 
Contra la mateixa ha presentat dues instàncies: una el dia 12 de març de 2012 i l’altra el 19 
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d’abril de 2012. La primera es pot qualificar de recurs de reposició contra la liquidació de la 
quota, mentre que la segona es tracta d’un escrit de petició. El recurs de reposició es va 
presentar de forma extemporània; per tant, aquesta Administració el resoldrà donant compliment 
al que preveu l’article 42 de la LRJPAC procedint a la seva inadmissió. 
 
En relació a l’escrit en el qual demanava informació, se li donarà el tractament de petició. En cap 
cas procedeix retornar imports ni tornar a recalcular en base als arguments continguts en el cos 
del present informe. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                  Temps: 2 mesos i 16 dies 
 
 
Expedient 32/12 
 
Queixa per contaminació acústica a causa de les activitats d’una Església Evangèlica 
 
Un ciutadà explica que l’Església Evangèlica situada al baixos de l’edifici on resideix, i que ja va 
ser motiu de queixa l’any 2009 (exp. 71/09) continua produint molèsties per contaminació 
acústica. 
 
Diu que fan servir aparells d’amplificació, micròfons, etc. 
 
També explica que s’estan duent a terme obres en el soterrani del local. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà que en data 20 de juliol de 2010 es va aprovar el Decret 94/2010, de 
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol de centres de culte. Aquesta llei preveu un 
termini de 5 anys perquè l’activitat regularitzi la seva situació. 
 
Tot i aquesta previsió, se li diu que es comentarà el cas novament amb el regidor del 
departament de Llicències d’Activitats. 
 
Es mantenen diverses converses i una reunió amb el regidor, per trobar una solució a una 
situació en conflicte des de fa anys. 
 
Finalment, amb aquest objectiu, la síndica proposa al regidor, que hi està d’acord, una reunió 
conjunta amb totes les parts implicades. 
 
Als pocs dies, es manté la reunió a les dependències del departament de Desenvolupament 
Urbà.  
 
Hi assisteixen: el regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats, el coordinador de l’àmbit de 
Llicències Urbanístiques i Activitats, la sindica, el president de l’associació de veïns del barri, el 
pastor i el copastor de l’església i el promotor de la queixa. 
 
El resultat de la reunió és positiu: es trenca la incomunicació existent entre el ciutadà i el pastor 
de l’Església Evangèlica, i els dos manifesten la voluntat que d’ara en endavant les relacions 
siguin més cordials. 
 
El coordinador de l’àmbit de Llicències Urbanístiques i Activitats expressa davant el pastor la 
necessitat de fer una visita al local. Aquest mostra el seu acord i queda pendent de concretar la 
data. 
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Quan s’hagin realitzat les comprovacions pertinents, s’informarà del resultat. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea        Temps: 15 dies 
 
 
Expedient 33/12 
 
Desacord amb una sanció de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
 
Una ciutadana exposa el seu desacord amb l’elevat import d’una sanció, per viatjar amb un bitllet 
de categoria i cost inferior al que corresponia, segons el seu carnet de família nombrosa.  
 
Diu que va ser un error al comprar el bitllet. 
 
Actuació 
 
Es comunica a la ciutadana que la síndica no té competència amb els FGC, que és al Síndic de 
Greuges de Catalunya a qui ha d’adreçar la seva petició, i se li faciliten les dades. 
 
Fet el seguiment, es té coneixement que la ciutadana no va acudir al Síndic. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                Temps: Immediat 
 
 
Expedient 34/12 
 
Queixa per no haver-se retornat la quantitat, pagada de més, en la liquidació dels 
impostos corresponents per l’adquisició d’un habitatge 
 
Un ciutadà explica que ell i la seva parella van comprar una vivenda l’any 2007. 
 
Quan va fer la liquidació, sembla que l’Oficina Liquidadora de Rubí va cometre un error i van 
haver de pagar més diners dels que els hi pertocava. 
 
L’any 2009 els hi van retornar la part cobrada en escreix corresponent a la seva parella, però no 
la seva. 
 
Ha reclamat reiteradament a l’Oficina Liquidadora de Rubí, i li han dit que no poden resoldre el 
cas fins que no s’esmeni l’error existent en el sistema informàtic. També s’ha posat en contacte 
amb la Delegació Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya del carrer 
Fontanella de Barcelona, i li donen la mateixa resposta. 
 
Han transcorregut més de dos anys i pregunta què pot fer, ja que tem que la devolució pugui 
prescriure. 
 
Actuació 
 
Malgrat no ser un tema competència d’aquesta Sindicatura, a fi de poder informar el ciutadà, es 
contacta amb l’Oficina Liquidadora de Rubí. 
 
Expliquen que l’any 2009 al detectar-se l’error, van proposar fer un expedient nou, però des de la 
central de Barcelona els van dir que no. Diuen que la incidència encara continua, i que han 
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proposat enviar una liquidació amb els interessos de demora inclosos a l’oficina de Barcelona, 
però els han comunicat que ho calcularan directament ells. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà i se li explica que si el problema no es soluciona i 
ho considera adient, té l’opció de presentar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, que 
és qui té competència amb els organismes que depenen de la Generalitat. 
 
El ciutadà diu que esperarà un temps i si no té resposta, valorarà aquesta opció. 
 
Un mes i mig després el ciutadà informa que des de l’Oficina Liquidadora de Rubí l’han 
comunicat que s’ha solucionat el problema informàtic i que en un mes i mig rebrà els diners. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’oficina liquidadora        Temps: 4 dies 
 
 
Expedient 35/12 
 
Desacord amb el suport rebut de l’Ajuntament per poder desenvolupar una activitat 
esportiva 
 
Un ciutadà explica que, sense ànim lucratiu, ha constituït un club de boxa. 
 
Segons diu, realitza una tasca social a l’oferir a nois, que d’una altra manera potser estarien 
vagant pels carrers, una activitat esportiva. Explica que han participat en alguns campionats. 
 
Fins ara, han estat entrenant en un local del seu habitatge particular, però se’ls ha quedat petit 
pel nombre de joves que demanen participar. 
 
Creu que no rep el suport que mereix per part de l’Ajuntament, ja que no aconsegueix legalitzar 
una nau quin lloguer podria assumir, ni se li ofereix cap altre espai alternatiu. 
 
Actuació 
 
Es fa la consulta al cap del servei de Llicències Urbanístiques i Activitats qui explica que en 
aquest tema hi ha la implicació del departament d’Activitats i del regidor i coordinador d’Esports. 
 
Es manté una conversa telefònica amb el coordinador d’Esports, el qual és coneixedor de la 
situació, i diu que aquesta activitat no es pot realitzar per incompatibilitat urbanística entre la 
mateixa i la zona on està ubicada la nau. 
 
Més tard, va trobar una altra nau. Des d’Esports l’adrecen a Activitats, que és on l’informaran 
dels tràmits que haurà de realitzar. 
 
Es posa en valor l’activitat que el ciutadà realitza amb els joves i la conveniència que pugui 
continuar. 
 
Al tancament d’aquest informe, es coneix que el ciutadà està realitzant els tràmits d’adequació de 
la nau. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 5 dies 
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Expedient 36/12  
 
Precària situació econòmica 
 
Un ciutadà explica que tenia concedida una prestació (RAI) fins fa 4 mesos. Viu de lloguer en 
una habitació que, fins ara, ha pagat amb els estalvis que tenia, però els ha esgotat i aquest mes 
ja no podrà pagar. La persona propietària del pis li ha comunicat que l’haurà de deixar, perquè 
ella necessita el lloguer per viure. 
 
La treballadora social li ha tramitat una RMI, però, segons diu, no la podrà cobrar fins l’any 
vinent. 
 
Rep ajuda d’aliments de l’ONG Frater Nadal a l’Església Evangèlica. No troba feina i afirma no 
poder accedir als cursos de formació. 
 
Té concertada una entrevista amb la treballadora social per dintre de 4 dies. 
 
Actuació 
 
Es comenta el cas amb el coordinador de l’àmbit de Política Social i Ciutadania. Diu que el 
ciutadà ha d’acudir a la seva treballadora social a exposar i demanar el que necessiti. 
 
S’aconsella al ciutadà que esperi a mantenir l’entrevista amb la treballadora social, i que durant la 
mateixa plantegi els dubtes que tingui sobre els ajuts a què pot accedir i sobre l’accés als cursos. 
 
Dies després de l’entrevista, el ciutadà torna a la Sindicatura i diu que la treballadora social li ha 
donat la informació demanda i li ha dit que se li donaran 180 euros durant 3 mesos per pagar el 
lloguer de l’habitació. 
 
Se li explica que l’atenció que rep de Serveis Socials és correcta i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 5 dies 
 
 
Expedient 37/12  
 
Desacord amb les quotes d’urbanització d’una parcel·la en la urbanització Els Avets 
 
Un ciutadà exposa el problema que té amb el pagament de les quotes d’urbanització que afecten 
la finca de la seva propietat, situada a Els Avets. 
 
L’any 2005 va comprar el 50% d’una finca de 1000 metres quadrats a una societat. 
 
Ha efectuat 3 pagaments de quotes d’urbanització a nom de l’antic propietari, fent constar les 
seves dades, tal i com li van indicar a l’ORGT. 
 
L’octubre de 2011, va rebre tràmit d’audiència de l’ORGT, en el qual, amb un extens i motivat 
escrit, li comuniquen la quantitat que la societat que li ha venut el terreny deu a l’hisenda 
municipal de Rubí i la impossibilitat de cobrar-la amb els bens que a la mateixa se li coneixen, 
raó per a la qual s’ha declarat la seva insolvència. 
 
Se li diu que mitjançant informació facilitada pel Registre de la Propietat de Rubí, la citada 
societat deutora li ha tramés a ell i a una altra persona el 49,975 de la propietat, i que atès que la 
finca està afecta al pagament de la totalitat dels deutes pendents pel concepte de quotes 
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urbanístiques, segons afecció que consta inscrita en el Registre de la Propietat, es posa en el 
seu coneixement la iniciació del procediment de derivació de l’acció administrativa de cobrament 
com adquirent de l’immoble afecte al pagament de dites quotes urbanístiques. 
 
Va presentar un escrit d’al·legacions, que li ha estat desestimat. 
 
Demana com resoldre la situació. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el cap de l’oficina de l’ORGT qui corrobora que se’l considera deutor de totes 
les quotes, malgrat que la meitat correspondrien a l’altre propietari. 
 
Diu també que un cop comprovat que ell ha pagat 3 quotes i l’altre propietari cap, primer es 
buscarà la forma perquè sigui aquest qui pagui el que li correspon. 
 
S’informa el ciutadà i se li diu que hauria d’aclarir amb l’ORGT el pagament que ha de fer per 
liquidar la meitat de l’import total. 
 
Dos mesos després el ciutadà comunica que ha acudit a l’ORGT i l’han informat que l’últim rebut 
que queda per liquidar el deute de la seva parcel·la li serà emès al seu nom. Encara queda 
pendent la resolució definitiva del pagament de l’altra parcel·la, quin tribut inicialment també se li 
reclamava a ell. 
 
Al cap d’un temps, el ciutadà explica que l’Ajuntament li ha comunicat que el propietari de l’altra 
parcel·la s’ha fet càrrec del deute que li corresponia. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea            Temps: 1 dia 
 
 
 
Expedient 38/12 
 
Queixa per l’estat d’abandonament d’un habitatge veí deshabitat 
 
Un ciutadà es queixa de l’estat d’un habitatge situat al costat del seu. Explica que aquest està 
deshabitat i amb manca de neteja. 
 
Fa un mes va presentar una instància, juntament amb un altre veí, a l’Ajuntament denunciant el 
problema i encara no té resposta. 
 
Està preocupat perquè arriba l’època de calor, durant la qual proliferen els insectes, i la situació 
s’agreuja. 
 
Creu que el propietari de l’habitatge és una entitat bancària. 
 
Actuació 
 
Se li explica que no té esgotada la via administrativa, ja que l’Administració disposa de tres 
mesos per respondre les instàncies dels ciutadans. 
 
Malgrat això, i atesa la preocupació que mostra, es fa una consulta a l’Administració sobre l’estat 
en què es troba la tramitació de la instància presentada a l’àrea corresponent. 
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Respon la secretària que el servei de Disciplina Urbanística l’ha informat que l’esmentada 
instància, que està entrada a nom d’una altra persona, està pendent d’inspecció. Una vegada 
realitzada la inspecció, si procedeix que es netegi, s’obrirà un expedient d’ordre d’execució i es 
farà el requeriment corresponent. 
 
Es trasllada la resposta obtinguda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 2 dies 
 
 
Expedient 39/12 
 
Queixa perquè no li ha estat retornada una fiança de Proursa, i consulta sobre si pot ser 
embargada una prestació per cuidadora no professional del seu fill discapacitat 
 
Una ciutadana exposa que l’any 2010 va renunciar a un habitatge de Proursa, i que encara no li 
han retornat la fiança dipositada. 
 
També explica que la sentència d’un judici, celebrat per l’impagament d’unes quotes de lloguer 
d’un habitatge privat, li ha estat desfavorable. Ara, li reclamen el deute del lloguer més les costes 
processals. 
 
Pregunta si li pot ser embargada la prestació que rep, 536 euros, com cuidadora no professional 
del seu fill, de 24 anys, que té una discapacitat reconeguda del 91%. 
 
La situació familiar de la ciutadana és delicada, ja que està separada i té dos fills més, bessons 
de 10 anys, amb discapacitats reconegudes del 38% i 49%. 
 
Actuació 
 
Es demana informació a la gerent de Proursa sobre la fiança, s’exposa la situació econòmica en 
què es troba la ciutadana, i es demana que es tingui en compte. 
 
Explica que no es va retornar la fiança per no haver fet l’entrega de l’habitatge en les condicions 
adients: havia efectuat modificacions en la cambra higiènica, l’estat de la pintura no era tal i com 
es va entregar el pis quan es va llogar, i va deixar mobles vells a l’habitatge que es van haver de 
treure. 
 
Respecte a la consulta sobre l’embargament de la prestació per cuidadora no professional, es 
contacta amb el coordinador de Política Social i Ciutadania, el qual informa que aquest tipus de 
prestació no és embargable. 
 
Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Desestimada, pel que fa a la fiança 
 Informació, pel que fa a l’embargament 
     
                       Temps: 12 dies 
Expedient 40/12 
 
Falta de concordança entre la descripció cadastral d’un habitatge i la realitat immobiliària 
 
Una ciutadana explica que ha rebut de l’ORGT un requeriment del model 902, en el qual s’indica 
que, als efectes de l’Impost sobre béns immobles, existeix una falta de concordança entre la 
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descripció cadastral del seu habitatge i la realitat immobiliària. Disposa de 15 dies per aportar la 
documentació que se li requereix. 
 
Diu que va comprar l’habitatge fa més de 20 anys i que des de llavors no s’ha construït res nou. 
 
Demana informació sobre a què és refereix el requeriment i sobre on pot obtenir la documentació 
que se li demana. 
 
Actuació 
 
A fi de poder informar la ciutadana, es contacta amb el departament de Cadastre de 
l’Ajuntament. 
 
La persona responsable del mateix explica que el requeriment és per una diferència entre els 
metres declarats i els que existeixen realment. Buscarà la informació necessària per aclarir la 
situació. 
 
Dies més tard, aquesta persona informa que s’han trobat els plànols de la construcció i s’ofereix 
a rebre la ciutadana, si aquesta ho considera oportú, o bé a deixar-li els documents necessaris 
en un sobre a la seva atenció a l’oficina de l’ORGT. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana qui diu que anirà a recollir els documents a 
l’ORGT, decisió que es comunica a la persona responsable del Cadastre municipal. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 5 dies 
 
 
Expedient 41/12 
 
Desacord amb la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística, per uns 
tancaments d’alumini 
 
Una ciutadana explica que la comunitat de propietaris ha rebut un Decret de Regidor Delegat en 
el qual se’ls comunica la següent resolució: 
 
Primer.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística a la comunitat de propietaris en 
relació a les obres executades a l’edifici, consistents en el tancament parcial d’una terrassa de la 
planta baixa. 
 
Segon.- Requerir a la comunitat perquè en el termini màxim d’un mes procedeixin a la retirada 
dels tancaments de la terrassa exterior, ja que són il·legalizables. 
 
Diu que altres edificis veïns els tenen i no els hi han fet treure. 
 
Tenen concedida una entrevista amb un tècnic del departament de Disciplina Urbanística per 
tractar el problema. 
 
Actuació 
 
Se li diu que haurien d’esperar a mantenir l’entrevista programada. Si una vegada mantinguda, 
no estan conformes amb el resultat, podran presentar una instància a l’Ajuntament amb les 
al·legacions oportunes. 
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Transcorregut un temps es contacta amb la ciutadana per saber si s’ha resolt la situació. Informa 
que la presidenta de la comunitat es va reunir amb el regidor i estan estudiant una possible 
solució. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                     Temps: 2 dies 
 
 
 
Expedient 42/12 
 
Sanció per no tenir el gos identificat amb el xip ni censat al Registre General d’Animals de 
Companyia de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà presenta queixa per no estar d’acord amb la notificació de liquidació d’una sanció de 
400 euros, per no tenir el gos identificat amb el xip ni censat al Registre General d’Animals de 
Companyia de l’Ajuntament. El termini de pagament finalitza el dia 20 de juliol. 
 
Explica que el dia 3 d’octubre de 2011 la seva mare passejava el gos, i aquest es va veure 
involucrat en una baralla amb altres gossos, motiu pel qual va acudir la policia. Un agent li va 
demanar la documentació de l’animal (xip i cens), i ella va explicar que desconeixia 
l’obligatorietat d’aquest tràmits. 
 
L’agent li va lliurar un requeriment perquè en el termini de 15 dies regulés la situació 
administrativa de l’animal, i la va advertir que de no realitzar-la seria multada amb 200 euros. 
 
El ciutadà, propietari del gos, va realitzar els tràmits corresponents: identificar l’animal amb el xip 
i inscriure’l al registre, tres dies després del requeriment. 
 
No entén que ara li arribi la sanció i que l’import sigui de 400 euros i no de 200. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la cap del departament de Sancionadors i se li trasllada còpia de l’expedient. 
 
Es demana que la compareixença del ciutadà a la Sindicatura sigui tinguda en compte com a 
recurs, i que faci arribar l’informe corresponent el més aviat possible, ja que el termini de 
pagament finalitza aviat. 
 
Dies després, explica que s’ha comprovat el perquè d’aquesta situació: el requeriment és va fer a 
nom de la mare del ciutadà, i el gos el va registrar el fill a nom seu. 
 
S’ha redactat un Decret de Regidor de Delegat, mitjançant el qual es procedirà a l’anul·lació de la 
sanció. 
 
Es trasllada la informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea        Temps: 25 dies 
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Expedient 43/12  
 
Falta de concordança entre la descripció cadastral d’un habitatge i la realitat immobiliària 
 
Una ciutadana explica que ha rebut de l’ORGT un requeriment del model 902, en el qual s’indica 
que, als efectes de l’Impost sobre béns immobles, existeix una falta de concordança entre la 
descripció cadastral del seu habitatge i la realitat immobiliària. 
 
Disposa de 15 dies per aportar la documentació requerida. 
 
Diu que no entén el document rebut i demana informació. 
 
Actuació 
 
A fi de poder informar la ciutadana, es contacta amb el departament de Cadastre de 
l’Ajuntament. Expliquen que la ciutadana haurà de demanar hora a l’OAC amb el responsable de 
Cadastre de l’Ajuntament per exposar els seus dubtes. Es comunica la resposta a la promotora 
de la queixa. 
 
Dies més tard la ciutadana explica que ha aclarit la diferència de metres. No obstant això, diu que 
el responsable del Cadastre s’ha ofert a desplaçar-se al seu habitatge, si ella ho considera 
oportú, per fer les comprovacions sobre el terreny. 
 
A mitjans de juliol es contacta amb la ciutadana qui informa que té resolt el problema. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 4 dies 
 
 
Expedient 44/12 
 
Disconformitat amb que sigui el propietari i no l’inquilí qui hagi de satisfer l’impost 
d’escombraries comercials 
 
Una ciutadana envia un correu electrònic en el qual mostra el seu desacord sobre la gestió de 
cobrament de la taxa d’escombraries comercials. 
 
No considera just que sigui el propietari del local qui hagi de fer-se càrrec del pagament, en els 
casos de locals llogats, quan no és qui genera els residus. 
 
Exposa el problema que representa el fet de tenir un local llogat, que l’inquilí no pagui el lloguer i 
que sigui el propietari qui s’hagi de fer càrrec d’aquesta taxa. 
 
Creu que s’haurien de tenir en compte aquests tipus de situacions. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics i se li demana que faci arribar la 
informació corresponent que permeti donar resposta a la ciutadana. 
 
Respon el regidor delegat d’Hisenda i Serveis Econòmics. Adjunta un informe emès pel cap de la 
Unitat del Vallès Occidental de l’ORGT, en el qual s’explica que la Llei General Tributària i el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableixen la figura del substitut del 
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contribuent en el propietaris dels locals per aquelles taxes que beneficiïn o afectin als ocupants 
dels mateixos. 
 
Així mateix, l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació del servei municipal 
complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus d’activitats comercials de 
l’Ajuntament de Rubí, estableix que: “Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del 
contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà 
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei”. 
 
Es trasllada la resposta rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada               Temps: 2 mesos i 8 dies 
 
 
Expedient 45/12 
 
Queixa per no tenir el Servei d’Assistència Domiciliària de la treballadora familiar durant el 
període de vacances 
 
Un ciutadà explica que la seva esposa, de 92 anys, té concedit el Servei d’Assistència 
Domiciliària de l’Ajuntament, i que la treballadora assignada els ha dit que durant els dies que 
faci vacances no s’assignarà una altra persona que la substitueixi. Tampoc si alguna vegada 
aquesta persona estès de baixa. 
 
Respecte a les vacances, pregunta si hi ha possibilitat d’obtenir aquest servei, ni que sigui menys 
dies. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el coordinador de Política Social i Ciutadania qui explica que les baixes i 
vacances del SAD social no es cobreixen. Únicament es cobreixen les corresponents al SAD de 
la Llei de Dependència. 
 
S’acorda amb ell que la cap de la treballadora familiar es reunirà amb el matrimoni i els explicarà 
el funcionament del servei. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                       Temps: Immediat 
 
 
Expedient 46/12 
 
Disconformitat amb la resposta donada a l’expedient 31/11 sobre desperfectes en una 
arqueta, conseqüència d’una actuació de neteja efectuada per Sorea 
 
Un ciutadà mostra la seva disconformitat amb la resposta rebuda des de la Sindicatura, en la 
qual se li traslladava la informació facilitada per la regidoria corresponent, indicant que “l’arqueta 
objecte de la queixa no ha tingut mai cap acció per part de Sorea”. 
 
La persona interessada continua afirmant que l’empresa concessionària del servei municipal 
d’aigües va efectuar la actuació a petició d’un veí. Aporta les dades d’aquesta persona. 
 
També es queixa de la manca de manteniment del carrer. Diu que quan plou, ell ha de retirar la 
terra acumulada a la porta del seu habitatge per poder-hi accedir. 
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Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li 
sol·licita informació. 
 
Respon el regidor amb un informe en el qual explica que el dia 29 de juliol de 2010, des d’un 
habitatge veí al del ciutadà, es van posar en contacte amb el Servei del Cicle de l’Aigua perquè 
tenien problemes amb el desguàs de les aigües residuals. Aquest departament va traslladar la 
incidència a l’empresa concessionària del servei, Sorea. Feta la inspecció pertinent, sembla ser 
que es tractava d’un embús, es va actuar des d’un registre que hi havia dins del propi habitatge, 
es va fer la neteja corresponent i va quedar resolta la incidència. 
 
Diu que ni el Servei del Cicle de l’Aigua ni l’empresa Sorea tenen constància de cap trencament 
de registre, tal i com comenta el ciutadà. 
 
S’agraeix la resposta al regidor i es diu que, malgrat que s’ha comunicat al ciutadà el tancament 
de l’expedient, queda el dubte sobre si aquesta situació no es pot resoldre de cap manera, 
perquè les filtracions de la xarxa de clavegueram no afectin la propietat del promotor de la 
queixa. 
 
Tenint en compte que l’arqueta causant del vessament està situada en el solar del veí, però en la 
part que ha estat expropiada per l’Ajuntament per fer el nou carrer, es pregunta al regidor qui 
s’hauria de fer càrrec de la reparació: el veí, l’Ajuntament o el promotor de la queixa. 
 
Respon el regidor i diu que: atès que l’arqueta existent està ubicada a l’escomesa de l’habitatge, 
la responsabilitat recau en el propietari. No obstant això, de cara a les obres d’urbanització cal 
comprovar si aquest registre es manté. Si es mantingués, també es mantindria la responsabilitat 
del particular. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea             Temps:2 mesos i 10 dies 
 
 
 
Expedient 47/12 
 
Dificultat per pagar la liquidació de la quota 7 / 7 de les obres d’urbanització de Les Valls 
de Sant Muç 
 
Una ciutadana exposa que fa uns dies es va assabentar que el termini de pagament voluntari de 
la liquidació de la setena quota de les obres d’urbanització de Les Valls de Sant Muç va finalitzar 
el dia 16 de juliol.  
 
Va acudir a l’oficina de l’ORGT a preguntar com podia fer el fraccionament del pagament, ja que 
per motius econòmics no li és possible pagar els 4.900€ en un únic pagament.  
 
La van informar que pot fraccionar el pagament en 6 terminis, però diu que no li és possible fer 
front al deute en aquest termini per l’import que representa. Pregunta si existeix una altra opció. 
 
Actuació 
 
Es consulta la petició amb el cap de l’oficina de l’ORGT, qui informa que hi ha la possibilitat de 
fraccionar el pagament en 18 mensualitats. 
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Per optar a aquest fraccionament, la ciutadana hauria d’aportar un aval bancari i si no li és 
possible, l’Organisme de Gestió Tributària pot realitzar un embargament cautelar sobre 
l’habitatge. Gestió que tindria un cost aproximat de 150 euros. 
 
Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana, la qual diu que s’adreçarà a l’oficina per 
realitzar els tràmits corresponents. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 48/12 
 
Disconformitat amb la liquidació de plusvàlua per dissolució de la comunitat matrimonial 
de guanys 
 
Una ciutadana explica que a primers de juny, va rebre dues liquidacions de l‘impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Una de l’habitatge per import de 
2.114,50 i una altra de 492,11 euros de la plaça d’aparcament.  
 
A finals de juny, va presentar un recurs de reposició, en el qual manifestava la seva 
disconformitat. En el mateix exposava que està separada des de l’any 1994, que el règim 
econòmic matrimonial era el de guanys i que dissolt el matrimoni es va mantenir la titularitat 
comú del que havia estat domicili familiar i l’aparcament. Exposava també que el febrer de 2012 
van efectuar la dissolució i liquidació de societat de guanys i extinció de condomini, i adjuntava 
l’escriptura. 
 
Com que ha transcorregut gairebé un mes i no té resposta, ha anat a l’oficina de l’ORGT a 
preguntar per la resolució. Li han dit que la resposta està pendent de signatura, però l’han 
informat que se li denega, i li han imprès la part que diu: 
 
“En base a aquesta fonamentació, l’excés d’adjudicació per dissolució de la comunitat de béns, 
en la qual s’adjudica la totalitat de l’immoble a un dels comuners, constitueix una veritable 
transmissió a efectes del que disposa l’article 104 del TRLRHL, per a la qual cosa, es tracta 
d’una operació subjecte a l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa 
urbana”. 
 
Segons explica, la seva advocada li ha dit que seria aplicable l’article 104.3 del TRLRHL i estaria 
exempta de pagament. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí i es demana informació respecte a aquest 
tema.  
 
Explica que l’article 104.3 també diu “ No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos 
de transmisiones de bienes inmuebles entre los cónyuges como consecuencia del cumplimiento 
de sentencias en los casos de nulidad, separación  o divorcio matrimonial, sea cual fuere el 
régimen económico matrimonial”. 
 
En aquest cas, el conveni regulador de la sentència de divorci establia que el domicili familiar 
seguiria en la mateixa situació de copropietat. La transmissió es fa ara, amb motiu d’un nou 
acord entre les parts.  
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Es trasllada la informació a la ciutadana, la qual mostra la seva sorpresa pel desconeixement 
d’aquest punt de l’article per part de l’advocada.  
 
Diu que pagarà la plusvàlua.  
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 49/12 
 
Sol·licitud de fraccionament d’una plusvàlua 
 
Una ciutadana explica que ha rebut la declaració de liquidació de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per l’herència de la seva mare, per un elevat import, i 
que el termini de pagament finalitza el dia 20 d’agost. 
 
No pot fer front al pagament i ha demanat informació sobre la possibilitat de fraccionar-lo. 
 
Li han explicat que pot sol·licitar un fraccionament en 24 mesos. 
 
Ha presentat una instància en la qual explica que, tot i així, les quotes resultants són per una 
quantitat que no pot assumir, i sol·licita la concessió d’un termini més ampli. 
 
Actuació 
 
Tot i que no té esgotada la via administrativa, davant la proximitat del venciment de pagament, es 
formula la consulta a l’oficina de l’ORGT. 
 
El cap de l’oficina explica que el termini màxim de fraccionament que preveu l’ordenança és de 
24 mesos. Diu que la ciutadana hauria de cercar altres opcions, com ara un préstec hipotecari o 
un préstec personal. 
 
També informa que la instància que ha presentat la ciutadana paralitza el termini de pagament 
del dia 20 d’agost, fins a la resolució, que serà desestimatòria i li serà comunicada per correu, 
juntament amb una nova carta de pagament. 
 
Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 50/12 
 
Petició d’intervenció sobre les participacions preferents 
 
Un ciutadà adreça, a mitjans del mes d’agost, un correu electrònic a la Sindicatura en el qual 
explica que el seu pare de 86 anys ha estat afectat per les participacions preferents. 
 
Proposa que la síndica encapçali una campanya de recollida de dades de les persones afectades 
i s’interposi una demanda judicial de tots els afectats a la nostra ciutat. 
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Actuació 
 
El dia 3 de setembre, primer dia hàbil després de les vacances d’estiu, es respon el ciutadà. Es 
demana disculpes per no haver-li respost abans, i se n’explica el motiu. 
 
Respecte a la petició que formula, se li diu que malgrat que el problema que planteja és un 
conflicte entre privats, i per tant, no és competència dels síndics locals, la síndica ha de garantir 
que la ciutadania disposi de la màxima atenció i assessorament possible, i que amb aquest 
objectiu farà les gestions oportunes. 
 
El dia 4 de setembre, la síndica manté una reunió amb la cap de l’OAC, la qual explica que s’ha 
creat una plataforma d’afectats per les participacions preferents a Rubí, i facilita el lloc i els 
horaris de les reunions. Diu que l’OMIC està realitzant un llistat dels usuaris afectats i que seria 
bo que el ciutadà s’hi adrecés per deixar constància de les seves dades. 
 
Respecte a la presentació d’una denúncia conjunta de tots els afectats, informa que és ADICAE 
qui la està gestionant. 
 
El dia 5 es trasllada la informació rebuda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació         Temps: 2 dies 
 
 
Expedient 51/12 
 
Desacord amb les sancions de trànsit per circular per un carrer de vianants 
 
Una ciutadana truca i explica que té autorització per accedir a la zona 4 de l’illa de vianants 
(carrer Sant Isidre i carrer Sant Miquel). El mes de juny va rebre una sanció per “no obeir un 
senyal d’entrada prohibida a tota classe de vehicles” al carrer Sant Isidre, i va presentar un 
recurs. 
 
Diu que hi ha altres veïns que també han rebut sancions, tot i disposar de les corresponents 
autoritzacions d’accés, i que des de l’Ajuntament els van comentar que es tractava d’un error 
informàtic. 
 
Ara li ha arribat una nova sanció de data 17 d’agost, per al mateix concepte. Vol saber si ha de 
presentar un nou recurs, o si, realment, es tracta d’un error informàtic que l’Ajuntament resoldrà 
sense que ella hagi de fer cap més gestió. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es 
demana resposta, el més aviat possible. 
 
A mitjans de setembre, la ciutadana diu que ha rebut una nova sanció. Es comunica aquest fet al 
regidor. 
 
En una primera resposta, la secretària del regidor explica que les sancions es deuen a un 
problema informàtic amb el programa encarregat de gestionar aquestes càmeres. Diu que per 
aquest motiu, s’han generat sancions de tots els vehicles que han circulat per aquest tram, quan 
el que hauria d’haver fet és sancionar únicament els que circulen en direcció contrària. Des que 
es va detectar el problema, s’han anul·lat totes les sancions i s’han acceptat totes les al·legacions 
presentades. També diu que s’ha informat els veïns d’aquesta situació i que fins que no es 
solucioni el problema comentat, no es sancionarà a ningú. 
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Pel que fa a la nova sanció rebuda, consultarà el departament i n’informarà. 
 
Dies després, informa que la ciutadana té quatre sancions. Explica que la primera s’ha resolt 
acceptant les al·legacions presentades i que les altres tres s’han anul·lat d’ofici. Si el 
departament en detecta més, farà el mateix, tot i que l’empresa responsable del programa 
informàtic ha comunicat que està solucionat. 
 
Es trasllada la resposta rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea        Temps: 15 dies 
 
 
Expedient 52/12  
 
Sol·licitud de devolució dels imports cobrats de més en la taxa d’escombraries comercials 
per un error en la superfície d’un local 
 
Un ciutadà va presentar, el gener de 2012, una instància a l’ORGT en la qual explicava que al 
local de la seva propietat se li havia aplicat una taxa d’escombraries comercials per una 
superfície de 71 a 125 M2, quan el local té 50,81 M2. Demanava la rectificació de les dades 
errònies per als propers rebuts i la devolució de les quantitats cobrades en excés. 
 
El mes de maig li va ser cobrada la 1a fracció de la taxa corresponent a l’exercici 2012 amb la 
rectificació dels metres aplicada, però no ha rebut cap resposta respecte al retorn dels imports 
cobrats de més en exercicis anteriors. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb l’oficina de l’ORGT i es consulta sobre el cas que exposa el ciutadà. 
 
Informen que la sol·licitud presentada es troba pendent de resolució i que li seran retornats els 
imports cobrats indegudament. S’intentarà resoldre-ho el més aviat possible. 
 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà, tot dient-li que s’estarà amatent a la resolució final.  
 
Fet el seguiment, confirmen que li serà retornat l’import corresponent més els interessos. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                          Temps: Immediat 
 
 
Expedient 53/12  
 
Petició de devolució de l’IVTM pagat per tenir sol·licitada l’exempció per discapacitat 
 
Un ciutadà amb una discapacitat del 65%, fet pel qual té reconeguda l’exempció de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica, explica que el novembre de 2011 va adquirir un vehicle nou i que 
va fer entrega de l’antic al concessionari. El mateix concessionari havia de realitzar els tràmits de 
sol·licitud d’exempció de l’IVTM per aquest vehicle. 
 
A l’abril de 2012, li va ser cobrat l’impost de circulació corresponent a l’exercici en curs del 
vehicle nou. Al maig, va presentar una instància en la qual demanava el reconeixement 
d’exempció per aquest vehicle i el retorn de la quantitat cobrada. 
 
No s’ha obtingut resposta. 
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Actuació 
 
Es contacta amb l’oficina de l’ORGT. Informen que se li retornarà el cobrat de l’any 2012 pel 
cotxe nou, però que haurà de pagar la part de l’impost corresponent a l’exercici 2011 d’aquest 
vehicle, al no haver donat de baixa l’antic, ja que no pot disposar de l’exempció en dos vehicles. 
 
Al cap d’un temps el ciutadà confirma que ha rebut el retorn de la quantitat corresponent a 2012. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 54/12 
 
Manca de resposta a una AQS 
 
Un ciutadà adreça un correu electrònic a la Sindicatura en el qual explica que, en data 12 de juny 
de 2012, va presentar una AQS queixant-se de la instal·lació d’uns contenidors de paper, plàstic i 
vidre davant de l’edifici número 9-11 del carrer Cal Gerrer. 
 
Explica que des del primer dia han causat nombrosos inconvenients per tractar-se d’una vorera 
molt transitada, atesa la proximitat del Mercat Municipal i de diversos col·legis. Diu que fa pocs 
dies es va produir un incendi en un dels contenidors. 
 
Actuació 
 
Es fa un justificant de recepció al ciutadà i se l‘informa de l’acceptació de la queixa. Es trasllada 
l’expedient a la regidora de Serveis Municipals i Medi Ambient. 
 
Respon la regidora i explica que el ciutadà va rebre resposta a la seva sol·licitud, via telemàtica, 
a través del correu carpeta_ciutadana@ajrubi.es, en data 23 de juliol. Adjunta còpia de l’escrit 
enviat al promotor de la queixa, el full de finalització del tràmit del programa informàtic i el 
comprovant informàtic que va ser entregat via telemàtica. 
 
També diu que si té usuari de carpeta ciutadana, en tot moment pot fer el seguiment dels tràmits. 
 
Es trasllada la resposta de la regidora al ciutadà i la informació sobre la pàgina que explica el 
funcionament de la carpeta ciutadana. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada          Temps: 11 dies 
 
 
 
Expedient 55/12 
 
Queixa pel retard en ser-li adjudicada l’ajuda d’aliments 
 
Un ciutadà exposa la seva precària situació. Té 49 anys, es troba a l’atur, no rep cap prestació 
econòmica, no pot pagar la manutenció del fill (està divorciat) ni el lloguer d’un habitatge. Es 
troba en tractament psicològic i viu, temporalment, a casa d’una amiga. 
 

mailto:carpeta_ciutadana@ajrubi.es�
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El mes de juliol es va adreçar als Serveis Socials municipals per veure si podia accedir a alguna 
prestació. Li van dir que podia accedir a l’ajuda d’aliments i el van informar de la documentació 
que havia de presentar. La va presentar el mateix mes. 
 
Ha transcorregut 2 mesos i encara no ha pogut accedir a l’esmentada ajuda. 
 
Actuació 
 
Des de la Sindicatura es contacta amb Serveis Socials. La persona que respon, després de 
realitzar algunes gestions, diu que el ciutadà acudeixi a Càritas el proper dilluns al matí. Si el 
responsable d’atendre’l no hi és, s’haurà d’adreçar a Serveis Socials, on se li tramitarà una ajuda 
urgent d’aliments a través de l’ONG Frater Nadal, a l’Església Evangèlica. 
 
Dies més tard, el ciutadà explica que va realitzar les gestions tal i com li van dir a Serveis 
Socials, i que a l’acudir a recollir els aliments a l’Església Evangèlica, li van dir que el document 
que aportava no era vàlid. 
 
No sap si tornar de nou al centre i tractar el tema amb la persona responsable de la distribució de 
les ajudes. 
 
Tenint en compte que el ciutadà truca un dimarts a la tarda, dia de recollida dels aliments, es 
consulta, de nou, a Serveis Socials. 
 
Expliquen que a la tarda no hi és la persona de Serveis Socials que pot resoldre el problema i 
que acudeixi al servei l’endemà al matí. Es comunica aquesta informació al ciutadà. 
 
El dia següent el ciutadà ve a la Sindicatura i explica que, finalment, el dia abans va poder 
accedir a l’ajuda d’aliments. 
 
Es mostra molt agraït per l’atenció rebuda i per les gestions fetes des d’aquesta oficina. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea           Temps: 6 dies 
 
 
Expedient 56/12 
 
Queixa per contaminació ambiental d’una empresa dedicada al reciclatge de materials 
plàstics 
 
Un ciutadà es queixa de les males olors i la contaminació ambiental que provoca l’activitat duta a 
terme per una empresa, la qual es dedica al reciclatge i emmagatzematge de materials plàstics. 
 
Explica que actualment treballen amb materials provinents de vaixells els quals es troben en 
estat de putrefacció i emanen una forta pudor. 
 
També exposa que les aigües brutes del rentat dels plàstics es llencen directament a terra i van a 
parar a la riera, sense qui hi hagi cap depuradora. 
 
Diu que durant 15 anys ha ocupat la totalitat de la parcel·la confrontant amb la de l’esmentada 
empresa (de manera il·legal, al no posseir ni títol de propietat ni contracte de lloguer), i que fa 
uns 5 anys, aquesta empresa li va demanar ocupar-ne la meitat. És en la part “cedida” on 
s’emmagatzemen els materials que produeixen les males olors. 
 
Diu que va acudir a la Policia Local a denunciar els fets i que no té coneixement que hagin fet 
res. 
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Actuació 
 
Tot i tractar-se d’una situació suï generi, ja que la persona que presenta la queixa no és ni 
propietari ni llogater del solar que ocupa, es considera, pel tema de la contaminació ambiental, 
traslladar la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats. 
 
Respon el regidor i adjunta un informe emès pels serveis tècnics d’Activitats de l’Ajuntament. 
 
L’informe explica les visites d’inspecció realitzades tant a l’empresa de reciclatge de materials 
plàstics com al solar ocupat pel ciutadà. 
 
Entre altres coses diu que: 
 
En una primera visita, realitzada dies després que el ciutadà acudís a la Policia Local, l’empresa 
de reciclatge de materials plàstics presenta diferències amb la llicència concedida i una important 
ocupació amb matèries plàstiques del solar que ocupa el promotor de la queixa, motiu pel qual se 
sol·licita la presència del servei d’inspecció de l’Agència de Residus de Catalunya, a fi de poder 
fer una comprovació més detallada de totes dues activitats. 
 
Dies més tard, es realitza la visita conjunta amb l’inspector de l’Agència de Residus de Catalunya 
i es comproven actuacions incorrectes, tant per part de l’empresa de gestió de residus com per 
part del promotor de la queixa. 
 
Respecte a l’empresa de reciclatge de materials plàstics diu que ha realitzat una ampliació 
important de la seva zona d’emmagatzematge que no es troba legalitzada. A banda d’aquest fet, 
el seu funcionament presenta altres elements poc clars, procediments de declaració de residus o 
fonts energètiques emprades que aconsellen realitzar una nova inspecció de l’activitat amb més 
deteniment a fi d’establir si els procediments són correctes. Es procedirà a: 
 

1. L’obertura d’un expedient sancionador per l’ampliació realitzada. 
2. A realitzar una nova inspecció més detallada de l’activitat per part dels serveis tècnics 

d’activitats. 
3. A requerir a l’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant ofici, el seguiment estricte del 

funcionament d’aquesta activitat a la vista de l’important acúmul de material de 
recuperació existent. 

 
Respecte al promotor de la queixa, diu que realitza una activitat de recuperació de materials 
diversos, molt especialment envasos plàstics, essent aquesta pràctica una activitat no 
legalitzada, Davant la impossibilitat evident que el ciutadà pugui legalitzar una activitat com 
aquesta: 
 

1. S’ordena verbalment al ciutadà que desallotgi tots els materials emmagatzemats, tot 
advertint-li que en cas contrari i passat un temps prudencial, es procediria 
disciplinàriament també contra ell per una activitat de recuperació sense llicència. 

 
Per poder fer la resolució amb més coneixement de causa, i poder respondre el ciutadà de 
manera més fidedigna, es demana al regidor conèixer els aspectes següents: 
 
• Data en què es va fer la primera inspecció, i si durant la mateixa es va contactar amb el ciutadà. 
• Si la propietat del solar correspon a una empresa o persona privada, o bé si és de propietat 
municipal. 
• Si, a més d’haver ordenat al ciutadà que desallotgi tots els materials emmagatzemats, se li ha 
fet algun tipus de requeriment en relació al fet de viure en el solar. 
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El regidor respon la petició amb la següent informació: 
 
1. El 5.10.2012 la Policia Local emet un comunicat. En data 15.10.2012, es fa una primera visita 
a la zona per mirar d’aclarir el tema, però no es contacta personalment amb l’interessat. 
 
2. Aquesta parcel·la consta a nom d’una empresa i encara és seva tot i que segons el projecte de 
reparcel·lació de l’any 1989 es va qualificar com a zona verda. El tema és va judicialitzar 
(l’empresa va portar a judici a l’Ajuntament), pel tema de les indemnitzacions i encara avui 
continua el procés. En resum, que amb les dades que hi ha ara, aquest tros de terreny consta 
registrat a nom d’un particular. 
 
3. El tècnic d’Activitats creu que l’Ajuntament no és competent per realitzar una instrucció 
d’aquest tipus, perquè és la jurisdicció ordinària la que pot fer una acció així. 
 
S’agraeix la resposta al regidor i es fan algunes consideracions i recomanacions: 
 
1. Respecte a la queixa del ciutadà sobre la manca d’atenció a la denuncia feta, es suposa que 
es va produir pel fet que al ciutadà no se li va lliurar cap comprovant. 
 
2. Segons l’últim punt de la resolució, que diu que l’ordre de desallotjament dels materials 
emmagatzemats es va fer de forma verbal, es creu necessari recomanar: 
 
• Que tot el que l’Ajuntament decideixi, sigui comunicat al ciutadà per escrit i que se li doni 
audiència o dret a recórrer. 
 
3. Davant els més de 20 anys que, segons la informació posterior que es va rebre, dura el procés 
judicial del cas, es recomana: 
 
• Que l’Ajuntament sigui diligent en el litigi amb l’empresa propietària del solar, ja que la situació 
en què es troba aquest des de fa molts anys, ha generat i pot continuar generant situacions no 
desitjables. 
 
4. Que la inspecció, tant de la zona ocupada pel ciutadà com la que ocupa l’empresa de 
reciclatge de materials plàstics, sigui exhaustiva i prengui mesures de neteja i restitució del solar 
i, molt especialment, del medi ambient fins que compleixi la normativa vigent. 
 
També es considera que cal valorar la necessitat de respectar la residència de fet del ciutadà, i si 
en algun moment es produís el desnonament, fos Serveis Socials qui s’ocupés de cercar-li una 
alternativa residencial, sempre en el cas que ell hi estigués d’acord. 
 
Es respon el ciutadà i se li adjunta l’informe rebut. 
 
Se li diu també que, a la vista de la informació rebuda, es considera que, malgrat que la Policia 
Local no li acceptés la denúncia per escrit i no li lliurés cap comprovant, sí el va atendre, ja que la 
primera visita al solar es va fer amb motiu d’aquesta denúncia. 
 
En relació a l’ordre que se li va fer de desallotjar tots els materials emmagatzemats, es considera 
que és va actuar de manera correcta, atesa la impossibilitat de legalitzar la seva activitat. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recomanacions acceptades   
                     Temps: 16 dies 
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Expedient 57/12 
 
Queixa pel funcionament de la pàgina web municipal i per no disposar a Rubí d’alguns 
serveis sanitaris 
 
Un ciutadà adreça un correu electrònic a la Sindicatura, en el qual exposa que la pàgina web de 
l’Ajuntament no funciona correctament i no es pot accedir a determinats serveis. 
 
També es queixa que disposant Rubí de tres Centres d’Atenció Primària, els ciutadans s’hagin 
de desplaçar a Terrassa per realitzar-se proves mèdiques diagnòstiques. 
 
Actuació 
 
Es fa un justificant de recepció del correu al ciutadà i se l’informa que s’estudiaran les qüestions 
que planteja. 
 
Respecte a la queixa sobre el funcionament de la pàgina web, es contacta amb Comunicació de 
l’Ajuntament, responsables del funcionament de la web municipal. 
 
Informen que hi ha hagut algun dia en què el funcionament no ha estat òptim, però que ha estat 
una incidència de curta durada i que, actualment, el funcionament és correcte. 
 
S’informa el ciutadà de la resposta obtinguda. 
 
En relació a la queixa sobre els serveis sanitaris de què disposa Rubí, se li explica que no és un 
tema competència de les Sindicatures locals, i que, en tot cas, s’hauria d’adreçar al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 6 dies 
 
 
 
Expedient 58/12 
 
Manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà es queixa que en data 6 de juliol de 2012 va presentar a l’Ajuntament una instància i 
no li ha estat contestada. Demanava, en relació a una resolució de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat, un seguit de documentació relativa a l’actuació de control 
periòdic realitzada a un establiment industrial, i una explicació del perquè l’Ajuntament no ha 
respost als requeriments efectuats des de l’esmentada Direcció. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es 
demana que emeti l’informe escaient. 
 
Dos dies després del trasllat de la queixa, la secretària del regidor informa, per correu electrònic, 
que la resposta a la instància del ciutadà es va signar el dia 5 d’octubre i que es va fer el registre 
de sortida el dia 17 (1 dia després que el ciutadà presentés la queixa a la Sindicatura). Adjunta 
còpia de la resposta. 
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Es trasllada la informació rebuda al ciutadà, i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 2 dies 
 
 
Expedient 59/12 
 
Queixa per la suspensió de la cobertura sanitària general farmàcia gratuïta 
 
Un ciutadà explica que té un fill de 22 anys, el qual té reconeguda una situació de dependència, 
grau III. 
 
Explica que fins ara no havia de pagar la medicació. A la targeta sanitària hi consta “medicació 
gratuïta”, però actualment li cobren les receptes com si tingués la cobertura sanitària general, 
sense cap tipus de bonificació. 
 
Va tractar el problema amb la metgessa de família i amb l’assistenta social del CAP. Li van 
explicar que es tracta d’un error informàtic i que han enviat un escrit al Catsalut. 
 
D’això fa més d’un mes, i està preocupat per la despesa que suposa, difícil d’assumir tenint en 
compte la seva renda familiar. Avui ha anat a la farmàcia i el problema encara no està resolt. 
 
Actuació 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant el Catsalut, ni amb el Ministerio de 
Sanidad. 
 
Malgrat això, es fan les consultes necessàries per informar-lo. Es contacta amb la institució del 
Síndic de Greuges de Catalunya i es comenta el cas del ciutadà. Fan arribar els enllaços que 
expliquen els temes de l’euro per recepta i el copagament sanitari. 
 
El mateix dia, es parla amb l’assistenta social del CAP Mútua de Rubí. Explica que s’ha presentat 
un escrit sobre aquesta incidència al Catsalut i que desconeix el temps de resolució. 
 
Diu que tot just acaba de rebre la informació de com actuar fins que no es resolgui l’error 
informàtic. El ciutadà haurà de pagar els medicaments del fill i sol·licitar el rescabalament al 
Catsalut. 
 
El rescabalament el pot tramitar a través del mateix CAP on hi ha persones encarregades de la 
gestió. 
 
S’informa el ciutadà d’aquest procediment amb el qual, en principi, hi està d’acord. 
 
Al cap d’un temps, el ciutadà comunica que encara no té resolta la situació. 
 
Es contacta novament amb la institució del Síndic de Greuges de Catalunya per consultar si 
tenen coneixement de casos similars i nova informació sobre això. 
 
Fan arribar informació del CatSalut que diu: 
 
La prestació farmacèutica d’atenció primària que s’inclou en cada nivell de cobertura s’ha 
adequat d’acord amb el que preveu el Reial decret llei 16/2012 del Govern espanyol. 
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Així mateix, també, les persones que fins ara els corresponien els nivells de cobertura: 
“Cobertura sanitària general farmàcia gratuïta”, ara tindran assignada la “Cobertura sanitària 
general”. 
 
Es trasllada aquesta informació al ciutadà, amb la qual manifesta no estar d’acord. 
 
Se li explica que si vol presentar una queixa ho haurà de fer al Síndic de Greuges de Catalunya, 
que és qui té competències amb el departament de Salut de la Generalitat. 
 
Tenint en compte que el pròxim dia 30 d’octubre assessors del Síndic es trobaran a la biblioteca 
Mestre Martí Tauler, atenent les queixes dels ciutadans, se li aconsella que, si ho creu oportú, 
faci la consulta. Hi està d’acord, i se li facilita el telèfon de contacte per demanar cita prèvia. 
 
Resolució: Informació i derivada al Síndic de Greuges de Catalunya                       Temps: -- 
 
 
 
Expedient 60/12 
 
Problemes amb un veí propietari d’un gos, per l’al·lèrgia al pèl de l’animal 
 
Un ciutadà explica que la seva senyora és al·lèrgica al pèl de gos. Un veí, llogater del primer pis, 
té un gos gran, que baixa i puja amb l’ascensor a l’hora de treure’l al carrer. Li han demanat que 
ho faci per l’escala, si no la seva esposa no pot fer servir l’ascensor, però diu que no farà cas si 
no és el propietari del pis qui li demana. 
 
Pregunta què poden fer. 
 
Actuació 
 
Se li explica que la síndica no té competències en conflictes entre particulars, però que malgrat 
això, s’intentarà fer alguna gestió per veure de trobar una solució. 
 
Se li aconsella que l’especialista que tracta l’al·lèrgia de la senyora, faci un informe detallat del 
problema, per lliurar-lo, si ho creu convenient, al president de la comunitat. 
 
Per relació comercial amb l’administradora de finques de la comunitat, se li comenta el problema. 
Diu que intentarà contactar amb el propietari de l’habitatge, que es troba a Sud -Amèrica, per tal 
de trobar-hi una solució. 
 
Dies més tard, l’administradora de finques informa que ha pogut exposar el cas al propietari de 
l’habitatge, el qual està assabentat del problema, i li ha dit que parlarà amb l’inquilí. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà. Explica que està pendent que el metge 
especialista li lliuri el certificat corresponent, el qual farà arribar al president de la comunitat. 
 
Dies després, el ciutadà ve a la Sindicatura i diu que sembla que el problema està resolt. 
 
Agraeix les gestions fetes. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Intermediació        Temps: 23 dies 
 
 
 



 74

Expedient 61/12 
 
Manca de resposta a una AQS 
 
Un ciutadà exposa que no ha rebut resposta a la queixa presentada a l’Ajuntament, mitjançant el 
servei Avisos, Queixes i Suggeriments, sobre un tub metàl·lic amb cables a la vista, al passeig 
Pau Claris, fet que creu pot ser un perill pels vianants. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
 
 
Expedient 62/12 
 
Manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà diu que no ha rebut resposta a la instància que va presentar a l’Ajuntament al juny de 
2012, sobre la legalitat de la marcació d’un gual al carrer Basses número 18. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent. 
 
Respon el regidor i explica que la pintada de la vorada o a l’asfalt no té perquè coincidir amb el 
rebaix del gual. Els titulars dels guals poden sol·licitar ampliar els metres de reserva, amb pintura 
groga, per tal que els vehicles no estacionin a tocar del rebaix i facilitar les maniobres d’entrada i 
sortida. 
 
Diu també que la pintura a la vorada s’ha comprovat, que segons quin tipus, especialment a les 
peces llises, provoca relliscades i per tant, aprofitant que s’està realitzant una ordenança nova de 
guals, es contempla l’eliminació de la pintura en vorada i es pintarà a l’asfalt. 
 
Referent al gual motiu de queixa, diu que s’ha fet un requeriment al titular perquè repinti la línia 
groga a l’asfalt i sigui més visible. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                Temps: 1 mes i 16 dies 
 
 
Expedient 63/12 
 
Desacord amb el temps de resposta de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà manifesta el seu desacord en relació al temps, 8 mesos, que ha trigat l’Administració 
en donar resposta a un suggeriment presentat el febrer de 2012, sobre el tancat d’un solar en 
construcció que ocupa part de la vorera, tot i haver reclamat aquesta resposta el juny de 2012 
amb una nova AQS. 
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També insisteix en la necessitat d’una solució ràpida tenint en compte la situació de perill que 
suposa pels vianants. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent. 
 
També es recorda: la conveniència de respondre les sol·licituds dels ciutadans dins el termini de 
tres mesos. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
 
 
Expedient 64/12 
 
Disconformitat amb una resposta rebuda de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà mostra la seva disconformitat amb la resposta rebuda el 25 d’octubre de l’Ajuntament, 
a l’AQS presentada el dia 29 de juliol, en la qual denunciava que a la façana d’un edifici del 
carrer Cadmo hi falta la tapa que d’un quadre elèctric d’1 x 0,5 metres, aproximadament, on 
estan visibles elements elèctrics de 380V. Considera que són un risc pels vianants. 
 
En l’esmentada resposta se li diu: “que un cop feta la inspecció es comprova que aquesta manca 
de tapa d’un quadre elèctric de la façana correspon a un tema exclusiu de la companyia elèctrica 
que és la que haurà de procedir a la substitució de dita tapa”. 
 
Pensa que hi ha un perill potencial pels ciutadans i que hauria de ser l’Ajuntament qui fes els 
tràmits amb la companyia elèctrica a fi de resoldre la situació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent en relació al risc denunciat pel ciutadà, i 
informació sobre quines mesures podria prendre l’Ajuntament, en el cas de considerar-ho 
necessari. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
 
 
Expedient 65/12 
 
Manca de resposta a una AQS 
 
Un ciutadà es queixa que no ha rebut resposta a una AQS presentada a l’Ajuntament el dia 17 de 
maig de 2012, en la qual demanava una entrevista amb un tècnic per tal d’aclarir un tema difícil 
d’explicar per escrit. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa la regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent. 
 



 76

Respon el regidor que des del servei es posaran en contacte amb el ciutadà per confirmar una 
entrevista amb la coordinadora de l’àrea d’Obres i Espai Públic, com a responsable de la Unitat 
de Mobilitat i Transports. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                 Temps: 1 mes i 16 dies 
 
 
 
Expedient 66/12 
 
Manca de resposta a una AQS 
 
Un ciutadà exposa que no ha rebut resposta a la queixa presentada a l’Ajuntament al maig de 
2012, mitjançant el servei Avisos, Queixes i Suggeriments, sobre uns senyals de prohibit 
estacionar, instal·lats al carrer Basses número 2. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i es 
demana l’informe corresponent. 
 
Respon el regidor i diu que els consta haver donat resposta a l’AQS del ciutadà en data 5 de 
setembre de 2012. 
 
També explica que ha demanat un informe al servei corresponent i el mateix diu que aquests 
senyals fa temps que estan instal·lats i no obeeixen a cap restricció per obres. Sembla ser que va 
ser una petició feta pels veïns de la zona, per un problema d’aparcament de camions i furgonetes 
en un tram concret. 
 
Informa que des de la Unitat de Mobilitat i Transports es faran gestions per tal d’esbrinar la 
conveniència actual d’aquesta senyalització i en cas que no sigui necessària, es retirarà. 
 
Destaca que la senyalització mencionada no impedeix l’estacionament als veïns, només als 
furgons i camions, i que no s’ha rebut cap queixa del veïnat sobre aquesta senyalització. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada. Informació               Temps: 1 mes i 16 dies  
 
 
Expedient 67/12 
 
Manca de resposta a una instància de l’ORGT  
 
Una ciutadana presenta queixa per la manca de resposta a dues instàncies presentades pel seu 
marit. 
 
En la presentada el mes de març, demanava la sol·licitud de pròrroga de la bonificació del 
l’impost sobre béns immobles per qualificació d’habitatge de protecció oficial. 
 
En la presentada el mes de juliol, demanava que es donés resposta a la instància del mes de 
març. 
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Actuació 
 
Es trasllada la queixa al cap de l’oficina de l’ORGT i se li demana que faci arribar l’informe 
corresponent que permeti donar resposta a la ciutadana. 
 
Respon el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí i adjunta l’informe emès pel cap de la Unitat del 
Vallès Occidental. 
 
L’informe exposa la proposta de resolució que en la seva part expositiva estableix el següent: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud de bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre béns 
immobles pel que fa a l’immoble de referència, per al període comprés entre els exercicis 2001 a 
2012. 
 
Segon.- Acordar la baixa parcial per l’import ingressat en excés dels rebuts de l’IBI dels anys 
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. 
 
Tercer.- Reconèixer el dret a la devolució del 50% en la quota de l’IBI respecte als exercicis de 
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, i ORDENAR la devolució de 1.498,56 euros. 
 
Es trasllada la resposta obtinguda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea         Temps: 18 dies 
 
 
 
Expedient 68/12 
 
Desacord amb l’import de la proposta de liquidació de l’Agència Tributària Catalana per la 
compra d’un terreny 
 
Un ciutadà explica que l’any 2010 va adquirir un terreny a Lloret de Mar, per un valor de compra 
de 30.000 euros. 
 
Ara ha rebut una proposta de liquidació de l’Agència Tributària Catalana en la qual se li atribueix 
al terreny un valor de 81.920 euros i se li reclama la diferència dels tributs liquidats l’any 2010. 
 
El ciutadà explica que va pagar 30.000 euros pel terreny, com queda protocol·litzat a l’escriptura, 
29.000 euros en un xec i 1.000 euros en efectiu. També explica que el terreny no està urbanitzat 
ni disposa de serveis. 
 
Ha contactat amb l’agència que li va vendre el terreny per explicar el problema. Li han dit que els 
terrenys de la zona s’han venut per imports similars al preu que ell va comprar. 
 
Actuació 
 
Malgrat no ser un tema competència de la Sindicatura, a fi de poder informar el ciutadà, es 
contacta amb el cap de l’oficina de l’ORGT i s’exposa el cas. 
 
Explica que Hisenda revisa els valors de compra que es declaren per sota del 2,5 del valor 
cadastral. Diu que el ciutadà pot presentar al·legacions, que hauria d’acompanyar-les dels 
comprovants del pagament fet i d’un informe de l’agència que va realitzar l’operació de venda, en 
què s’expliqui el perquè el terreny té aquest valor. 
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Es trasllada aquesta informació al ciutadà, se li aconsella que acudeixi a l’agencia a sol·licitar la 
documentació escaient i que presenti les al·legacions dins el termini establert. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació              Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 69/12 
 
Manca de resposta a una instància 
 
Una ciutadana diu que al setembre va presentar una instància en la qual sol·licitava una 
entrevista amb la senyora alcaldessa. 
 
En la instància exposa la seva situació: fa uns mesos que no disposa de cap ingrés, es troba a 
l’atur i no pot fer front al pagament de l’habitatge, que és de lloguer social de l’Ajuntament. 
 
També explica que venia essent atesa pels serveis socials del carrer Prim i que van traslladar el 
seu expedient al sector del carrer Primer de Maig. 
 
Es queixa que encara no ha estat atesa. 
 
Actuació 
 
Pel que fa a la presentació de la instància, se li explica que encara no té esgotada la via 
administrativa, que finalitza el pròxim 19 de desembre. Si en aquesta data no ha rebut resposta, 
podrà adreçar-se novament a la Sindicatura i s’estudiarà la tramitació d’una queixa. 
 
Feta la consulta sobre el fet que no hagi estat atesa per la nova treballadora social, expliquen 
que té una entrevista concertada per estudiar la seva situació d’aquí a 10 dies. 
 
Es trasllada la informació a la persona interessada, tot recordant-li que assisteixi a l’entrevista i 
que durant la mateixa exposi totes les seves necessitats. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació              Temps: Immediat 
 
 
Expedient 70/12 
 
Disconformitat amb dues sancions per retirada del vehicle amb targeta d’aparcament per a 
persones amb discapacitat 
 
Un ciutadà explica per telèfon que fa sis mesos va presentar dos recursos a dues sancions amb 
retirada de vehicle per la grua municipal i que no ha rebut resposta. Fa arribar la documentació 
per correu. 
 
En els recursos exposava el seu desacord amb les mateixes. Té reconeguda una discapacitat del 
65%, es desplaça amb cadira de rodes i disposa de la corresponent targeta. Diu també que als 
voltants no hi ha zona de càrrega i descàrrega, ni zona blava, ni aparcament per discapacitats.  
 
Creu que el lloc on va aparcar el seu vehicle, no impedia la circulació. Explica que va ser pel 
temps necessari per desplaçar-se a un establiment i medicar-se dins els serveis. 
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Fa uns dies va contactar amb la cap de l’oficina de Sancionadors, qui el va informar que encara 
no s’havien resolt. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la cap de l’oficina de Sancionadors i se li comenta el cas del ciutadà. Es queda 
en què sol·licitarà a l’agent les fotografies de les infraccions i les farà arribar. 
 
El mateix dia es truca el ciutadà per explicar-li la gestió realitzada i dir-li que quan es disposi 
d’informació se li comunicarà. 
 
Una vegada revisada la documentació, es contacta de nou amb la cap de l’oficina de 
Sancionadors per conèixer en quin punt es troba l’expedient. Diu que ja s’ha adreçat al ciutadà la 
resolució i que se li desestimen les al·legacions, que quan la rebi presenti un recurs i s’estudiarà 
la possibilitat d’anul·lar les sancions. 
 
Es comunica al ciutadà la informació obtinguda, i se li diu que es farà el seguiment del procés. 
 
Resolució: En tràmit                                                 Temps: 10 dies 
 
 
Expedient 71/12 
 
Manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà presenta queixa per no haver rebut resposta a una instància que, segons diu, va 
presentar el seu advocat. 
 
No aporta la instància perquè ell no la té, i l’advocat li ha dit que no la troba. 
 
Actuació 
 
Tot i no tenir la instància, la síndica consulta a l’OAC. Una vegada fetes les gestions oportunes, 
comproven que no consta cap instància a nom de l’advocat. 
 
S’informa el ciutadà i s’aconsella que, si ho creu oportú, presenti una nova instància. 
 
Als 8 dies, el ciutadà ve a la Sindicatura i aporta una còpia de la instància que el advocat ha 
presentat fa 4 dies. 
 
S’explica al ciutadà que ha d’esperar els tres mesos que té l’Administració per respondre i que si 
en aquest termini no li contesten, pot tornar a la Sindicatura i es tramitarà la petició de resposta. 
 
Resolució: Queixa desestimada                Temps: 3 dies 
 
 
Expedient 72/12 
 
Disconformitat amb la denegació del lliurament d’un comprovant del Servei de Mediació 
 
Un ciutadà explica que va rebre una citació del Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament. 
 
El dia i l’hora indicats es va personar al servei, però la part sol·licitant de la mediació no va 
acudir. 
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Va demanar que li fos lliurat un comprovant de la seva assistència, i li van dir que no li podien 
facilitar. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el coordinador de Política Social i Ciutadania i es comenta el cas. 
 
Dies més tard, fa arribar un escrit sobre el funcionament del Servei Municipal Mediació Ciutadana 
de Rubí, el qual es basa en quatre eixos bàsics i irrenunciables: Neutralitat, Imparcialitat, 
Confidencialitat i Voluntarietat, els quals defineixen, limiten i condicionen el funcionament del 
Servei. S’expliquen detalladament els quatre eixos. 
 
Diu que és per no trencar qualsevol d’aquests principis, que no es pot lliurar el document 
sol·licitat. 
 
Es trasllada la informació al ciutadà, i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                Temps: 1 mes i 15 dies 
 
 
Expedient 73/12 
 
Desacord amb la reclamació d’honoraris per part d’un advocat 
 
Una ciutadana explica que ha rebut una citació judicial, per la reclamació de quantitats feta per 
l’advocat que li havia d’haver resolt uns tràmits amb l’Ajuntament de Rubí. 
 
L’any 2009 va acudir a la Sindicatura (Exp. 78/09) amb motiu d’haver rebut una carta amb 
notificació d’embargament per quatre taxes de l’any 2006 del Mercat Municipal i un impost de 
circulació de l’any 2009 (aquest corresponia al seu fill). 
 
Al desembre de 2006 va fer entrega de la parada del mercat a condició de convalidar els deutes 
que hi havia fins llavors, que segons Decret de Regidor Delegat ascendien a 8.643,41 euros. 
 
Des de la Sindicatura es va traslladar la queixa al departament corresponent. La resolució va ser 
que es procediria a la devolució, si s’esqueia, de les quantitats cobrades de més. Finalment, li 
van retornar 492,41 euros. Aquesta és la quantitat que li reclama l’advocat. 
 
Considera que el seu problema es va resoldre a través de la intervenció d’aquesta institució i no 
per l’advocat. 
 
Diu que no guarda còpia de la resolució que se li va donar des de la Sindicatura, i demana si pot 
obtenir-ne una còpia. Pregunta què més pot fer. 
 
Actuació 
 
Se li lliura la còpia sol·licitada, i se li explica que la síndica no té competències en conflictes entre 
privats, ni en casos que es trobin en via judicial. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                Temps: Immediat 
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Expedient 74/12 
 
Disconformitat amb els tràmits i les taxes per la tala de dos pins 
 
Un ciutadà mostra el seu desacord amb l’elevat cost que li suposa la tala de dos pins en la seva 
propietat, ubicada a la urbanització de Can Mir. 
 
També exposa que actualment no té més ingressos que els 426 euros que cobra del “Subsidio 
de desempleo”, per la qual cosa assumir el cost que li suposa la tala  no li es possible. 
Considera excessiva la documentació exigida per l’Ajuntament i la taxa que aplica. Segons els 
pressupost que aporta, el cost total supera els 900 euros, als que caldria afegir els honoraris del 
professional que realitzi la tala. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats i es demana conèixer si 
aquesta informació i aquests càlculs corresponen al que l’Ajuntament requereix. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
 
 
Expedient 75/12 
 
Manca de seguretat a la plaça de la Sardana 
 
Una ciutadana adreça un correu electrònic a la Sindicatura i explica que les tanques instal·lades 
a la plaça de la Sardana −en substitució de les existents anteriorment perquè estaven 
despenjades i suposaven un risc−, es troben trencades, desplaçades i que qualsevol nen podria 
fer-s’hi mal. 
 
La ciutadana havia presentat una queixa amb anterioritat sobre el mal estat i perillositat de la 
xarxa de la canxa de basquet en la mateixa plaça. Llavors es va resoldre fent els arranjaments 
sol·licitats. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Es 
demana que emeti l’informe sobre la situació exposada i les possibles actuacions a fer per 
l’Ajuntament. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
 
 
Expedient 76/12 
 
Desacord amb l’alçada del nínxol adjudicat 
 
Una ciutadana explica que el seu marit va morir a l’agost de 2012 i va ser sepultat en un nínxol 
del quart pis. 
 
No està d’acord amb aquesta alçada, perquè, segons l’import que li cobria l’assegurança, tenia 
accés a una tercera planta. 
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L’asseguradora, que no accepta la responsabilitat del suposat error i s’excusa en què no hi havia 
nínxols lliures més avall del que es va adjudicar, ha ofert retornar-li la diferència dels diners, però 
ella no vol cap devolució, sinó un canvi de nínxol. 
 
Va presentar una sol·licitud a l’Ajuntament, en la qual demanava un informe que li permetés 
saber la persona que havia decidit l’adjudicació del nínxol. 
 
Va rebre la resposta del regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, resposta 
que, segons diu, no li aclaria la seva petició. 
 
Actuació 
 
S’explica a la ciutadana que no es té competència per intervenir amb les empreses privades; en 
aquest cas, l’asseguradora. 
 
Se li diu que l’únic que es pot fer és demanar a l’Ajuntament la relació de nínxols lliures en la 
zona de referència, el dia que el marit va ser inhumat, perquè la pugui presentar a 
l’asseguradora. 
 
Es trasllada la petició al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
El regidor fa arribar un informe en el qual explica el procediment que es segueix per l’adjudicació 
d’una sepultura, els imports d’aquestes i el nombre de nínxols disponibles en la data sol·licitada. 
 
Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 9 dies 
 
 
Expedient 77/12 
 
Desacord amb la supressió de les dues línies d’autobús que actualment circulen per l’illa 
de vianants 
 
Una ciutadana d’edat avançada mostra el seu desacord amb la supressió de les dues línies 
d’autobús que circulen per l’illa de vianants. 
 
Considera que el canvi del recorregut afectarà la mobilitat de les persones grans. 
 
Acaba de presentar una instància a l’Ajuntament en la qual ha exposat el seu desacord 
 
També ha preguntat a l’OAC pel nou recorregut, però li han dit que no tenen cap informació. 
 
Actuació 
 
S’informa la ciutadana que no ha esgotat la via administrativa i que l’Administració disposa de 3 
mesos per respondre les instàncies dels ciutadans. 
 
Malgrat això, es té en compte el neguit que li suposa el fet de la retirada del autobús i es preveu 
fer una consulta per informar la ciutadana. 
 
Feta la consulta expliquen que, de moment, els autobusos continuaran circulant per l’illa. Està 
previst debatre el tema en el proper Ple Municipal. 
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Es comunica així a la ciutadana, i se li diu que en el moment que es disposi de més informació se 
li farà arribar. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                   Temps: 4 dies 
 
 
Expedient 78/12 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre el funcionament del transport adaptat als Centres de Dia 
 
Arran de creure en la necessitat de millora en el servei de transport adaptat als centres de dia, es 
decideix dirigir aquest escrit a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones, el 
qual, entre altres, deia: 
 
“El dia a dia de les persones amb un grau alt de dependència no és fàcil. El de les famílies que 
en tenen cura, tampoc. 
 
Afortunadament els serveis que ofereixen les diferents administracions ajuda a pal·liar les 
dificultats. 
 
És per l’importantíssim paper que hi té l’Administració Local, l’Administració de proximitat, la que 
té coneixement de les necessitats específiques de cadascuna de les famílies, que em permeto 
fer algunes reflexions. 
 
Reflexions fetes des del coneixement personal, ja que he viscut i visc la situació personalment en 
la meva família. 
 
Aquestes reflexions es referien a les qüestions següents: 
 
• Al temps que ha d’esperar la família per conèixer si tindrà o no dret a la bonificació que ofereix i 
gestiona l’Ajuntament, i l’import final que haurà de pagar. 
 
• A l’horari en què es presta aquest servei. 
 
 L’hora de recollida del familiar usuari d’aquest servei és a les 11 del matí i la de tornada a quarts 
de 6 de la tarda. 
 
El Reglament de règim intern del Centre diu que l’estada mínima serà de 8 hores. Si comptem 
que l’arriba al Centre és entre un i dos quarts de 12 i la sortida entre un i dos quarts de 6, l’estada 
queda reduïda a poc més de 5 hores, quan l’horari del centre és de 9 del matí a 7 de la tarda, 10 
hores en total. 
 
Tot això em dóna peu a la següent reflexió: si bé el transport públic adaptat és un recurs 
primordial per les famílies, la forma com s’està oferint no es correspon amb les necessitats. 
 
És un tema que he tractat abastament amb el coordinador de Política Social i Ciutadania, quina 
atenció ha estat excel·lent. Ha pres el compromís d’estudiar-ho. 
 
Però és des de la meva funció de síndica que he pensat, no només en la situació personal, sinó 
en tots els ciutadans i ciutadanes i en les seves famílies que són o seran usuaris de Centres de 
Dia, i que no tenen la mateixa facilitat per exposar-ho, que em permeto fer els següents 
suggeriments: 
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1. Que periòdicament es mantinguin reunions conjuntes amb els familiars dels usuaris de 
cada centre de la ciutat, durant les quals es podran escoltar i valorar les diferents realitats 
i les seves aportacions. 

 
2. Que s’entengui que un servei de transport que obliga a una família treballadora –dic 

treballadora en el sentit que tots els seus membres hagin de complir un horari de treball 
fora de casa– a realitzar la despesa de contractar una persona que atengui el familiar 
durant les hores que hauria d’estar atès en el CENTRE DE DIA, desllueix un servei que 
per concepció és excel·lent; però que en la pràctica aquesta excel·lència no es fa realitat. 

 
3. Que s’esmercin els esforços necessaris per corregir aquesta situació. 

 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
 
 
Expedient 79/12 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre l’espai destinat a cadires de rodes en el teatre municipal La 
Sala 
 
Després de reflexionar sobre l’experiència viscuda durant l’assistència a una representació 
teatral a La Sala, dirigeixo el següent escrit a la regidora de Promoció de la Cultura. 
 
“Són moltes les ocasions en què he tingut l’oportunitat de gaudir dels diversos espectacles i 
esdeveniments que han tingut lloc al teatre municipal La Sala, tant abans de la remodelació com 
després. 
 
Mai havia fet atenció a l’espai destinat a la ubicació de les persones amb mobilitat reduïda, les 
quals necessiten cadira de rodes. 
 
El dia de la representació de l’espectacle “La família irreal”, dia en què el teatre estava ple, em va 
sorprendre veure dues noies amb cadira de rodes; una situada en un dels dos llocs reservats al 
costat de la porta lateral i l’altra “encaixonada” en l’estret passadís que queda a la dreta, entre les 
butaques i la paret. 
 
M’hi vaig acostar, i a la pregunta si era aquell el lloc que se’ls havia assignat, la resposta textual 
va ser: “això és vergonyós”… 
 
Vaig comentar-ho amb el responsable de l’equipament, qui em va explicar que només hi ha lloc 
reservat per dues cadires, i que si en alguna ocasió se'n necessiten més, les situen al llarg de 
l'esmentat passadís de la dreta. Ens podem imaginar les dificultats en cas d’una evacuació 
d’urgència. 
 
Penso, també, que els dos llocs habilitats actualment a tocar de la porta lateral, quan aquesta 
està operativa, el pas constant del públic durant els entreactes pot resultar molt molest. 
 
Suggereixo que s’estudiï la conveniència de destinar un altre indret per a les persones amb 
cadira de rodes, que els resulti més còmode i amb espai per a més persones. 
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Una possibilitat, al meu parer, seria al final de la platea, darrere de l’última fila. Si el desnivell 
dificultés l’accés des de la porta principal, no sé si es podria habilitar l’entrada per la porta del 
carrer Lumière.” 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora de Promoció de la Cultura. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
 
 
Expedient 80/12 
 
Expedient iniciat d’ofici per demanar que s’estudiï la conveniència de declarar l’Ateneu 
Municipal: Espai lliure de fum 
 
Després d’observar durant molt de temps que els joves que freqüenten l’Ateneu fumen al recinte 
exterior, es dirigeix aquesta escrit a la regidora d’Espai Públic, Obra Pública i Mobilitat. 
 
“Tot i que d’un temps ençà, el comportament cívic dels joves que freqüenten l’Ateneu ha millorat 
notablement, el fet que estigui permès fumar en tot l’espai exterior fa que les burilles de cigarrets 
abundin en tot el jardí i, especialment, al voltant de la porta d’accés i a les escales d'entrada. 
 
És per aquest motiu i, sobretot, per la protecció de la salut i del medi ambient, que recomano 
s’estudiï la conveniència de declarar tot el recinte, interior i exterior, “Espai lliure de fum”, amb la 
conseqüent prohibició de fumar.” 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora d’Espai Públic, Obra Pública i Mobilitat. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: -- 
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CONSULTES 
 
 
 
Consulta 01/12 
 
Una ciutadana explica per telèfon que Hisenda li ha notificat una sanció del Servei Català de 
Trànsit i l’ha informat que si no la paga li embargaran el compte bancari. Segons diu, no hi està 
d’acord i ha presentat un recurs. 
 
 
Se li explica que la Síndica de Greuges de Rubí no té competència davant el Servei Català de 
Trànsit, servei que pertany a la Generalitat de Catalunya. Se li faciliten les dades del Síndic de 
Greuges de Catalunya, institució a la qual haurà d’adreçar la seva consulta. 
 
 
Consulta 02/12 
 
Una ciutadana exposa que el seu marit, el qual va morir fa un any, tenia reconeguda per part de 
l’empresa una indemnització per acomiadament improcedent i que així li va comunicar a l’agost 
de 2010. També li deia que si no responia aquest comunicat les quantitats serien dipositades en 
el Jutjat Social de Granollers. 
 
Ha acudit al jutjat i li han dit que és necessari saber el número del jutjat en el qual es va fer el 
dipòsit. 
 
Ha contactat amb l’empresa per recavar aquesta dada i, amb sorpresa per part seva, li han 
comunicat que aquesta indemnització ja està liquidada. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant les empreses privades, ni tampoc davant 
els jutjats. 
 
Se li aconsella que contacti de nou amb l’empresa i que demani els documents de la liquidació 
feta, o bé que li facilitin el número de jutjat en el qual es va dipositar. 
 
També se li diu que si les gestions amb l’empresa resulten infructuoses, pot adreçar-se al Servei 
d’Orientació Jurídica Rubí i formular la consulta. 
 
 
Consulta 03/12 
 
Una ciutadana truca i explica que el seu habitatge té dues portes d’accés al garatge. Una, pel 
carrer Madrid i l’altra, pel carrer Mallorca. La del carrer Mallorca senyalitzada amb la 
corresponent placa de gual, i la del carrer Mallorca, no. 
 
Ha rebut una notificació de l’Ajuntament en la qual se li comunica que ha de donar d’alta el gual 
del carrer Mallorca o bé reposar el bordó de la vorera. 
 
No està d’acord amb aquesta reclamació, ja que aquest local no es fa servir de garatge i el bordó 
el va fer l’Ajuntament quan va urbanitzar el carrer. 
 
Ha comentat el cas amb un policia local, el qual va acudir a mirar-ho fa unes setmanes, però no 
ha rebut cap resposta. 
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Se li explica que primer haurà d’esperar a rebre la resposta, i que si aquesta no li sembla 
correcta, pot adreçar-se de nou a aquesta institució. 
 
 
Consulta 04/12 
 
Un ciutadà truca i explica que està esperant cobrar l’import d’un pla renova d’electrodomèstics, 
que va tramitar davant la Generalitat. Des que va presentar la sol·licitud no ha rebut cap 
comunicat sobre quan se li pagarà. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant la Generalitat que és qui ha de retornar 
aquest import Se li faciliten les dades del Síndic de Greuges de Catalunya, institució a la qual 
haurà d’adreçar la seva reclamació. 
 
 
Consulta 05/12 
 
Una ciutadana es queixa dels constants canvis de potència elèctrica que han fet que es faci 
malbé el menjar del frigorífic i tem que es puguin avariar els electrodomèstics. 
 
 
Tenint en compte els problemes de mobilitat que dificulten el desplaçament de la ciutadana, es 
demana informació a l’OMIC. 
 
Diuen que estan al cas de la situació que afecta a la zona en la qual viu la ciutadana i que 
insistiran davant l’empresa de subministrament elèctric. 
 
Al dos dies la ciutadana comunica que té resolt el problema. 
 
 
Consulta 06/12 
 
Un ciutadà explica que li va ser notificada una sanció de trànsit (Dirección General de Tráfico), 
per una infracció d’excés de velocitat, en la qual se li comunicava que havia d’identificar el 
conductor del vehicle. No va llegir aquest requeriment i no es va identificar. Ara li ha arribat la 
sanció per import de 900 euros. 
 
 
S’informa el ciutadà que la síndica no disposa de competències davant la Dirección General de 
Tráfico, i se li explica que el motiu de l’elevat import de la sanció es deu a què moltes persones 
prefereixen pagar aquest import a què se’ls penalitzi amb la retirada de punts, perquè si el 
conductor s’identifica la sanció és menor, però se li retiren punts. 
 
 
Consulta 07/12 
 
Una ciutadana veïna de la Urbanització Les Valls de Sant Muç truca i diu que l’Ajuntament ha 
emès un rebut d’import elevat, a compte de la liquidació definitiva de les obres d’urbanització. 
 
Pensa que l’obra està mal acabada, que hi ha papereres que impedeixen la circulació dels 
vianants per les voreres i que hi ha manca de manteniment. 
 
Pregunta si aquests diners es poden dipositar al Jutjat, perquè no està conforme en fer el 
pagament. 
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Respecte al dipòsit de diners al Jutjat, se li explica que aquest fet no suposaria que hagi pagat i 
que ha d’anar acompanyat d’un procediment judicial. En quant a l’obra, se li diu que està 
acceptada per part de l’Administració i que les deficiències denunciades pels veïns, en principi, 
han estat resoltes per la constructora. 
 
Pel que fa a la manca de manteniment o al mobiliari urbà que impedeix circular per les voreres, 
se li diu que hauria de presentar una instància a l’Administració. 
 
Si no obté resposta en el termini de tres mesos, o la resposta no li sembla correcta, podrà 
adreçar-se de nou a la Sindicatura. 
 
 
Consulta 08/12 
 
Una ciutadana sud-americana truca i explica que a l’Aduana li han retingut un paquet remès per 
la seva família. 
 
Pregunta què pot fer. 
 
 
Se li diu que acudeixi a l’ambaixada o consolat del seu país a Barcelona i exposi la seva situació. 
 
Fet el seguiment, la ciutadana diu que ha pogut recuperar el paquet. 
 
 
Consulta 09/12 
 
Una ciutadana truca i explica que la companyia de subministrament elèctric li ha dit que ha de 
canviar el comptador i demana informació sobre si això és obligatori. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les empreses subministradores de serveis i 
se li faciliten les dades de l’OMIC que és on haurà d’adreçar la seva consulta. 
 
 
Consulta 10/12 
 
Una ciutadana truca i exposa que els seus pares eren propietaris d’un habitatge, que van vendre 
l’any 2006. Temps després, els hi va arribar una factura de la companyia de subministrament de 
gas, perquè no s’havia realitzat el canvi de nom. La van pagar, i van acordar que el nou propietari 
faria el canvi de titularitat. 
 
Ara els hi ha arribat una factura de 300 euros. Han consultat la companyia de subministrament 
per veure com donar de baixa el comptador. Segons diu, els hi han dit que no el poden donar de 
baixa. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant les companyies subministradores de 
serveis bàsics, i se li faciliten les dades de l’OMIC, on podrà adreçar la seva consulta. 
 
També se li faciliten les dades del Síndic de Greuges de Catalunya, el qual té signats convenis 
de col·laboració amb les empreses que presten serveis d’interès públic, per si considera acudir-
hi. 
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Consulta 11/12 
 
Un ciutadà explica que es troba a l’atur i que no disposa de cap ingrés. 
 
La seva mare de 76 anys va patir un ictus cerebral i es troba ingressada en una residència de la 
Garriga. També té una germana de 48 anys amb discapacitat ingressada en un centre d’Alella. 
 
Degut a la situació econòmica li resulta difícil visitar-les. Ha demanat a la treballadora social el 
canvi de la mare a una residència més pròxima al seu domicili. Segons explica, es troba en llista 
d’espera. 
 
Diu que, amb motiu d’un enfrontament amb la treballadora social −motivat pel seu estat d’ànim 
conseqüència de la complicada situació que esta patint−, aquesta no el vol rebre. 
 
El ciutadà reconeix que no va actuar correctament i voldria disculpar-se. 
 
 
Es contacta amb la cap dels Serveis Socials Bàsics i s’exposa la situació del ciutadà. Diu que, 
amb motiu de l’enfrontament, no es creu adient que la treballadora el rebi de nou. 
 
Respecte al fet de trobar-se a l’atur, informa que pot adreçar-se a l’Impes i mirar d’inscriure’s en 
algun curs o taller. 
 
És trasllada la informació obtinguda al ciutadà. 
 
 
Consulta 12/12 
 
Uns veïns del barri de El Pinar acudeixen a l’oficina de la síndica i expliquen que les obres que 
s’estan duent a terme al barri inclouen l’enderrocament d’uns aparcaments existents, construïts i 
pagats pels veïns l’any 1974 amb consentiment de l’Ajuntament. Volen saber si hi ha possibilitat 
de reclamar, al menys, l’import que ells havien pagat. 
 
 
Amb la presència dels ciutadans es fa una consulta telefònica a la gerent de Proursa, la qual diu 
que ha mantingut diverses reunions amb els veïns implicats i que no es pot fer res més que el 
que ja els hi ha explicat. 
 
 
Consulta 13/12 
 
Un ciutadà explica que va gestionar una targeta de crèdit amb una entitat bancària per fer front a 
un pagament imprevist. Dies després va liquidar el total de la targeta i la va tornar a l’entitat 
bancària. Sis mesos després, li ha arribat la liquidació de la targeta per import de quasi 3.000 
euros. 
 
Pregunta què pot fer. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les entitats bancàries i que haurà de dirigir-
se a l’OMIC a presentar la reclamació. 
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Consulta 14/12 
 
Un ciutadà d’edat avançada explica que viu sol amb la seva esposa de 92 anys i que no tenen 
més família. Disposen del servei de teleassistència. Li ha preguntat a l’empresa que el gestiona 
si es podrien fer càrrec d’una còpia de les claus del seu habitatge per si un dia es fa necessari 
que accedeixin a l’habitatge i ells no poden obrir la porta i li han dit que no. 
 
 
Tenint en compte el neguit del ciutadà, es fa la consulta als Serveis Socials municipals, per si és 
possible trobar una solució. 
 
Al cap d’uns dies, el ciutadà truca a la Sindicatura i explica que ja té resolt el tema de les claus. 
 
Agraeix les gestions fetes des d’aquesta oficina. 
 
 
Consulta 15/12 
 
Una ciutadana contacta amb l’oficina i explica que una entitat bancària li cobra un import per 
donar de baixa un compte bancari. No està d’acord amb aquest cobrament. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les entitats bancàries i que haurà de dirigir-
se a l’OMIC a presentar la reclamació. 
 
 
Consulta 16/12 
 
Un ciutadà propietari d’un terreny a la Urbanització de Les Valls de Sant Muç explica que amb 
motiu de la reparcel·lació de l’any 2004 la seva parcel·la de 1980 m2 ha quedat reduïda a 407 
m². Diu que no entén com li han expropiat aquest nombre de metres, si la parcel·lació mínima és 
de 800 m². 
 
 
S’informa al ciutadà que per aclarir els seus dubtes, haurà de presentar una instància a 
l’Ajuntament i sol·licitar la informació que cregui oportuna. Si no li responen dins el termini de tres 
mesos, o la resposta no és de la seva conformitat, podrà acudir de nou a la Sindicatura a 
presentar la queixa. 
 
 
Consulta 17/12 
 
Un ciutadà exposa que ha presentat a l’Ajuntament diverses instàncies queixant-se del mal estat 
de la façana de l’edifici en el qual té ubicada la botiga, que és de lloguer. Creu que el propietari 
de la finca no accedeix a fer cap reparació, perquè vol que deixi el local. També diu que el cas 
està en via judicial. 
 
 
Se li explica que la síndica no pot intervenir-hi per trobar-se el cas pendent de judici. 
 
 
Consulta 18/12 
 
Un ciutadà explica que el dia abans al matí va anar a casa seva un venedor a domicili. Diu que la 
seva senyora de 92 anys estava sola i que aquest venedor li va fer signar un contracte de 
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compra d’un electrodomèstic. Segons li va explicar, tenia autorització de la Generalitat per 
comercialitzar-lo. El producte té un cost de 3.000 euros. 
 
La senyora va trucar al seu marit que es trobava a l’hospital de Sant Pau, realitzant-se unes 
proves i li va explicar que estava el venedor a casa. 
 
El ciutadà va parlar amb el venedor i li va dir que no els interessava res, que la seva dona té 92 
anys i que marxés del seu habitatge. 
 
A la tarda el venedor va tornar i li va dir que la seva senyora havia signat el contracte i que dintre 
d’uns dies rebrien el producte. 
 
Demana què pot fer per cancel·lar-lo, perquè el considera una estafa. 
 
 
Tenint en compte l’edat avançada del ciutadà es contacta amb l’OMIC. Informen que seria 
convenient que el ciutadà els hi portés la documentació que tingui, i que, en principi, té 7 dies per 
revocar el contracte. 
 
El ciutadà acudeix a l’OMIC i tramita una queixa. 
 
Dies més tard, el ciutadà contacta de nou amb la Sindicatura i explica que ha rebut una trucada 
dels serveis jurídics de l’empresa del producte. 
 
Se li diu que contacti amb l’OMIC i que ho expliqui, ja que és des d’aquest servei que s’estan fent 
les gestions. 
 
 
Consulta 19/12 
 
La directora de la Finca Font del Ferro contacta amb la Sindicatura i explica que els pares d’un 
alumne, el qual pateix una discapacitat, s’han vist afectats pel problema de les participacions 
preferents. Li han preguntat si ella sap on poden acudir. 
 
 
Se li faciliten les dades de l’OMIC, d’ADICAE i del Col·lectiu Ronda, que és on es podrà dirigir per 
ser on disposen d’informació respecte aquest tema i els podran assessorar. 
 
 
Consulta 20/12 
 
Una ciutadana explica que el propietari de l’habitatge del primer pis té descuidat el manteniment 
del pati de llums, per a la qual cosa pateix un problema de filtracions d’aigua en el local de la 
seva propietat situat a la planta baixa. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències en conflictes entre particulars i se la informa que 
l’Ajuntament disposa d’un servei de mediació ciutadana per resoldre aquestes situacions. 
 
També se li diu que, si ho creu convenient, exposi la situació al president de la comunitat i a 
l’asseguradora de l’edifici. 
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Consulta 21/12 
 
Un ciutadà explica que la retirada d’un medicament per substitució del mateix per un medicament 
genèric el perjudica. Diu que el genèric no li resulta adequat. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant el CatSalut de la Generalitat, i se li 
faciliten les dades del Síndic de Greuges de Catalunya, institució a la qual haurà d’adreçar la 
seva reclamació. 
 
Als pocs dies, el ciutadà informa que ja ha presentat la queixa al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 
 
Consulta 22/12 
 
Una ciutadana que va presentar una reclamació a l’OMIC per un problema amb una empresa de 
telefonia mòbil, i que fa 10 dies va rebre resposta de l‘OMIC en la qual li adjuntaven la resolució 
de la empresa de telecomunicacions, diu que ha rebut una reclamació del jutjat, que no aporta. 
 
 
Se li explica que la síndica no pot intervenir per haver-se iniciat la via judicial. Se li aconsella que 
contacti de nou amb l’OMIC, per si la poden informar. 
 
 
Consulta 23/12 
 
Un ciutadà diu que va fer la renovació de la targeta de pensionista dels FGC. L’havia de rebre als 
pocs dies per correu, però han transcorregut més de dos mesos i encara no la té. 
 
Ha trucat al telèfon que figura al resguard i li han dit que s’ha produït un error en el codi postal i 
s’ha enviat a una altra població. 
 
Malgrat haver transcorregut molts dies des d’aquesta trucada, la targeta no li ha arribat. 
 
El fet de no disposar de la targeta, li suposa un perjudici, ja que fa diversos desplaçaments a 
Barcelona i no pot obtenir els bitllets amb el descompte corresponent. 
 
 
Des de l’oficina es contacta amb els FGC i informen que, properament, el ciutadà rebrà la 
targeta. 
 
Als pocs dies, el ciutadà informa que ja li ha arribat. 
 
 
Consulta 24/12 
 
Una ciutadana formula una consulta sobre una sentència judicial per acomiadament improcedent. 
 
Durant 21 anys va treballar en un domicili al servei domèstic, sense contracte, i va ser 
acomiadada. 
 
Va presentar una demanda i el jutge ha dictat sentència amb una indemnització, però sense 
condemnar a l’altra part a satisfer les quotes a la Seguretat Social. 
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Se li explica que la síndica no té competències en el cas que exposa, i se li diu que hauria de 
consultar sobre la possibilitat de presentar un recurs al Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi 
d’Advocats. 
 
 
Consulta 25/12 
 
Un ciutadà explica que tres mesos enrere va sol·licitar un advocat del Torn d’Ofici, per fer una 
modificació del conveni de separació. 
 
La situació econòmica –viu amb la mare i no té cap tipus d’ingrés−, no li permet pagar l’import 
convingut per la manutenció dels fills. 
 
Li ha estat denegat provisionalment, i fa un mes va presentar al·legacions. Ha preguntat per la 
resolució i li han dit que trigarà uns mesos. 
 
Tenint en compte que ja fa tres mesos que no paga la manutenció, tem que l’exdona el denunciï 
als Mossos d’Esquadra i que el detinguin. 
 
Pregunta què pot fer. 
 
 
Es consulta el cas amb els Mossos d’Esquadra. El sotscap confirma que si no paga la 
manutenció durant un període de tres mesos seguits o quatre alternatius, es pot considerar 
delicte. Diu que en cas que fos denunciat, no seria detingut, però sí que el requeririen perquè 
donés les explicacions pertinents. 
 
Es trasllada la informació al ciutadà. 
 
 
Consulta 26/12 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic, en nom de les famílies que utilitzen el parc infantil que hi 
ha a la urbanització Els Nius. Demana si és possible que es posi en funcionament la font que hi 
ha instal·lada a la plaça. 
 
 
Es pregunta el ciutadà sobre si ha adreçat la sol·licitud prèviament a l’Administració, atès que per 
poder admetre a tràmit una queixa és necessari haver esgotat la via administrativa. 
 
Respon que desconeixia aquest tràmit i que presentarà la instància a l’Ajuntament. 
 
 
Consulta 27/12 
 
Una ciutadana explica que fa uns anys va tenir un judici amb la Mútua de Terrassa per la paràlisi 
braquial causada a la seva filla durant el part. Va perdre el judici i el recurs presentat 
posteriorment. 
 
Ella tenia assistència jurídica gratuïta en el judici, però ara li reclamen les costes, amb 
embargament de la nòmina del seu marit. 
 
Diu que el procediment d’adjudicació d’advocat no va ser correcte i que la demanda presentada 
per aquest no s’ajustava als fets que ella va explicar. Pregunta què pot fer. 
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Se li explica que la síndica no té competències en el cas que planteja. Tot i això, amb l’ànim 
d’ajudar a la ciutadana, es fa una consulta a l’I·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa. Diuen que la 
ciutadana hauria de presentar un escrit dirigit a la Junta del Col·legi en el qual expliqui la situació 
i que valoraran el cas. 
 
Es trasllada aquesta informació a la ciutadana i se li ofereix redactar l’escrit. 
 
 
Consulta 28/12 
 
Una ciutadana explica que ha anat a l’Oficina de Treball de la Generalitat a segellar l’atur i al 
comprovar les dades existents s’ha adonat que hi ha un error. Consta que porta inscrita menys 
temps a l’INEM del que correspondria. Ha comentat la incidència amb el personal de l’oficina i li 
han dit que no passa res. 
 
No n’està segura i vol que es revisin les dades. 
 
 
Se li diu que la síndica no té competències en el cas que exposa. 
 
Així i tot, s’informa la ciutadana que primer hauria de presentar una sol·licitud a l’INEM en la qual 
demanés aquesta revisió. Si no rep resposta o la resposta no li dóna prou seguretat, podrà 
d’adreçar la queixa a la Defensora del Pueblo Español. 
 
 
Consulta 29/12 
 
Una ciutadana envia un correu electrònic en el qual explica que una pàgina web ha publicat el 
seu currículum sense el seu consentiment. Demana què pot fer, ja que ha intentat donar-se de 
baixa però no ho aconsegueix. 
 
 
Se li explica que el tema que planteja no és competència dels síndics locals. Se la informa que 
pot adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i se li faciliten les dades. 
 
 
Consulta 30/12 
 
Una ciutadana explica que la seva filla va caure a la Rambla del Ferrocarril, a causa del mal estat 
del terra en el qual està ubicat un punt de llum. Es va fer un esquinç i li han donat la baixa. 
 
Vol saber com pot presentar una reclamació patrimonial. 
 
 
S’informa la ciutadana que haurà de presentar un escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i aportar 
totes les dades. Si transcorreguts tres mesos no ha obtingut resposta, podrà adreçar-se 
novament a la Sindicatura. 
 
 
Consulta 31/12 
 
Una ciutadana, amb una salut delicada, explica que rep trucades des d’uns números que no 
coneix, cosa que la intranquil·litza perquè pensa que la volen assetjar. Les persones que la 
truquen diuen que són de la teleassistència, però ella desconfia i es vol donar de baixa d’aquest 
servei. 
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Demana què pot fer. 
 
 
Des de la Sindicatura es contacta amb els telèfons que facilita. Corresponen al Servei de 
Teleassistència. Així se li explica a la ciutadana, al temps que se li aconsella que, atès el seu 
estat de salut, seria convenient que no donés de baixa el servei perquè li pot ser d’utilitat. 
 
 
Consulta 32/12 
 
Un ciutadà amb una discapacitat reconeguda, explica que va sol·licitar a l’Ajuntament participar 
punxant música en la Festa Major. 
 
Es queixa que no se li hagi concedit. 
 
 
S’estudia la documentació que aporta i es comprova que la resposta de l’Ajuntament diu: 
valorada la seva proposta no resulta viable comptar amb la seva participació en la Festa Major 
2012, perquè el programa i les activitats es tanquen amb molts mesos d’antelació. 
 
Se li explica que l’Ajuntament li ha donat una resposta raonada, i li aconsella que s’informi dels 
terminis de presentació de les sol·licituds per a la propera Festa Major. 
 
 
Consulta 33/12 
 
Un ciutadà explica que la treballadora social que té assignada li va tramitar una RMI. Diu que 
encara no té resposta sobre si li serà concedida o no. 
 
Té una entrevista amb la treballadora social el dia 7 d’agost. 
 
 
Se li explica que és convenient que esperi a mantenir l’entrevista amb l’assistent social. També 
se l’informa que els Serveis Socials municipals tramiten la RMI, però que la resolució depèn de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Consulta 34/12 
 
Un ciutadà explica que la seva veïna va morir i que va ser ell qui es va encarregar de gestionar el 
sepeli. Diu que la difunta disposava d’un compte bancari, del qual n’era l’única titular, en el qual 
es van carregar les despeses de l’enterrament. En aquest compte encara hi ha diners i li 
agradaria col·locar una làpida al nínxol. 
 
Vol saber si es podria pagar amb aquests diners. 
 
També exposa que va li van robar la cartera amb 200 euros. Va interposar la denúncia 
corresponent i el Jutjat li va comunicar que es procedia a l’arxiu al no quedar suficientment 
provats els fets. Creu que s’hauria d’haver celebrat un judici ràpid, i pregunta què pot fer. 
 
 
Respecte a la col·locació de la làpida, se li diu que hauria d’adreçar-se a la treballadora social 
que tenia assignada la ciutadana, que serà qui, en principi, li pugui respondre respecte aquest 
tràmit. 
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Sobre el robatori, se li explica que la síndica no té competències en el cas que planteja i se 
l’informa que pot acudir al Servei d’Orientació Jurídica del Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa. 
 
 
Consulta 35/12 
 
Un ciutadà explica que la grua municipal se li va emportar el cotxe amb el gos a dins. Quan va 
anar a recollir-lo, els agents li van demanar la documentació de l’animal. En no tenir-lo identificat 
amb el xip ni estar inscrit al Registre d’Animals de Companyia de l’Ajuntament, li van lliurar un 
requeriment perquè regularitzes la situació del gos. Tenia 15 dies per realitzar els tràmits 
corresponents. 
 
Els tràmits els va realitzar fora del termini establert, i va rebre una sanció de 200 euros. 
 
Fa dos mesos que va presentar un recurs, i no li han contestat. 
 
 
Se li explica que no té esgotada la via administrativa, que ha d’esperar la resposta de 
l’Administració, i que si transcorreguts 3 mesos no l’ha rebut pot acudir de nou a la Sindicatura. 
 
 
Consulta 36/12 
 
Una ciutadana que viu al carrer Sant Pere es queixa dels problemes per accedir amb cotxe al 
seu habitatge. És un carrer de vianants i explica que ha de fer la volta per la riera i entrar pel 
carrer Sant Jaume, que és per on té concedida l’autorització (Zona 2). Creu que s’hauria 
d’estudiar la situació, ja que a més de la despesa que li suposa en benzina, es troba amb que en 
aquest carrer, per l’existència de residencies geriàtriques i escoles, és difícil circular per haver-hi, 
moltes vegades, ambulàncies i altres vehicles aparcats que impedeixen el pas. El seu fill és 
autònom i té les eines de la feina al garatge, motiu pel qual hi ha d’anar sovint i aquest fet li 
suposa una gran pèrdua de temps. 
 
 
Se li explica que el procediment a seguir seria la presentació d’una instància a l’Ajuntament, en la 
qual faci la petició i exposi aquests mateixos arguments. Si no obté resposta o la resposta no la 
considera adient, pot acudir novament a la Sindicatura. 
 
 
Consulta 37/12 
 
Una ciutadana explica els diversos incidents ocorreguts amb el personal d’una residència de la 
nostra ciutat, en la qual es troba ingressada la seva mare. Aquests han estat relacionats amb la 
medicació que se li ha de subministrar i amb el fet que moltes vegades no hagi esmorzat quan 
ella la va a recollir per portar-la a l’hospital. 
 
Ha comentat el problema amb la treballadora social del centre, amb els auxiliars d’infermeria i 
amb el metge, però les incidències es repeteixen. 
 
 
Se li explica que en tractar-se d’una residència pública, que depèn del Departament de Benestar 
i Família de la Generalitat de Catalunya, la síndica no pot intervenir. En tot cas seria al Síndic de 
Greuges de Catalunya a qui hauria d’adreçar la queixa. Se li faciliten les dades. 
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De tota manera, es manté una llarga conversa amb la ciutadana, durant la qual se li exposa la 
conveniència de mantenir abans una entrevista amb la direcció del centre, per exposar-li la 
situació i tot el neguit que li crea aquesta situació. 
 
 
Consulta 38/12 
 
Un ciutadà que tenia una inversió en participacions preferents en una entitat bancària i va 
realitzar el canvi a un altre producte, pregunta si hi ha algun organisme al qual es pugui adreçar 
per realitzar una sèrie de consultes. 
 
 
Se li explica que s’ha creat una plataforma d’afectats per les participacions preferents a Rubí i se 
li facilita l’horari i el lloc en el qual es reuneixen. 
 
També se li diu que pot adreçar-se a l’OMIC, que l’assessoraran sobre la situació del tema a 
Rubí, i se l’informa sobre el fet que ADICAE està estudiant la presentació d’una demanda 
conjunta de tots els afectats. 
 
 
Consulta 39/12 
 
Un ciutadà adreça un correu electrònic a la Sindicatura a mitjans d’agost en el qual comunica que 
en el carrer Taga i el carrer Cabrera, a la zona de Castellnou, les voreres no s’han desbrossat, la 
qual cosa suposa un risc de caigudes i possibles incendis. 
 
 
A primers de setembre, finalitzades les vacances, s’envia un justificant de recepció del correu 
electrònic i es pregunta quina és la situació en l’actualitat. De ser la mateixa, se li prega que ho 
comuniqui per valorar l’inici del corresponent expedient i el trasllat de la queixa al departament 
corresponent. 
 
El ciutadà no torna a contactar amb la Sindicatura. 
 
 
Consulta 40/12 
 
Una ciutadana explica que es troba a l’atur. Té 57 anys. Diu que l’INEM no li proporciona cap 
curs de formació, motiu pel qual l’any passat es va inscriure a la universitat de Terrassa. Aquest 
any també hi farà un curs d’anglès. 
 
Ha anat a l’INEM a exposar la seva situació i a preguntar pel descompte en el preu dels bitllets 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a persones aturades en formació. 
 
Li han dit que en els casos que la formació està gestionada per l’INEM, emeten un certificat que 
permet accedir a aquest descompte, però que en el seu cas no és així i no es pot fer. Considera 
injusta aquesta situació. 
 
 
Es consulta el servei d’informació dels FGC i diuen que únicament es tramiten aquests 
descomptes per als desplaçaments d’una zona i que en aquest cas són dues zones. 
 
Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana. 
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Consulta 41/12 
 
Una ciutadana, separada des del 2000 per maltractaments, i divorciada des del 2007, viu amb el 
seu fill de 27 anys a l’habitatge que encara té en un comú amb l’exmarit. 
 
Diu que ell ha de fer-se càrrec del 50% de les despeses de l’habitatge (IBI, derrames per obres a 
la comunitat, etc) i que fins ara li ha anat reclamant el pagament mitjançant advocats. Ella cobra 
una pensió d’invalidesa permanent. 
 
Demana saber qui li pot resoldre una sèrie de dubtes que té, com per exemple, si no hi ha cap 
altra manera de solucionar la reclamació dels pagaments, o si en un futur l’exmarit pot demanar 
tornar a viure a l’habitatge. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències en el cas que planteja, i s’informa la ciutadana 
que pot acudir al Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Terrassa. Se li faciliten 
les dades. 
 
 
Consulta 42/12 
 
Una ciutadana consulta respecte a la celebració d’una festa de comiat de soltera, en un garatge 
de propietat privada. 
 
Van intentar sol·licitar un permís a l’Ajuntament, però en tractar-se d’un espai privat, diu que no li 
van concedir. 
 
Explica que el dia de la festa, malgrat no fer ús de música, la Policia Local va acudir dues 
vegades, perla denúncia d’un veí. En cap d’elles, va procedir sancionar, al considerar que no hi 
havia motiu. 
 
Està molesta amb aquest fet, ja que considera que l’únic soroll que hi havia era el de les veus de 
les persones que eren a la festa. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competència en conflictes entre privats. Alhora, se la informa de 
l’existència de l’Ordenança reguladora del bon veïnatge i bon ús de l’espai públic, i del que diuen 
els articles 33, 34 i 35. 
 
 
Consulta 43/12 
 
Un ciutadà que té una inversió en participacions preferents, pregunta si la síndica pot actuar en 
defensa dels ciutadans afectats. 
 
 
Se li explica que el problema que planteja és un conflicte entre privats, i per tant, no és 
competència dels síndics locals, però que la síndica ha de garantir que la ciutadania disposi de 
l’atenció i assessorament possible, i a tal efecte farà les gestions necessàries. 
 
És contacta amb la cap de l’OAC qui informa que s’està realitzant un llistat dels ciutadans 
afectats i que convindria que el ciutadà s’adrecés a l’oficina, si ho creu oportú. 
 
Se li facilita la informació sobre la plataforma d’afectats per les participacions preferents a Rubí, i 
de l’horari i lloc de les reunions. 
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També s’informa el ciutadà que ADICAE està gestionant la presentació d’una denuncia conjunta 
de tots els afectats. 
 
Se li diu que des del Fòrum de síndics, sindiques, defensors i defensores locals de Catalunya, 
s’està tractant el problema a fi de poder donar més informació a les persones afectades. Tan 
aviat com es disposi de la informació se li farà arribar. 
 
 
Consulta 44/12 
 
Una ciutadana que té un negoci a Rubí explica que té dues filles a les quals se’ls ha adjudicat 
plaça al Col·legi Joan Maragall, centre escolar que ella no va sol·licitar. 
 
El Consell Comarcal li ha denegat l’accés al transport escolar. No comprèn aquesta denegació 
quan no demana cap bonificació. Vol pagar l’import corresponent. 
 
Li han dit que el motiu és que les nenes estan empadronades a Sant Cugat. Diu que a l’autocar, 
que té places lliures, hi viatgen altres nens empadronats fora de Rubí. No pot desplaçar-se 
quatre vegades al dia a portar i recollir les filles a l’escola. 
 
Ha tractat la situació amb persones d’Educació, que l’han adreçat a l’inspecció de zona 
d’Educació. 
 
Té pendent una entrevista amb l’inspector. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant el Consell Comarcal, que depèn de la 
Generalitat i que haurà d’adreçar la seva reclamació al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
De tota manera, es creu que seria convenient esperar a mantenir la reunió, i així se li comenta a 
la ciutadana. 
 
L’endemà la ciutadana contacta amb la Sindicatura i explica que li ha estat concedida plaça per a 
les dues filles en una escola més pròxima. 
 
Està molt agraïda per l’atenció rebuda. 
 
 
Consulta 45/12 
 
Un ciutadà explica que el seu fill té reconeguda una situació de dependència grau III. Fins ara no 
havia de sufragar el cost de la medicació, però sembla ser que temporalment i per un error 
informàtic, haurà de pagar el 100% de l’import. 
 
Està molt angoixat, perquè diu que no podrà fer front al pagament i pregunta què pot fer. 
 
 
Se li aconsella que acudeixi al seu metge de família i li pregunti exactament com quedarà la 
cobertura farmacèutica del seu fill amb la aplicació del copagament sanitari i l’euro per recepta. 
 
Dies després es contacta amb el ciutadà, el qual explica que ja li han aclarit els dubtes que tenia i 
li han dit que estan intentant resoldre l’error. 
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Consulta 46/12 
 
El representant d’una associació pakistanesa que defensa els drets humans i la diversitat cultural 
de les minories, pregunta on pot adreçar-se per fer difusió de l’associació. 
 
Aporta un document de la Unió Europea conforme l’associació consta en el “Registro de 
transparència”. 
 
 
Es contacta amb els serveis municipals de Governança i Cultura i Cooperació, per veure si tenen 
notícia d’aquesta organització i on es pot adreçar el ciutadà. La resposta és que no en tenen cap 
referència. 
 
Des de la Sindicatura, se li faciliten dades dels diferents mitjans de comunicació locals, serveis 
municipals relacionats, sindicatures de les poblacions de l’entorn, i altres organitzacions 
solidàries de la ciutat. 
 
 
Consulta 47/12 
 
Un ciutadà explica que tenia uns estalvis invertits en un producte financer que desconeix quin era 
–pel que diu es suposa que es tracta de deute subordinat–, i que al finalitzar el termini li van 
abonar a la llibreta d’estalvi a la vista. 
 
El dia següent d’haver-li realitzat l’abonament, el van trucar de l’oficina i li van dir que al tenir un 
altre dipòsit, hauria de deixar la quantitat abonada, juntament amb aquest dipòsit, durant tres 
mesos més. De no ser així, el penalitzarien amb 1.000 euros dels estalvis totals. 
 
Vol saber si l’actuació del banc és legal i pregunta què pot fer. No aporta documentació. 
 
 
D’entrada, se li explica que la síndica no té competències amb les entitats financeres. Tot i així, 
se li aconsella que demani al banc un justificant que expliqui en concepte de què li retenen els 
1.000 euros i que, si ho considera convenient, pot tornar a la Sindicatura amb la documentació i 
es mirarà d’orientar-lo on es pot dirigir. 
 
També se li diu que al CRAC atenen consultes sobre participacions preferents i deute subordinat 
el dilluns a la tarda. 
 
Es contacta amb l’OMIC i es comenta el cas del ciutadà. Diuen que si aporta la documentació, 
estudiaran el cas. 
 
Dos dies després, el ciutadà informa que va acudir a l’entitat bancària i que al demanar el 
document justificatiu de la retenció, li van dir que havien comés un error. 
 
Agraeix l’atenció rebuda. 
 
 
Consulta 48/12 
 
Una ciutadana explica que ha rebut una sanció per circular per l’illa de vianants i no la considera 
justa. 
 
No és resident a Rubí, i va utilitzar el navegador per desplaçar-se a l’escola idiomes de la nostra 
ciutat a fer el pagament de la matrícula. 
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Explica que tant ella com el seu marit es troben a l’atur i tenen un situació econòmica 
complicada. 
 
Ha parlat amb la Policia Local i li han dit que l’illa està degudament senyalitzada i que la sanció 
és correcta. No hi està d’acord. 
 
 
Se li explica la regulació establerta per accedir a l’illa de vianants, així com el procediment 
emprat per sancionar (càmeres situades a les cruïlles). 
 
En aquest cas, al circular per on no estava autoritzada, no es pot defensar la sanció. 
 
 
Consulta 49/12 
 
Un ciutadà truca i diu que ha rebut una carta del Servei de Mediació Ciutadana. Creu que és per 
un conflicte existent entre ell i un altre veí per una ocupació al pàrquing de l’edifici en el qual 
resideix. Pregunta si el podem informar sobre l’indicat servei. 
 
Té dubtes sobre si realment el servei pertany a l’Ajuntament. 
 
 
Se li confirma que si és un servei de l’Ajuntament dedicat a resoldre conflictes entre privats. 
 
 
Consulta 50/12 
 
El president d’una associació de veïns, diu que fa més de cinc mesos va sol·licitar la inscripció 
d’una nova associació a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Li és necessari disposar del número de registre i d’una còpia registrada dels estatuts de l’entitat i 
pregunta què pot fer. 
 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant la Generalitat de Catalunya, però 
s’intentarà realitzar una consulta per tal d’informar-lo al respecte. 
 
Es contacta amb la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya i informen que la documentació s’ha enviat per correu i que el ciutadà l’ha de rebre 
properament. 
 
Finalment, el ciutadà confirma la recepció de la mateixa. 
 
 
Consulta 51/12 
 
Una ciutadana explica que va canviar de companyia de subministrament elèctric i que no li 
arriben les factures de la nova companyia. Malgrat haver efectuat diverses reclamacions, 
continua sense rebre les factures. 
 
Ha rebut una publicitat del Síndic de Greuges de Catalunya en la qual s’explica que els ciutadans 
que tinguin alguna queixa en relació amb les empreses subministradores de serveis, poden 
presentar la reclamació corresponent. 
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Se li explica que ha trucat a l’oficina de la Síndica de Greuges de Rubí, la qual té la missió de 
defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament de Rubí, i que la 
queixa que presenta, no és competència seva, sinó del Síndic de Greuges de Catalunya, a quina 
institució s’haurà de dirigir. 
 
Se li facilita l’adreça i els telèfons de l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta 52/12 
 
Un ciutadà explica que la seva dona ha rebut, de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal, una comunicació sobre proposta d’extinció de prestacions i percepció indeguda 
de la mateixa, en la qual se li diu que ha de retornar 12.283,00 euros, amb motiu d’haver 
percebut una herència sense haver-ho comunicat al Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
El ciutadà diu que desconeixien que s’havia de comunicar aquest fet, i que l’import rebut sí que el 
van fer constar a la declaració de la Renda. 
 
Pregunta si és correcta la reclamació i si hi ha possibilitat de retornar la quantitat de manera 
fraccionada. 
 
 
S’informa el ciutadà que la síndica no té competències davant la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo. 
 
Se li diu que, en principi, la reclamació sembla correcta; però que pot dirigir-se a la Dirección 
Provincial de Barcelona, quina adreça consta en l’escrit que ha rebut, i que plantegi allà els 
dubtes que tingui i la petició de fraccionament del pagament. 
 
Si no estès d’acord amb la resposta i vol presentar una queixa, se li explica que l’hauria de dirigir 
a la Defensora del Pueblo Español. 
 
 
Consulta 53/12 
 
Una ciutadana explica que vol legalitzar el seu habitatge per poder obtenir la llicència de primera 
ocupació. 
 
Per la legalització, l’Ajuntament li demana una documentació que no té. Entre el cost d’aquesta 
documentació i la taxa que ha d’abonar a l’Ajuntament, suma una quantitat que no està en 
condicions d’assumir. Demana saber si hi ha alguna altra opció. 
 
 
La síndica, aprofitant l’avinentesa que s’havia desplaçat a una dependència contigua a 
Urbanisme, pregunta al servei de Llicències quin coneixement tenen del cas. La persona que 
l’atén, es mostra disposada a estudiar la documentació. 
 
Es contacta amb la ciutadana per demanar-li la documentació. Diu que s’ha trencat un braç i que 
no pot venir. 
 
A finals d’any, la ciutadana explica que encara no li és possible desplaçar-se a la Sindicatura. 
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QUEIXES D’ANYS ANTERIORS 
 
 
 
Expedient 31/11 
 
Manca de resposta a una reclamació presentada a Sorea 
 
Un ciutadà exposa que el juliol de 2010, arran d’unes filtracions d’aigües residuals al seu 
habitatge, Sorea va desembussar l’arqueta i, segons diu, la va trencar. 
 
Com que Sorea no va efectuar la reparació de l’arqueta i les filtracions d’aigua a l’habitatge 
continuaven, el ciutadà, en data 27 de desembre de 2010, va presentar un full d’incidències a 
l’esmentada empresa, en el qual demanava que es solucionés el problema. 
No ha rebut resposta a la reclamació. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat a fi que 
emeti l’informe escaient. 
 
 
Actuació 2012 
 
El dia 12 de gener de 2012 es tracta l’expedient durant una reunió amb el director de l’àrea de 
Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
En data 15 de juny de 2012 respon el regidor que al gener els tècnics d’Obra pública van fer una 
visita d’inspecció juntament amb el ciutadà, constatant que l’arqueta objecte de la queixa no ha 
tingut mai cap acció per part de Sorea. Durant aquesta inspecció, se li va comunicar al promotor 
de la queixa que les filtracions que ell detecta provenen d’un clavegueram que és provisional i 
que ja s’ha reparat. 
 
No obstant, la problemàtica que es pugui plantejar en noves filtracions es solucionarà en la futura 
urbanització del tram del carrer Puigmal, programada per l’any 2013 després de resoldre dues 
expropiacions pendents. 
 
S’agraeix al regidor la resposta donada, i es lamenta que s’hagi trigat 14 mesos en fer arribar la 
resposta escrita. Això ha fet que no s’hagi pogut donar una resposta definitiva al ciutadà, amb la 
qual cosa l’efectivitat de la Sindicatura es qüestiona. 
 
Per tant, una vegada més, s’ha de recomanar es compleixi el termini de resposta fixat a l’article 
16 del vigent Reglament de la Síndica de Greuges. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà en una entrevista el dia 23 de novembre de 2012. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recomanació acceptada 
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Expedient 55/11 
 
Problemes d’inundacions al carrer Antoni Sedó 
 
Un ciutadà, el qual havia presentat queixa en data 8 de març de 2011, expedient 20/11, que no 
va ser acceptada perquè no havien transcorregut tres mesos des de la presentació d’una 
instància a l’Ajuntament el dia 10 de gener, acudeix de nou a l’oficina i exposa la situació. Llavors 
se l’havia informat que, si passat aquest temps no havia rebut cap resposta, es podria tramitar la 
queixa. 
 
Diu que els problemes d’inundacions al carrer Antoni Sedó, on resideix, continuen. 
Explica que el seu domicili es troba a la part més baixa del carrer, on incideixen les escorrenties 
de tots els carrers i coincideixen amb els embornals situats en aquest punt, que davant el seu 
habitatge hi ha sis arbres de fulla caduca (plataners) que a la tardor, coincidint amb la caiguda de 
la fulla i les fortes pluges, fan que la superfície dels embornals s’embossi. 
Durant anys ha presentat instàncies a l’Ajuntament; l’última a l’abril de 2011. En la resposta 
donada a aquesta instància, l’Administració expressava la voluntat d’estudiar el problema. 
Han transcorregut 6 mesos i no s’ha fet cap actuació que solucioni la situació. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es 
demana que es tingui en compte la situació denunciada pel ciutadà i es cerqui una solució 
definitiva que eviti futures inundacions. Es fa incidència en la proximitat de la tardor. 
 
 
Actuació 2012 
 
Es tracta l’expedient en diverses reunions amb el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia 
Urbana i Seguretat i també amb el director de la mateixa àrea. 
 
En data 14 de febrer de 2012 respon el regidor. Explica que s’han dut a terme diferents 
actuacions de neteja, estudi i control de la problemàtica exposada. S’ha considerat que els 
embornals existents són suficients pel correcte desguàs de les aigües pluvials i s’ha realitzat 
inspecció de la zona durant l’episodi de pluges que es va produir a l’octubre de 2011. 
L’observació del comportament de la xarxa de clavegueram i dels embornals existents al carrer in 
situ, en el mateix moment en què la precipitació s’estava produint, dóna com a resultat una 
valoració satisfactòria del drenatge. Adjunta fotografies de la inspecció. 
 
S’agraeix la resposta al regidor i es puntualitza que el ciutadà en la seva queixa deia que hi ha 
sis arbres de fulla caduca (plataners) que a la tardor, coincidint amb la caiguda de la fulla i les 
fortes pluges, fan que la superfície dels embornals s’embussi. 
 
Es lamenta que la resposta que arriba 5 mesos després d’haver adreçat l’expedient a 
l’Ajuntament, i d’haver tractat el cas personalment amb el regidor i el director de l’àrea, difereixi 
molt poc de la donada al ciutadà el 17 de maig de 2011 i no es faci cap referència a la 
problemàtica real: les fulles a la tardor. 
Com que no es preveu millorar la situació mitjançant cap obra que permetés el drenatge de les 
aigües pluvials abans d’arribar a la cota més baixa del carrer, es recomana que durant la tardor 
es posi una especial atenció a la neteja de la zona, a fi d’evitar l’acumulació de fulles que tapen 
els embornals, la qual cosa impedeix el correcte drenatge de les aigües pluvials. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recomanació acceptada  
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Expedient 59/11  
 
Manca de resposta a tres reclamacions presentades a través del servei d’Avisos, Queixes i 
Suggeriments per la contaminació acústica de les activitats realitzades a l’Amfiteatre del 
Castell 
 
Un ciutadà exposa que els dies 29 i 30 de juny i 8 de juliol de 2011 va presentar queixes al servei 
d’Avisos, Queixes i Suggeriments per la contaminació acústica produïda per la realització d’actes 
a l’Amfiteatre del Castell amb motiu de la Festa Major i el Rubifolk, els quals s’han dut a terme en 
horaris compresos entre les 22.05 i les 00.35 hores. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora de Promoció de la Cultura i es sol·licita l’informe 
corresponent. 
 
 
Actuació 2012 
 
En data 25 de gener de 2012, la regidora delegada de Promoció de la Cultura, adjunta un 
informe emès pel cap de Promoció de la Cultura, en el qual explica que en data 30 de juny  van 
arribar al servei de cultura dos de les AQS presentades pel ciutadà i que el dia11 de juliol va 
arribar la tercera. Diu  que totes es van respondre en data 27 de desembre. 
 
Adjunta les esmentades respostes, en les quals a més d’una llarga i motivada explicació,  
demana disculpes al ciutadà per l’endarreriment en les respostes i per les molèsties 
ocasionades.  
També diu que es continuarà treballant amb les empreses d’insonorització perquè els nivells de 
volum de so siguin el menys molestos possible i a nivell intern s’intentarà que la programació de 
les activitats només inclogui activitats nocturnes en festius i vespra de festius. 
 
S’agraeix la resposta a la regidora i tot i que s’accepten les disculpes, tenint en compte que el 
temps transcorregut per respondre —sis mesos al ciutadà i els dos i mig a aquesta institució— és 
un temps excessiu, es recorda la conveniència d’ajustar els terminis de resposta al que 
determina l’article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l’article 16 del Reglament de la 
Síndica de Greuges, 3 mesos i 15 dies respectivament. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recordatori 
 
 
 
Expedient 69/11 
 
Disconformitat amb una sanció per no evitar la fugida del gos 
 
Una ciutadana explica que el dia 15 de maig de 2010 ella i el seu gos van ser atacats per un gos 
de raça perillosa que va provocar la seva caiguda i la fugida del gos. 
 
Va acudir a la Policia Local i va explicar els fets, fent constar que el gos portava xip, placa 
identificativa amb el telèfon i que estava lligat. 
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La ciutadana va recuperar el gos dues hores més tard, després de rebre la trucada d’una noia 
que se l’havia trobat. 
 
Des de setembre de 2010 ha rebut diversos requeriments i decrets de l’Ajuntament. Els ha 
respost a través d’instàncies exposant que el gos disposa de la documentació reglamentària i 
que la fugida va ser deguda a l’atac de l’altre gos. 
 
Ha rebut notificació de liquidació de l’Organisme de Gestió Tributària, amb carta de pagament de 
158 euros, 100 de sanció per no evitar la fugida del seu animal i 58 de les despeses del servei de 
recollida. 
 
No està d’acord ni amb la sanció imposada ni amb les despeses del servei de recollida. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Es 
demana que, tenint en compte que la fugida del gos va tenir lloc per motius aliens a la voluntat de 
la ciutadana, s’estudiï l’expedient de nou i es consideri l’anul·lació de la sanció. 
 
 
Actuació 2012 
 
Respon la regidora delegada de Serveis Municipals i Medi Ambient, i adjunta l’informe emès per 
la cap de l’oficina de Sancionadors, en el qual li notifiquen que es desestimen les al·legacions 
presentades. 
 
S’agraeix la resposta a la regidora, es trasllada la informació rebuda a la ciutadana. 
 
Dies després, la cap de l’oficina de Sancionadors comunica que la ciutadana s’ha posat en 
contacte amb ells i que diu no voler pagar la sanció. Demana fer treballs en benefici de la 
comunitat. 
S’ha acordat que pagarà els 58 euros del servei de recollida i que els 100 euros de la sanció els 
compensarà amb treballs en benefici de la comunitat, amb un total de 20 hores. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
Expedient 70/11 
 
Manca de manteniment de la urbanització Els Nius 
 
Una ciutadana, que havia presentat queixa l’any 2010 (exp. 49/10) per manca de manteniment 
del parc infantil i de les zones verdes de la zona on resideix, fa arribar un correu electrònic en el 
qual exposa que no s’han realitzat les actuacions de millora anunciades en la resposta que se li 
va donar. 
Diu que només es va netejar la zona coincidint amb la campanya electoral, que actualment l’estat 
del parc és deplorable i que els veïns no entenen que sigui el pitjor parc infantil de totes les 
zones, tot i trobant-se un barri amb una classificació alta. Explica que la neteja dels carrers 
tampoc ha millorat. 
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Actuació 2011 
 
Es trasllada la queixa a la regidora d’Obra Pública i es demana que s’emeti l’informe escaient. 
 
 
Actuació 2012 
 
El dia 9 de novembre de 2012 en una reunió mantinguda amb el regidor de l’àrea de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat per tractar diversos expedients pendents de resposta, la síndica 
insisteix en la necessitat que, malgrat no estar recepcionada l’obra i no ser responsabilitat de 
l’Ajuntament el manteniment, es trobi una solució per tal que els veïns de la zona, que paguen 
uns impostos elevats,  puguin gaudir dels serveis que es mereixen. 
 
Es concreta que es farà una recepció parcial de l’obra, corresponent a les zones verdes, ja que 
de la resta no és possible perquè hi ha treballs pendents d’execució per part de promotor. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
Expedient 72/11 
 
Disconformitat amb l’actuació feta per garantir la seguretat d’un edifici, per haver-se 
realitzat només parcialment 
 
Un ciutadà que al febrer havia presentat queixa per la situació de la façana de l’edifici del carrer 
Prim, 35, expedient 14/11, el qual es va tancar en rebre la resposta del regidor i comprovar 
l’actuació feta de la instal·lació d’una xarxa de protecció a la part de la façana que podia suposar 
un perill, exposa el seu desacord per haver-se actuat només en aquesta part de l’edifici. 
Diu que el perill radica també en les rajoles que estan suposadament enganxades al sostre en 
els seus 150 metres quadrats. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada l’expedient al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats i s’explica que, malgrat 
que l’expedient 14/11 es tanqués en rebre la resposta corresponent, el ciutadà mostra el seu 
desacord per la manca d’actuació per protegir el risc de despreniment de les rajoles del sostre de 
l’entrada. 
 
 
Actuació 2012 
 
El dia 9 de març de 2012 respon el regidor i explica que en data 28 de novembre de 2011, la 
Comunitat de Propietaris del carrer General Prim 35 va aportar un certificat tècnic emès per 
l’arquitecte tècnic contractat per la propietat, relatiu a les mesures de seguretat adoptades per tal 
que cap element de l’edifici caigués a la via pública. 
 
Diu que en un decret de regidor delegat del dia 28 de novembre 2011, i novament en data 6 de 
febrer de 2012, es va requerir a la propietat que fes la corresponent sol·licitud de llicència d’obres 
per a la realització dels treballs de reparació de l’edifici, i que, el dia 20 de febrer de 2012, la 
propietat ha demanat una ampliació del termini de presentació de sol·licitud de la llicència d’obres 
establerta en l’últim decret, qüestió que s’està acabant d’estudiar. 
 
 
 



 110

S’agraeix la resposta al regidor, es trasllada  la informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
Expedient 75/11  
 
Disconformitat amb l’atenció rebuda de l’educadora social i el treballador social de 
referència 
 
Una ciutadana exposa la seva disconformitat per l’atenció rebuda de l’educadora social i el 
treballador social. Considera que amb l’anterior treballadora social estava ben atesa. N’ha 
demanat el canvi i no li ha estat concedit. 
 
Té una discapacitat reconeguda del 33% i és mare de 4 fills: dos nens de 12 i 2 anys i dues 
nenes bessones de 8 anys. 
 
Per a les dues nenes té concedides beques de menjador, i per al nen de 2 anys té ajut al 
pagament de l’escola bressol. 
 
Actualment no disposa de cap ingrés. Al gener de 2012 cobrarà una renda activa d’inserció de 
426 euros. 
 
Té un habitatge en propietat, del qual havia estat pagant la hipoteca, però fa uns mesos que no 
la pot pagar i té un deute acumulat de 1.757,36 euros. Explica que el banc li ha ofert que entregui 
les claus en el termini de 20 dies i li condonarà el deute. 
 
Diu que ha demanat informació sobre diferents qüestions: habitatge de protecció oficial, canvi 
d’escola dels seus fills a una de més propera per no haver de pagar transport, ajuts per la 
compra de material escolar i ajut per la compra d’aliments i no ha obtingut resposta. 
 
També explica que s’ha inscrit en tres ocasions a un pla d’ocupació i que mai ha estat 
seleccionada. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada la queixa a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones, i es 
demana que s’emeti l’informe escaient a la major brevetat possible, donada la situació de la 
ciutadana. 
 
 
Actuació 2012 
 
Respon la regidora i adjunta un extens informe emès per la cap dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament. En aquest informe es detallen els diversos ajuts concedits a la ciutadana i a la seva 
família (tramitació de la RMI, ajuts econòmics puntuals, ajuts a l’escola bressol, beques de 
menjador escolar, etc) des de l’any 2000 fins a l’actualitat. 
 
Estudiat l’informe es determina que la ciutadana ha estat degudament atesa per Serveis Socials 
de l’Ajuntament i que  no existeix cap greuge. 
 
Es comunica aquesta informació a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada 
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Expedient 76/11 
 
Queixa per repetides coI·lisions de vehicles a la tanca d’un habitatge unifamiliar 
 
Una ciutadana exposa que el 10 de març de 2010 va presentar una instància en la qual 
demanava la instal·lació de reductors de velocitat a la calçada, davant del seu habitatge, situat a 
una urbanització de la ciutat, amb motiu d’haver-se produït, durant els tres darrers anys, diversos 
xocs a la façana. 
 
Al febrer de 2011 va rebre la resposta de la directora de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i 
Seguretat, la qual explicava que la proposta feta per la ciutadana no era viable, com que es 
tractava d’una corba podria produir l’efecte contrari, amb la possible pèrdua de control dels 
vehicles. 
 
Diu, també, que l’Ajuntament té previst realitzar un estudi de mobilitat de la zona a fi de poder 
aplicar la millor solució (tant amb senyalització vertical com horitzontal) per evitar que el fet 
denunciat es torni a produir. Transcorreguts 10 mesos, la ciutadana diu que no ha observat cap 
actuació. 
 
Ara ha tingut lloc una nova col·lisió, fet que, per ser la quarta vegada que es produeix, li crea una 
gran inseguretat i angoixa, ja que, a més, viu sola. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i es 
demana l’emissió de l’informe escaient. 
 
 
Actuació 2012 
 
En data 7 de febrer de 2012 respon el regidor amb un extens informe en el qual s’argumenten els 
motius pels quals no es possible la instal·lació d’elements reductors de velocitat a la zona, degut 
a la configuració del carrer. 
 
Explica que la solució que es creu més idònia, és un reforçament de la senyalització vertical, amb 
senyals de perill i limitació de velocitat i senyalització horitzontal, com a recordatori de la limitació 
de velocitat.  
 
Es trasllada aquesta informació a la ciutadana, i se li demana que quan es portin a terme els 
treballs de senyalització  ho comuniqui. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
Expedient 77/11 
 
Contaminació acústica ocasionada pel coixí berlinès instal·lat davant d’un habitatge 
 
Un ciutadà presenta queixa perquè el soroll que produeix el coixí berlinès instal·lat davant del seu 
habitatge, al pas dels vehicles, és cada dia més molest i li dificulta el descans nocturn. 
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El ciutadà havia presentat dues queixes, pel mateix motiu, al desembre de 2010 i a l’agost de 
2011. 
A la primera, li respon l’Ajuntament el 28 de febrer de 2011. A la resposta es reconeix que el coixí 
instal·lat no absorbeix completament el soroll, motiu pel qual es valorarà el canvi per un altre 
fabricat amb un material diferent. 
A la queixa del mes d’agost, feta perquè la situació no s’havia resolt, la resposta, de data 4 
d’octubre, és que el canvi es farà quan es disposi del material. 
 
Han transcorregut 3 mesos i el canvi no s’ha fet. 
 
 
Actuació 2011 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat demanant 
s’emeti l’informe escaient. 
 
 
Actuació 2012 
 
Respon el regidor i explica que es procedirà al canvi del coixí en el proper pla de manteniment i 
senyalització. Aquest pla s’iniciarà en el moment que es tingui disponibilitat pressupostària per tal 
de poder fer els contractes per al subministrament de materials de senyalització i elements de 
seguretat. 
Diu que des de la instal·lació d’aquest coixí berlinès, el departament de Senyalització no ha rebut 
cap queixa per molèsties de soroll, de cap veí de la zona, incloent les vivendes de planta baixa 
que estan a l’alçada de la ubicació d’aquest coixí. 
El motiu de fer el canvi és degut a que és un model amb un nivell de moderació de velocitat més 
baix que els que s’instal·len actualment, i insisteix en què fins ara no s’ha rebut cap queixa per 
molèsties de sorolls de cap dels coixins instal·lats a la ciutat. 
 
Es trasllada la resposta rebuda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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ACTIVITAT I PRESÈNCIA DE LA SÍNDICA EN ACTES 
 
 
Gener 2012 
 
 
Dia 10 Reunió amb la portaveu del grup municipal PP a l’oficina de la síndica a l’Ateneu 

Municipal. 
 
Dia 10 Reunió amb la portaveu del grup municipal CiU a l’oficina de la síndica a l’Ateneu 

Municipal. 
 
Dia 12 Reunió amb el director de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat a 

l’Ateneu Municipal. 
 
Dia 19 Despatx periòdic amb la senyora alcaldessa. 
 
Dia 25 Assistència a la Jornada “El dret a una bona administració”, organitzada per la 

Síndica de Greuges de Barcelona.  
 
                       El president de la Comissió Jurídica Assessora, Tomàs Font, va pronunciar la 

conferència: El dret a una bona administració, entre l’eficàcia i la legalitat. 
 
Dia 31 Assistència a la presentació del Informe anual 2011 del Defensor del Ciutadà de 

Granollers. 
 
 
Febrer 2012 
 
Dia 16 Reunió amb la regidora de l’àrea de Promoció Econòmica i Règim Interior, la 

gerent de l’IMPES i la coordinadora del Servei de Formació, per tractar dos 
expedients. 

 
Dia 23 Assistència a la XIV Trobada Assemblea del Fòrumsd a Arenys de Mar. 
 
Dia 27 Reunió amb el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, per tractar un expedient. 
 
 
Març 2012 
 
Dia 4 Assistència a la celebració del Dia d’Andalusia a Catalunya, al Parc de Ca n’Oriol. 
 
Dia 6 Reunió amb la portaveu del grup municipal ERC a l’oficina de la síndica a l’Ateneu 

Municipal. 
 
Dia 6 Assistència a la presentació de l’Informe anual 2011 del Síndic de Greuges de 

Sabadell. 
 
Dia 8 Assistència a la lectura del Manifest del Dia de la Dona, a la plaça Pere Aguilera. 
 
Dia 8 Reunió amb el cap de l’ORGT de Rubí i amb el cap de la Unitat del Vallès 

Occidental a la seu de l’ORGT de Rubí, per tractar el tema de les bonificacions de 
l’IIVTNU, en els casos d’herències. 
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Dia 12 Reunió amb la regidora de l’àrea de Promoció Econòmica i Règim Interior, per 
tractar dos expedients. 

 
Dia 12 Participació com a membre del jurat de la 6a edició dels Premis al Civisme, a la 

sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 
Dia 15 Assistència a l’acte de lliurament dels Premis al Civisme, a l’Ateneu Municipal. 
 
Dia 30 Assistència a la presentació de l’Informe Anual 2011 de la Síndica de Greuges de 

Barcelona, a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Abril 2012 
 
Dia 13 Despatx periòdic amb la senyora alcaldessa. 
 
Dia 16 Assistència a la reunió de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
 
Dia 25 Reunió amb el senyor Josep Manel Castro, regidor de Serveis Econòmics i 

Hisenda, per tractar diversos expedients. 
 
 
Maig 2012 
 
Dia 24  Participació a les VII Jornades de Formació del Fòrumsd, a Cornella de Llobregat: 
 

• Taula rodona d’alcaldes: Present i futur dels Ajuntaments. 
• L’aplicació del principi de subsidiarietat en l’administració.  
• Els Ajuntaments i l’aplicació dels Drets Humans a la ciutat (CESDHC). 
• La participació ciutadana i la Bona Administració. 

 
 
Juny 2012 
 
Dia 7  Assistència a la inauguració de l’exposició “La nit tràgica. 50 anys dels aiguats al 

Vallès”, al Castell Ecomuseu Urbà de Rubí. 
 
Dia 14 Assistència a la conferència: Els Drets Socials a Nacions Unides, organitzada pel 

Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès, al Claustre del Monestir de Sant 
Cugat del Vallès. 

 
Dia 18 Assistència a la presentació de la Memòria anual 2011 del Síndic de Greuges de 

Sant Cugat del Vallès. 
 
Dia 20 Presentació del Informe 2011 de la Sindicatura a la Junta de Portaveus de 

l’Ajuntament de Rubí. 
 
Dia 26 Reunió amb la coordinadora de l’àmbit de Governança, per tractar els expedients 

pendents de la Sindicatura. 
 
Dia 27 Assistència a l’acte institucional de recepció a les entitats municipals amb motiu de 

la Festa Major, a l’Ateneu Municipal. 
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Juliol 2012 
 
Dia 4  Presentació de l’Informe 2011 de la Sindicatura als mitjans de comunicació. 
 
Dia 5  Presentació de l’Informe 2011 de la Sindicatura al Ple de l’Ajuntament. 
 
Dia 19  Assistència a la presentació de la Memòria Anual 2011 de la Síndica de Greuges 

de Terrassa. 
 
 
Setembre 2012 
 
Dia 4 Reunió amb la coordinadora de l’àmbit de Governança, per tractar els expedients 

pendents de la Sindicatura. 
 
Dia 4 Reunió amb la cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per conèixer el suport que 

l’OMIC dóna als ciutadans afectats pel problema de les participacions preferents, 
deute subordinat i altres productes financers de risc. 

 
Dia 11  Assistència a l’acte unitari institucional de commemoració de la Diada de 

Catalunya. 
 
Dia 20  Assistència a l’Assemblea General Extraordinària del Fòrumsd i a la reunió de 

territoris, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Dia 22 Assistència a la projecció del documental “Després de les aigües”, al teatre La 

Sala. 
 
 
Octubre 2012 
 
Dia 2 Reunió amb el president de l’Associació de veïns Rubi-2000 Les Torres. 
 
Dies 3-5 Participació en el V Encuentro Estatal de Defensores Locales, celebrat a la ciutat 

de Barcelona. 
 

• Análisis y efectos de la desigualdad. 
• Crisis y derechos en el estado del bienestar. 
• El defensor local de la ciudadanía ante la exclusión social. 
• Experiencias de modificación de las prioridades presupuestarias municipales 

en tiempo de crisis. 
• Experiencias de dinamización de las defensorías. 
• Derechos fundamentales y la asignación equitativa de los recursos públicos. 
• Importancia, utilidad y eficacia de las defensorías locales de la ciudadanía en 

tiempo de crisis. 
 

Dia 17  Reunió amb el regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats, el coordinador del 
departament d’Activitats, els responsables d’un centre de culte, el president de 
l’associació de veïns i el promotor de la queixa, per trobar una solució a la queixa 
presentada pel ciutadà. 

 
Dia 25 Assistència a la xerrada d’ADICAE, a RUBI+D, sobre les participacions preferents, 

deute subordinat i altres productes financers de risc. 
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Novembre 2012 
 
Dia 9 Reunió amb el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, per 

tractar els expedients pendents de resposta. 
 
Dia 9 Reunió amb la coordinadora de l’àmbit de Governança, per tractar els expedients 

pendents de la Sindicatura. 
 
Dia 15 Assistència al VII Taller de Formació, organitzat pel Fòrumsd, a Mollet del Vallès: 
 

• El paper d’un defensor local dins d’un comitè d’ètica. 
• El paper i les competències dels ajuntaments sobre l’Habitatge. 

 
Dia 21 Reunió amb la representant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per 

conèixer la situació actual dels desnonaments i de les execucions hipotecàries, i 
informar-los sobre la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial – 
ClinHab. 

 
Dia 29 Reunió amb la gerent de Proursa, per conèixer la situació en relació a la promoció 

pública i social d’habitatges. 
 
Dia 29 Reunió amb el director del Mercat Municipal, a petició seva, per visitar els diferents 

espais i serveis del Mercat. 
 
 
Desembre 2012 
 
Dia 10  Assistència al dinar-col·loqui, organitzat pel Síndic de Greuges de Sant Cugat del 

Vallès, amb motiu de l’aniversari de la proclamació de la Declaració dels Drets 
Humans. 

 
Dia 11 Reunió del jurat de la 7a edició dels Premis al Civisme. 
 
Dia 14 Assistència a la seu de la Diputació de Barcelona, a l’acte de presentació del 

material itinerant consistent en 4 plafons per fer difusió de la Sindicatura. 
 
Dia 15 Assistència a l’acte d’entrega dels Premis al Civisme,  a la Plaça Marquès de 

Barberà. 
 
Dia 17 Assistència a la trobada anual, amb motiu de les festes de Nadal, organitzada per 

l’Ajuntament a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. 
 
Dia 17  Assistència a la conferència “la defensa dels drets de les persones en temps de 
  crisi” a càrrec del Síndic de Greuges de Catalunya, Excm. Sr. Rafael Ribó i Massó, 
  organitzada per la comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
  Terrassa (ICATER) junt amb la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, a la 
  sala d’actes de la seu de l’ICATER. 
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FOTOGRAFIES D’ASSISTÈNCIA A ACTES 
 
XIV Trobada Assemblea del Fòrumsd a Arenys de Mar, 23 de febrer de 2012 
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VII Jornades de Formació del Fòrumsd, a Cornellà de Llobregat, 24 de maig de 2012 
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Assemblea General Extraordinària del Fòrumsd a St. Feliu de Guíxols, 20 de setembre de 2012 
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V Encuentro Estatal de Defensores Locales, celebrat els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2012 a 
Barcelona. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 121

VII Taller de Formació, organitzat pel Fòrumsd, a l’Hospital de Mollet del Vallès, 15 de novembre 
de 2012. 
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Conferència “la defensa dels drets de les persones en temps de crisi” a càrrec del Síndic de 
Greuges de Catalunya, Excm. Sr. Rafael Ribó i Massó, a la sala d’actes de la seu de l’ICATER, 
17 de desembre de 2012 
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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NOTÍCIES DEL FÒRUMSD 
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DOCUMENTS DEL FÒRUMSD 
 
 
 

       
 
 
Conclusions del V Encuentro Estatal de Defensorías Locales 
 

ELS SÍNDICS RECLAMEN MESURES PAL·LIATIVES I 
LEGISLATIVES URGENTS PER FER FRONT AL GREU 
PROBLEMA DE LA PÈRDUA DE L’HABITATGE 
 
Els defensors creuen que, si no es corregeix amb urgència la situació, es pot 
produir una fractura social de costos humans i econòmics insuportables 
 
El problema suposa una vulneració del dret a un habitatge digne i afecta tant 
persones amb pocs recursos com les classes mitjanes 
 
Els ombudsman incrementaran les actuacions d’ofici per defensar els col·lectius 
més vulnerables i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social 
Barcelona, 9 d’octubre de 2012. 
 
 
Els síndics locals de tota Espanya reclamen als poders municipals, i per extensió als governs 
autonòmics i de l’Estat, mesures pal·liatives i legislatives urgents per fer front al creixent i greu 
problema de la pèrdua de l’habitatge habitual davant de la impossibilitat de pagar els crèdits 
hipotecaris i lloguers. Segons la setantena de defensors i tècnics que han participat entre els dies 
3 i 5 d’octubre en unes jornades sobre el paper de les defensories locals en temps de crisi, si no 
es corregeix de forma immediata aquesta situació, que afecta cada cop més gent, pot produir-se 
una fractura social de costos humans i econòmics insuportables. 
Aquest greu problema, provocat pel mal funcionament del sistema financer i l’elevat índex d’atur, 
ocasiona una vulneració del dret a un habitatge digne i afecta tant persones amb pocs recursos 
com les classes mitjanes. 
Quan una persona perd el seu habitatge, l’Administració municipal té l’obligació de facilitar-li un 
allotjament provisional o d’urgència. Per tant, els ajuntaments, junt amb els governs autonòmics i 
l’Estat, han d’actuar i facilitar el dret a l’habitatge. Els poders locals no poden ser aliens al 
deteriorament de la qualitat de vida dels seus ciutadans, la pèrdua d’un dret bàsic i l’alteració de 
la pau social, segons les conclusions a les quals han arribat els síndics locals. 
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Els defensors creuen que es fa molt necessari introduir, amb celeritat, noves propostes 
legislatives que vagin més enllà dels actuals plans de reestructuració hipotecària per tal 
d’afrontar aquesta greu problemàtica, i adequar les lleis a la nova realitat social per tal de 
prioritzar i fer possible el dret a un habitatge digne. Les previsions recollides en el Reial decret llei 
6/2012, de 9 de març, que fa referència a la dació en pagament, només poden aplicar-se a una 
petita part dels afectats, els que es troben en situació d’exclusió social, i sempre que hi hagi 
voluntat per part dels creditors. 
Les defensories locals proposen també, als ajuntaments, crear mecanismes de mediació, o bé 
facilitar als afectats accés als que ja puguin existir, amb l’objectiu de trobar solucions concretes, 
especialment pel que fa a la dació en pagament, i sense oblidar mai que l’allotjament és un deure 
públic ineludible. 
 
Defensa dels col·lectius més vulnerables 
 
En les jornades, els síndics locals també van prendre la decisió de prioritzar les actuacions d’ofici 
per defensar els col·lectius més vulnerables i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, ja que es 
tracta d’un perfil de població invisible. A partir de situacions concretes, aquestes intervencions 
poden servir per estudiar a fons un tema i fer arribar recomanacions a l’Administració. 
La trobada ha servit també per posar en evidència que moltes de les queixes que reben els 
síndics superen les competències municipals. De tota manera, els defensors les escoltaran, les 
recolliran i les traslladaran als seus respectius ajuntaments perquè les facin arribar a les 
administracions competents. 
La disminució d’ingressos i la reducció de les aportacions previstes pels governs autonòmics en 
determinats serveis ha disminuït la capacitat dels ajuntaments per afrontar les conseqüències de 
la crisi en les famílies i persones. Alguns consistoris, com el de Barcelona, han decidit fer front a 
la situació, amb partides pressupostàries extraordinàries, com les beques menjador. 
De totes maneres, els defensors creuen que es tracta de mesures insuficients donada la gravetat 
i la durada de la crisi. Opinen que cal atendre, amb caràcter prioritari, les persones més 
necessitades i, a curt termini, fer un gir en la gestió dels pressupostos públics a favor de les 
persones i dels serveis bàsics de l’estat del benestar.      
 
Jiménez Villarejo i Trilla, entre els ponents 
 
En el V Encuentro Estatal de Defensorías Locales, hi van participar, entre altres ponents, el 
professor d’ètica de l’Institut Químic de Sarrià Albert Florensa; l’exfiscal anticorrupció Carlos 
Jiménez Villarejo; l’exsecretària d’Habitatge de la Generalitat i directora del Servei de Mediació 
en Habitatge de Càritas Diocesana, Carme Trilla; el catedràtic de Política Econòmica de la 
Universitat de Barcelona, Antón Costas, i el vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional, 
Eugeni Gay. 
Florensa va centrar la seva conferència en l’anàlisi i els efectes de les desigualtats. En opinió de 
professor de l’Institut Químic de Sarrià, les desigualtats tenen molt a veure amb el nivell de 
renda. I per il·lustrar-ho va explicar que el repartiment de la riquesa sempre és el mateix: el 20 % 
de la població té el 80 % de la riquesa d’un país, sigui quin sigui el seu sistema polític. 
 
La desigualtat de la renda va també íntimament lligada a l’esperança de vida de les persones, va 
dir Florensa. Les desigualtats provoquen en les famílies frustració, angoixa, inseguretat i baixa 
autoestima. Tot això es concreta en uns majors índexs de malalties mentals, sobrepès, fracàs 
escolar, homicidis i augment del consum de drogues. Florensa va plantejar una distribució 
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equitativa de la riquesa i que les persones puguin desenvolupar totes les seves capacitats per tal 
d’evitar que siguin instrumentalitzades. 
Jiménez Villarejo va destacar, en la seva compareixença, que actualment s’està vivint una 
important crisi de drets i, com a conseqüència, del mateix estat del benestar. Dos dels drets més 
greus que l’exfiscal creu que s’estan vulnerant són en l’àmbit sanitari. 
D’una banda, Jiménez Villarejo denuncia que els drets sanitaris dels immigrants han estat 
parcialment limitats per un reial decret llei quan les normes que recullen i regulen aquests drets 
són lleis orgàniques i, per tant, la seva modificació necessita una norma del mateix rang. D’altra 
banda, l’exfiscal opina que s’està soscavant el model sanitari públic, ha desaparegut el dret 
universal sanitari, i es tendeix a un sistema que només cobreix els assegurats. 
Jiménez Villarejo va proposar com a possibles solucions que els ciutadans facin servir el que 
s’anomena “el dret de petició”, és a dir, que es dirigeixin als poders públics per reclamar la seva 
intervenció davant d’un fet injust, o actuar per la via penal, ja que el Codi penal tipifica com a 
delictes els atacs contra les garanties constitucionals que afecten els drets civils, socials o 
culturals. 
 
Només l’1,5 % d’habitatges són públics  
 
L’exsecretària d’Habitatge de la Generalitat Carme Trilla va criticar que mai no s’ha considerat 
l’habitatge com un dels pilars de l’estat del benestar (sanitat, educació i serveis per a la 
ciutadania), i va destacar que el sector privat ha estat el principal i quasi exclusiu proveïdor 
d’habitatges. Trilla, que va criticar que les entitats financeres tenen 600.000 habitatges buits en el 
seu poder, va defensar la necessitat que les polítiques públiques protegeixin veritablement el dret 
a l’habitatge. 
L’actual Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana va posar sobre la taula que la 
situació de crisi encara ha provocat una major reducció i disminució de l’oferta pública en matèria 
d’habitatge, i sosté que la situació de crisi ha pogut contribuir a la reaparició, en els darrers anys, 
de les barraques en moltes poblacions. A Espanya, només l’1,5 % dels pisos són de titularitat 
pública, mentre que a França aquest percentatge s’eleva fins al 18 %. 
El catedràtic de la Universitat de Barcelona Costas considera que la crisi actual és una crisi 
infringida pels polítics a la ciutadania. Les retallades tenen una naturalesa politicoideològica que 
buscar establir unes idees conservadores: convèncer que l’estat del benestar és car i que s’està 
creant una ciutadania forta en dret i dèbil en obligacions, va exposar. Costas es va mostrar 
partidari d’establir un equilibri entre el mercat, l’Estat i la societat, crear riquesa i repartir-la de 
forma més equitativa per fer front a les desigualtats. 
 
Exclusió financera 
 
El catedràtic va donar algunes dades que, segons ell, són una clara evidència de situacions de 
desigualtat: el 62 % dels joves entre els 19 i 35 anys viuen amb els seus pares perquè no es 
poden emancipar. També diu que la creixent desigualtat té altres conseqüències greus. Una és 
l’exclusió financera de determinats col·lectius i considera que hi ha gent que, si no té accés al 
crèdit, mai no sortirà de pobra. 
 
Costas creu que les classes mitjanes i treballadores que s’ho poden permetre estan fugint dels 
serveis públics (ensenyament, salut, habitatge...), un fet que deixa sense veu aquests serveis. 
Els pobres no tenen veu i sense veu aquests serveis no milloraran. Segons Costas, un dels 
papers dels síndics és denunciar les desigualtats i donar veu als sense veu. 
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En la seva conferència, l‘exmagistrat del Tribunal Constitucional Eugeni Gay va destacar que les 
persones que  més reben són les que més han de contribuir a les despeses públiques. En 
aquests moments, aquest principi, que pot semblar obvi, adquireix especial rellevància en temps 
de crisi. Segons Gay, l’Estat ha de ser especialment curós en la captació de la riquesa i en el seu 
repartiment. 
Pel que fa als defensors locals, Gay creu que han de vetllar per la preservació del principi de 
distribució equitativa de la riquesa, lluitar contra la corrupció i promoure que els pressupostos 
s’ajustin a la Constitució. 
En la seva intervenció, l’adjunt a la síndica de Barcelona, Marino Villa, va subratllar  que, davant 
de la vulneració de drets, els síndics són més necessaris que mai. Els ciutadans han de tenir la 
possibilitat de defensar-se davant d’una Administració que perd els seu objectius, va explicar.  
Segons Villa, els síndics han de lluitar pels valors constitucionals i els principis generals del dret 
apel·lant a l’equitat i la justícia social.  Per dur a terme la seva tasca, els ombudsman poden 
assessorar i supervisar, però sobretot cal que exigeixin una aplicació ponderada de la norma, 
“per sobre de la seva aplicació literal”, i exigir públicament la revisió de la norma injusta. 
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