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PRESENTACIÓ 
 
 
 
Senyora alcaldessa; senyores i senyors regidors; senyors secretari i interventor; companys i 
companyes del FòrumSD; ciutadanes i ciutadans, i amigues i amics. 
 
Per segon any, en compliment del que estableix l’Article 27 de Reglament del Síndic de 
Greuges de Rubí, el qual diu: “Anualment, en el transcurs del primer semestre, el/la Síndic/a de 
Greuges de Rubí haurà de presentar a l’Ajuntament un informe de les seves actuacions…”, i el 
que diu a l’article 28 del mateix reglament: “El/la Síndic/a exposarà oralment un resum de 
l’informe esmentat en una sessió plenària específica del Ple de l’Ajuntament, al final del qual els 
grups podran intervenir per fixar la seva posició”, tinc l’honor de presentar el preceptiu informe 
anual corresponent a les actuacions portades a terme en el transcurs del passat exercici de 
2011. 
 
L’informe és la síntesi de totes les queixes i consultes que els ciutadans i ciutadanes de Rubí 
m’han confiat 
 
Gran part del treball de l’oficina ha consistit a atendre de la millor manera els ciutadans que s’hi 
han adreçat, els quals, de vegades, arriben desorientats després d’una experiència, segons ells, 
poc agradable amb l’Administració. 
 
La ciutadania té dret a una bona Administració, una Administració pròxima, que l’escolti, que 
l’entengui, que li raoni i que li fonamenti les decisions. Que actuï de forma transparent i que en 
algunes resolucions tingui molt en compte el factor humà, ja que de vegades pot ser convenient 
anar més enllà de la lletra literal de la llei, de fer-ne una interpretació àmplia i generosa. A mi 
m’agrada resumir-ho com: no contra la norma, però no només amb la norma...  
 
A l’oficina, la tasca d’escoltar, assessorar, informar, orientar o mediar, des de la proximitat que 
permet l’entrevista personal, ha estat la prioritat en el dia a dia de l’atenció als rubinencs i 
rudinenques que m’han fet la confiança de presentar les seves queixes, problemes i inquietuds. 
 
Després d’estudiar amb rigor la documentació que aporta el ciutadà i les dades i informes que 
m’hagi fet arribar l’Administració he resolt donant suport o no a les seves pretensions. Sempre 
s’ha justificat la no admissió d’una queixa, i quan s’ha considerat adient s’ha fet pedagogia dels 
deures que com a ciutadans tots hem de complir. 
 
Tots vosaltres teniu un exemplar de l’informe en el qual trobareu sintetitzada tota la tasca 
realitzada durant l’any 2011. 
 
Ara, només faré menció del nombre total d’actuacions i de les recomanacions, suggeriments i 
recordatoris que s’han fet. 
 
El nombre total d’actuacions ha estat de 123, de les quals 73 han estat queixes, 46 consultes i 3 
iniciatives d’ofici. Els resultats estan detallats a la pàgina 9 d’aquest informe, i als gràfics 
corresponents a partir de la pàgina 15. 
 
Quant a les recomanacions, cal dir que, a més de la tasca d’orientació i consulta en les 
reclamacions dels ciutadans, es pretén aportar una altra visió sobre un mateix problema. De 
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vegades una queixa individual pot tenir una repercussió general. Es vol contribuir, si més no, a 
reflexionar sobre la possibilitat de millorar algunes actuacions dels diferents departaments 
municipals. 
 
Durant aquest exercici s’han fet un total de 14 recomanacions, 7 suggeriments i 4 recordatoris. 
 
El resultat ha estat: 10 recomanacions acceptades, 1 no acceptada i 3 pendents de resposta. 
Dels suggeriments, 4 estan acceptats i 3 no tenen resposta. Tots i cadascun estan explicats en 
l’apartat de síntesis i en trobareu un resum a les pàgines 11, 12, 13 i 14. 
 
Dit això, exposaré el que més em preocupa de tot el que ha arribat a la Sindicatura i que 
considero que necessitarà una atenció especial per part de l’Administració. 
 
HABITATGE 
 
Quan parlem d’habitatge, no parlem de privilegis, parlem de drets, d’una necessitat bàsica que 
ha de ser assequible a totes les persones. 
 
La situació que afecta als qui han perdut el seu lloc de treball i, per tant, no poden fer front al 
pagament de les quotes de la hipoteca del seu habitatge, els està portant a la marginació social, 
conseqüència d’un sistema legal pel qual el deutor no s’allibera amb l’entrega de l’habitatge. 
 
Davant d’aquesta situació, no es pot romandre impassible.  
 
He atès diversos casos de persones desnonades. En tot moment he intentat estar al seu costat, 
informar-les i acompanyar-les el millor que he sabut. 
 
En una reunió a l’oficina, representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca em van 
exposar la necessitat que se’ls assignés un advocat especialitzat per atendre les consultes de 
cadascun dels casos. Vaig traslladar la seva petició a l’alcaldessa i ara he de celebrar, com vaig 
celebrar en el seu moment la creació de l’Oficina d’Intermediació amb les Entitats Financeres, 
que l’Ajuntament estigui a punt de signar un conveni amb el Col·legi d’Advocats per poder 
donar-los l’assessorament legal especialitzat necessari. 
 
Vull comentar també que en una actuació d’ofici realitzada aquest any vaig recomanar a 
l’Ajuntament que subvencionés les plusvàlues a les famílies i persones que han perdut el seu 
habitatge per desnonament, quan la seva situació econòmica no els permetés assumir-les. 
Aquesta recomanació ha estat acceptada. 
 
Caldrà pensar també a facilitar habitatges de lloguer assequibles a les persones que no 
disposin de recursos suficients. 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
Estem immersos en una profunda crisi, econòmica i financera, contra la qual no hi podem fer 
gairebé res. 
 
Els recursos materials són els que són: optimitzar-los i adjudicar-los amb equitat serà el que els 
farà òptims. 
 
En aquest context, em sembla oportú instar els Serveis Socials a tenir una sensibilitat especial a 
l’hora d’atendre les famílies i persones que en aquests moments es troben en risc d’exclusió. 
Penso que aquest departament té una de les tasques més complexes i transcendents dins de 
l’organigrama municipal. 
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Els professionals que tracten les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat 
econòmica i social, seran els que els facin la situació més suportable. Un tracte proper, amable, 
pot ajudar moltíssim. 
 
El treball coordinat i transversal dels Serveis Socials de l’Ajuntament i dels assistents socials 
dels tres Centres d’Atenció Primària de la ciutat amb altres iniciatives de caire social com són 
Càritas, Frater Nadal, Fundació Clariana o qualsevol altra entitat o projecte solidari, faran molt 
més efectius i justos els ajuts i les prestacions que es puguin oferir. 
 
ACCESSIBILITAT 
 
Les barreres arquitectòniques abans eren al carrer, però també a la ment. Ara que, 
afortunadament, han desaparegut de la ment, no ens podem permetre que continuïn en els 
carrers de la nostra ciutat. 
 
Els síndics, en les nostres jornades de formació, hem treballat amb especial interès la realitat de 
les persones amb algun tipus de discapacitat. La integració d’aquestes persones a la societat 
promovent l’accessibilitat per a tothom és una qüestió que em preocupa i he tractat en diferents 
actuacions d’ofici. 
 
Ara em congratula que el Pla de mobilitat urbana (PMU) que està executant l’Ajuntament tingui 
en compte l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Caldrà, però, no oblidar les 
persones invidents i altres possibles discapacitats. 
 
Sobre aquesta qüestió recomanaria que cada actuació que es porti a terme als carrers i, 
sobretot, a les voreres, incloent la instal·lació de mobiliari urbà, es faci pensant en les persones 
invidents i en les que necessiten cadires de rodes per desplaçar-se, i que se’ls faciliti poder-ho 
fer amb la màxima comoditat i seguretat. 
 
MEDI AMBIENT 
 
Els sorolls són un problema que afecta seriosament la qualitat de vida i inclús la salut dels 
ciutadans que els pateixen. 
 
En quatre expedients he fet les recomanacions que he considerat pertinents. Sobre això vull 
insistir a demanar a l’Ajuntament que sigui molt rigorós en l’aplicació de la normativa per 
garantir els drets de les persones afectades. 
 
SANT MUÇ 
 
No puc deixar de referir-me al malestar creat entre els veïns de Sant Muç per l’elevat i inesperat 
cost de la urbanització d’aquest sector. 
 
Bona prova d’això en són les reiterades manifestacions que des de fa temps tenen lloc per 
expressar el desacord dels veïns. 
 
És desitjable que, des del rigor i la transparència, es tingui en compte la realitat de cadascuna 
de les famílies per assumir el cost de les quotes pendents, cost que s’ha vist notablement 
augmentat per un seguit de circumstàncies alienes a la seva voluntat i responsabilitat. 
 
PER FINALITZAR  
 
És conegut que les meves resolucions no són vinculants, però el reglament de la Sindicatura 
preveu que pugui emetre recomanacions i suggeriments. 
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En l’informe de l’any passat vaig recomanar que es tornessin a considerar les nombroses 
sancions imposades en relació amb l’illa de vianants. Un cop fet el seguiment, se m’ha informat 
que s’han estimat les al·legacions sempre que s’ha pogut demostrar que hi havia un motiu 
justificatiu, i que el percentatge d’estimació ha estat del 45% al 55%. 
 
També vaig demanar més compromís en el temps de resposta. He de recordar que el reglament 
estableix un termini de 15 dies i he d’insistir en la necessitat que es compleixi. Un temps llarg de 
resposta suposa un desprestigi per l’Ajuntament i pot fer que es qüestioni la feina de la 
Sindicatura. 
 
L’eficiència i l’eficàcia han de ser característiques de la meva feina. La institució ha de ser útil 
als ciutadans i a l’Administració local. Caldrà que tots plegats en esforcem a fer-ho cada dia 
millor. 
 
Tot i ser conscient que l’èxit de la Sindicatura radica, en part, en el fet que el ciutadà sàpiga que 
existeix, que està al seu servei i que hi pot acudir gratuïtament, aquest any tampoc puc 
considerar que he complert suficientment amb l’objectiu de difondre-la, de fer saber als rubinecs 
i rubinenques que poden venir a l’oficina a expressar les seves queixes, suggeriments i opinions 
sempre que ho creguin necessari, i que seran escoltats. Espero, durant el que resta d’any, 
assolir alguns dels objectius que m’he proposat. Entre ells, la realització d’un acte informatiu a 
l’Ateneu dirigit a tota la ciutadania. 
 
El meu compromís és continuar atenent totes les persones que s’adrecin a l’oficina el millor que 
sàpiga, i esmerçar tot el temps i l’atenció necessaris per escoltar-les i resoldre les seves 
peticions. 
 
Vull agrair la col·laboració de la senyora Carme Garcia, alcaldessa de Rubí, dels regidors i 
regidores de l’actual i de l’anterior legislatura, dels tècnics i administratius de l’Ajuntament, de 
l’inspector en cap de la Policia Local i dels caps de l’ORGT de Rubí i de la Unitat del Vallès 
Occidental, així com també de l’administrativa adscrita al servei pel seu compromís en la 
defensa dels drets dels ciutadans. 
 
Gràcies al FòrumSD per les seves tasques constants de suport i formació. Gràcies als 
companys i companyes amb qui comparteixo la missió de defensar els drets dels ciutadans i 
ciutadanes, alguns dels quals m’heu acompanyat avui aquí, perquè sé que sempre puc comptar 
amb vosaltres. 
 
I un darrer i especial agraïment és per als rubinencs i rubinenques, per la confiança que han 
dipositat en la institució en el moment que han acudit a l’oficina i que, en definitiva, són la raó de 
ser de la meva feina. 
 
Per acabar, m’agradaria encoratjar els membres del consistori perquè, a pesar de les diverses i 
legítimes discrepàncies polítiques, no deixin de remar tots junts per dur a terme una tasca 
constructiva amb l’únic objectiu de servir la ciutadania. 
 
Finalment, voldria expressar un desig: amb els valors solidaris fer realitat la frase de Gandhi: 
“Viure tots senzillament, per poder senzillament viure tots”. 
 
Moltes gràcies. 
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ACTUACIONS 
 
 
 
Durant l’any 2011 s’han realitzat un total de 123 actuacions, de les quals 74 han estat queixes, 
46 consultes i 3 iniciatives d’ofici. 
 
De les 74 queixes ―cal precisar que un expedient afecta dues àrees― 52 han estat admeses a 
tràmit i 23 no s’han admès; bé perquè el ciutadà no havia presentat prèviament la queixa a 
l’Administració o, si ho havia fet, no estava esgotat el termini de resposta, bé 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. 
 
D’aquests 23 expedients no admesos, 3 han estat traslladats al Síndic de Greuges de 
Catalunya i 1 al Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès. 
Dels 19 restants, 6 estan qualificats com a no admesos i13 com a no admesos amb informació. 
En aquests 13 expedients, tot i no admetre’ls, 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 52 queixes admeses a tràmit (una ha afectat dues àrees), 32 s’han resolt amb la 
col·laboració de l’àrea, 12 han estat desestimades perquè, una vegada estudiats els informes 
procedents, s’ha arribat a la conclusió que l’actuació municipal era legalment correcta. 
 
Al tancament d’aquest informe, 9 expedients es troben en tràmit. Cal dir que 3 queixes van ser 
presentades durant la segona quinzena de desembre. 
 
S’ha continuat fent actuacions en els 13 expedients que restaven oberts dels anys 2009 i 2010. 
A data 31 de desembre, els 13 expedients estaven resolts; 10 amb resultat satisfactori per al 
ciutadà i 3 amb resultat d’informació. 
 
Quant a les consultes, 46 en total, 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 
 
 
Cal fer constar que a causa del canvi de Corporació, el mes de juny de 2011, es van redistribuir 
les àrees de forma diferent. La distribució dels expedients s’ha fet d’acord amb les quatre àrees 
existents durant l’any 2011. 
 
Això pot afectar algun temps de resposta, de manera que el temps que es comptabilitza en 
alguns expedients no es pot atribuir tot a la persona que actualment n’és responsable. 
 
El temps mitjà de cadascuna de les àrees és el següent: 
 
Àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior: 10 dies. 
Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones: 14,30 dies. 
Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat: 89 dies. 
 
A les pàgines 23 i 24 hi ha els gràfics corresponents. 
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RECOMANACIONS, SUGGERIMENTS, RECORDATORIS 
 
 
 
Aquest apartat recull les recomanacions i suggeriments que s’han fet durant aquest exercici, els 
quals estan explicats a les síntesis de cada queixa. 
 
En els expedients corresponents a l’any 2011, s’han formulat 6 recomanacions, 4 suggeriments 
i 1 recordatori derivats de queixes presentades pels ciutadans; i 3 recomanacions i 1 
suggeriment d’ofici. 
 
En relació als expedients d’anys anteriors, els quals estaven en tràmit al tancament de l’anterior 
l’informe, s’han fet 3 recomanacions, 2 suggeriments i 1 recordatori corresponents a l’any 2010; 
i 2 recomanacions i 1 recordatori corresponents a l’any 2009. 
 
Per tant, el nombre total de recomanacions fetes durant aquest exercici ha estat de 14, el de 
suggeriments 7 i 4 els recordatoris. 
 
Resultats: 
 
Recomanacions acceptades, 10 
Recomanacions no acceptades, 1 
Recomanacions sense resposta, 3 
 
Suggeriments acceptats, 4 
Suggeriments sense resposta, 3 
 
 
El resum és el següent: 
 
Exp. 44/09 Amb motiu del temps transcorregut, més de dos anys, des de la sol·licitud de 
devolució d’una taxa, feta pel senyor Jordi Quintas, fins que s’ha efectuat, es recorda la 
conveniència que la resposta als ciutadans es doni en el període de temps legal de que 
disposa l’Administració. 
 
Exp. 69/09 Tenint en compte que una vegada finalitzades les obres de reforma del mercat, el 
ciutadà continua queixant-se de les males olors ―tot i reconèixer que és un problema de difícil 
detecció― es recomana es continuï amb el seguiment oportú i si, una vegada acabades 
totes les obres, es continuen percebent les emanacions denunciades, s’esmercin els 
esforços necessaris fins que se'n trobi l'origen i la solució definitiva. 
 
Exp. 71/09 Davant l’entrada en vigor del Decret 94/2010, de desplegament de la Llei 16/2009 de 
22 de juliol de centres de culte, i tenint en compte les reiterades queixes d’un ciutadà per les 
molèsties de contaminació acústica, es recomana es tingui en compte l’article 34 de 
l’esmentat Decret, que estableix la possibilitat de prendre mesures cautelars a fi de 
garantir la seguretat i salubritat públiques. 
 
Exp. 24/10 Arran del temps transcorregut, gairebé 6 anys, des que una ciutadana va sol·licitar la 
devolució de l’impost de circulació, del qual per discapacitat reconeguda n’estava exempta, fins 
a fer-se efectiva, es recomana s'esmercin els mitjans i esforços necessaris perquè el 
ciutadà no hagi de patir una espera de temps tan llarga, per veure reconegut un dret. 
 
Exp. 37/10 Amb motiu de les queixes per les molèsties de les terrasses dels bars, es valora 
l’augment del nombre d’aquests establiments de restauració a la ciutat i, a fi d’evitar que 
aquesta situació i altres similars es converteixin en un seguit de queixes repetitives, se 
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suggereix que des de l’Administració no només s’actuï a requeriment del ciutadà, sinó 
que s’instaurin protocols d’actuació, amb l'objectiu de prevenir, especialment en els 
locals que han estat motiu de queixa, un excés de soroll i molèsties pel veïnat. 
 
Exp. 43/10 Malgrat aquest expedient es vagi resoldre favorablement per al ciutadà a finals de 
desembre de 2010 ―raó per la qual no consta en les síntesi d’aquest informe― es té en 
compte que l’Administració desestima les al·legacions presentades pel ciutadà i que una vegada 
estudiada i exposada la situació s’aconsegueix que Sorea accepti retornar-li l’import pagat, se 
suggereix a l’Ajuntament, que quan els fets evidenciïn, com en aquest cas, que el ciutadà 
té raó en la seva queixa, s’esmercin els esforços necessaris a fi d’evitar-li haver de fer un 
seguit d’incòmodes accions per a defensar els seus drets. 
 
Exp. 48/10 Amb motiu de les molèsties de pols i soroll generades per una activitat d’extracció de 
terres, malgrat s’hagin iniciat actuacions a fi de resoldre les molèsties, es recomana: 
 

• Que es facin els controls pertinents per tal de garantir que les obres pendents es 
portin a terme a la major brevetat. 

 
• Que es prenguin les mesures oportunes per tal del garantir que problemàtiques 

com les que han motivat aquesta queixa no es repeteixin, tot donant compliment a 
l’article XVIII, punts 1 i 2, de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat: 

 
Art. XVIII - DRET AL MEDI AMBIENT 
 
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre 
desenvolupament econòmic i equilibri ambiental. 
 
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de precaució, 
polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), d'estalvi de l'energia, 
de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels residus; amplien i protegeixen els espais verds 
de les ciutats. 
 
També es recorda, l’obligació de respondre, dins el termini preceptiu, totes les instàncies 
dels ciutadans. 
 
Exp. 52/10 Davant la disconformitat del ciutadà amb l’import reconegut pels serveis de grua 
realitzats es recomana a l’Ajuntament: 
 
1. Que estudiï la possibilitat d’arribar a un nou acord que compensi de forma suficient la 
reclamació del ciutadà. 
 
2. Que eviti en el futur situacions semblants de prestació de serveis públics, sense 
l’adequada licitació i l’especificació d’un contracte que concreti les responsabilitats i 
preus dels serveis públics prestats per empreses privades. 
 
Exp. 68/10 Arran d’una queixa per les molèsties que genera una terrassa de bar, es recorda la 
conveniència que en els controls regulars fets des del servei d’inspecció o des de la 
Policia Local, es posi especial èmfasi en els espais i locals que han estat motiu de 
queixa, per tal d'evitar futures molèsties i les conseqüents denúncies i queixes. 
Exp. 01/11 Davant d’una altra queixa per les molèsties de l’activitat d’una terrassa de bar, 
s’insisteix en recordar la conveniència que en els controls regulars fets des del servei 
d’inspecció o des de la Policia Local, es posi especial èmfasi en els espais i locals que 
han estat motiu de queixa, per tal d'evitar futures molèsties i les conseqüents denúncies i 
queixes. 
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Exp. 11/11 Arran de la queixa presentada per la disconformitat amb diversos aspectes 
relacionats amb el funcionament del Mercadal, es tracta el cas amb el regidor en una entrevista 
i se suggereix la conveniència de mantenir una reunió amb els ciutadans i tots els 
departaments implicats: Mossos d’Esquadra, Policia Local, àrea de Comerç i àrea de 
Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Exp. 14/11 Tenint en compte el temps transcorregut des que es va traslladar l’expedient a 
l’Administració ―5 mesos― i el fet que el ciutadà insisteixi en la manca de seguretat a la zona, 
es recomana es realitzi un estudi de les condicions de seguretat  en relació amb la façana 
de l'edifici del carrer Prim, 35, i, en el cas que aquestes condicions no siguin les idònies, 
es prenguin les mesures oportunes per tal de garantir la seguretat dels vianants. 
 
Exp. 21/11 Estudiada la resposta de l’Administració que detalla el procés seguit per donar de 
baixa una persona empadronada en un habitatge llogat, es considera que els tràmits es podrien 
haver efectuat en un període de temps més curt, i es recomana: més rigor i diligència en 
l’actualització del Padró Municipal, a fi que els ciutadans no es vegin perjudicats en els 
impostos i taxes que el tenen com a referent. 
 
Exp. 33/11 Davant la diferència observada en el traçat de les franges diferencials per a invidents 
en una cruïlla de la ciutat, s’inicia un expedient i es recomana es realitzin les accions 
oportunes encaminades a resoldre les irregularitats existents i es procuri, en futurs 
arranjaments de voreres en altres zones de la ciutat, no tornar a repetir situacions com la 
que s’exposa. 
 
Estudiada la resposta de l’Administració, que explica que la remodelació dels dos carrers que 
formen aquesta cruïlla es van realitzar en èpoques diferents, un sota la llei vigent de l’any 2007 i 
l’altre de l’any 2009, es demana disculpes pel desconeixement de la “doble” legislació i, 
conseqüència d’haver observat, en diferents indrets de la ciutat, varies deficiències respecte als 
traçats i altres elements que no faciliten els desplaçaments de les persones amb discapacitat, 
sobre tot de les persones invidents, se suggereix que es faci un estudi a tota la ciutat i 
s’estableixi una base de dades per quan les voreres s’hagin d’aixecar, amb motiu de les 
obres de les companyies d’aigua, llum, gas, etc., es tingui en compte i es puguin refer 
amb la senyalització al més correcta possible. 
 
Exp. 37/11 Amb motiu d’una queixa per la falta de manteniment del parc de la Sardana, 
observat personalment el risc que suposa l’estat de la tanca metàl·lica que delimita la pista de 
basquet, la qual està despenjada en tot un lateral i és d’un gran volum i gruix, es recomana es 
portin a terme, a la major brevetat possible, les actuacions que garanteixin la seguretat 
de tots els usuaris d’aquest espai públic, donant compliment al que estableix la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, que en el Títol II, article 25, que en el punt 2 diu: 
 
“El municipi exerceix, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats autònomes, en les matèries següents: 
 
a) Seguretat en llocs públics. 
 
d) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d’habitatges; parcs i 
jardins, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals”. 
 
Exp. 38/11 Arran de la publicació en un mitjà de comunicació de la ciutat de la ubicació d’una 
entitat que ofereix atenció personalitzada a dones maltractades en situació de risc, es 
recomana que des de la Regidoria corresponent s’ofereixi assessorament continuat a 
l’entitat, que neix i treballa amb gran entusiasme per uns objectius encomiables, i es 
vetlli perquè les seves actuacions no esdevinguin, malgrat tota la bona voluntat, un risc 
per a les ciutadanes a les quals es vol ajudar i protegir. 
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Exp. 42/11 Amb motiu de les molèsties d’olors i soroll provinents de la terrassa d’un establiment 
de restauració, i tenint en compte el nombre de reclamacions presentades per la ciutadana, es 
recomana es prenguin les mesures oportunes per donar una solució ràpida que permeti a 
la ciutadana gaudir d’un medi ambient saludable que preservi la seva salut, d’acord amb 
l’article XVIII - DRET AL MEDI AMBIENT, de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, que diu: 
 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la 
compatibilitat entre desenvolupament econòmic i equilibri ambiental. 

 
2. Amb aqueta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del 
principi de precaució, politiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la 
contaminació acústica), (...). 

 
Una vegada rebuda i estudiada la resposta de l’Ajuntament, i observat l’elevat nombre de 
vegades que la ciutadana ha requerit la intervenció de la Policia Local, se suggereix s'estigui 
amatent al funcionament de l'activitat, i que es faci un esforç de coordinació entre els 
departaments d’Activitats, Via pública i Policia Local a fi de conèixer millor la realitat de 
la situació, i que es valori també la conveniència de mantenir una reunió conjunta amb la 
ciutadana i la propietat de l'activitat per, amb voluntat mediadora, trobar una resposta al 
malestar de la ciutadana i la seva família. 
 
Exp. 44/11 Tenint en compte que, malgrat s’hagin instal·lat els senyals corresponents, una 
ciutadana es continua queixant del gran nombre de conductors que no respecten el senyal de 
“direcció prohibida, excepte veïns”, se suggereix que potser seria convenient canviar aquest 
senyal pel senyal de “direcció prohibida”. 
 
Exp. 52/11 Davant la denegació de les al·legacions presentades a una sanció de trànsit per no 
ser correcta l’hora que consta en la butlleta de denúncia, es recomana s’estudiï de nou 
l’expedient sancionador i l’estimació de les al·legacions del ciutadà i se suggereix a 
l’inspector en cap de la Policia Local, en el ben segur que ja ho està fent, que recordi als 
agents l’obligació de ser molt rigorosos en les dades que facin constar en les butlletes de 
sanció. 
 
67/11 Tenint en compte que es considera que el protocol i procediment utilitzats per 
l’Ajuntament en una sanció de trànsit no són els adequats, es recomana l’anul·lació de la 
sanció imposada al ciutadà. 
 
Referent a no existir la fotografia probatòria de la suposada infracció, es recorda que el 16 
d’octubre de 2007, el regidor va acceptar la recomanació feta pel senyor Quintas sobre la 
necessitat d’utilitzar PDA, i s’insisteix en recomanar-ne l’ús. 
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GRÀFICS 
 
 

DISTRIBUCIÓ DE LES QUEIXES 
 
 

No admeses a tràmit. 
Informació

16,67%

Àrea de Promoció 
Econòmica, Hisenda i 

Règim Interior
12,82%

Àrea de Cohesió 
Social i Serveis a les 

Persones
15,38%

Àrea de Planif icació, 
Ecologia Urbana i 

Seguretat
39,75%
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7,69%

Derivades a altres 
institucions

5,13%

Desistiment
2,56%
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• Nota: un expedient afecta dues àrees. 
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT  
 

Percentatge 

Planif icació 
Urbana i 
Habitatge

6,45%Serveis 
Municipals i Medi 

Ambient
16,13%

Seguretat
16,13%

Mobilitat
16,13%

Espai Públic
16,13%

Llicències 
Urbanístiques i 

Activitats
29,03%

 
Nombre 

9

5 5 5 5

2

Llicències
Urbanístiques i

Activitats

Espai Públic Mobilitat Seguretat Serveis
Municipals i

Medi Ambient

Planif icació
Urbana i
Habitatge

 
Resultats 

7

4

3 3

2 2

1

2

1 1

2

3

Llicències
Urbanístiques i

Activitats

Espai Públic Mobilitat Seguretat Serveis
Municipals i

Medi Ambient

Planif icació
Urbana i
Habitatge

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

Percentatge 

Educació
8,33%

Civisme, 
Ciutadania i 
Cooperació

8,33%

Promoció  de la 
Cultura
8,33%

Serveis Socials 
75,01%

 
Nombre 

9

1 1 1

Serveis Socials Civisme, Ciutadania i
Cooperació

Promoció de la Cultura Educació

 
Resultats 

4

1 1

4

1 1

Serveis Socials Civisme, Ciutadania i
Cooperació

Promoció de la Cultura Educació

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

Percentatge 

ORGT
80,00%

Hisenda i Serveis 
Econòmics

20,00%

 
Nombre 

8

2

ORGT Hisenda i Serveis Econòmics

 
Resultats 

4

1

4

1

ORGT Hisenda i Serveis Econòmics

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

Dones
37,65%

D'ofici
3,90%Col·lectius

3,90%

Homes
54,55%
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MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LES QUEIXES 
 
 
 
 

Correu electrònic
18,18%

Telefòn
6,49%

Altres 
1,30%

Presencial
70,13%

D'ofici
3,90%
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QUEIXES PER EDATS 
 
 
 
 

De 21 a 30 
anys
9,86%

De 71 a 80 
anys
7,04%

De 31 a 40 
anys

18,31%

De 41 a 50 
anys

28,17%

De 51 a 60 
anys

15,49%

De 61 a 70 
anys

21,13%
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• Nota: no estan comptabilitzats els 3 expedients d’ofici i els 3 de col·lectius. 
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DISTRIBUCIÓ DE LES QUEIXES PER MESOS 
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NOMBRE D’EXPEDIENTS SEGONS EL TEMPS DE RESPOSTA 
 
 
 
 
 

General de totes les àrees 
 

20

6
7

2

9 9

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat 
 

5
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9
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Àrea de Cohesió Social i Serveis a les persones 
 

7
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0 -15 dies 15-30 dies 30-60 dies Pendents

 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior 
 

8

1 1
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 25

SÍNTESI DE LES QUEIXES DE 2011 
 
 
 
Expedient 1/11 
 
Manca de resposta a una instància sobre l’ocupació de la via pública per les terrasses 
dels bars 
 
Un ciutadà es queixa de la manca de resposta a una instància presentada en data 6 de 
setembre de 2010 a l’Ajuntament, en la qual denunciava que l’espai ocupat per les terrasses 
d’alguns bars excedien els límits autoritzats, i demanava que la delimitació de l’espai fos amb 
ratlles contínues i que és realitzessin els controls policials necessaris perquè aquestes 
delimitacions es respectin. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
En data 14 de febrer es rep informe, el qual explica que l’ordenança estableix la pauta general 
de marcació d’espais, que és amb línies discontínues. En casos d’espais emblemàtics, 
paviments especials, etc., es pot fer una delimitació diferent, pintant els angles de les 
cantonades i en altres casos, no s’ha cregut convenient el pintat i s’ha delimitat donant a 
l’establiment les instruccions de nombre de taules i cadires, així com la seva disposició. 
 
Explica que l’Ajuntament fa controls regularment des del servei d’inspecció i des de la Policia 
Local, així com també de forma puntual quan es rep una denúncia per ocupació incorrecta, 
sorolls, etc. 
 
S’agraeix la resposta al regidor, i es recorda la conveniència que en els controls regulars fets 
des del servei d'inspecció o des de la Policia Local, es posi especial èmfasi en els espais i 
locals que han estat motiu de queixa, per tal d'evitar futures molèsties i les conseqüents 
denúncies i queixes. 
 
Es dóna aquesta informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. Recordatori                         Temps: 30 dies 
 
Expedient 2/11 
 
Manca de resposta a una instància en la qual es demanava la inspecció d’unes obres 
 
Un ciutadà presenta una queixa per la manca de resposta a una instància que havia presentat 
el dia 3 de setembre de 2010 a l’Ajuntament, en la qual denunciava la realització d’unes obres 
realitzades per un veí al pàrquing de la comunitat. 
 
Actuació 
 
D’entrada, s’informa el ciutadà que no es pot admetre la queixa a tràmit, atès que no s’ha 
esgotat la via administrativa. 
 
Tot i així, tenint en compte la preocupació del ciutadà, es demana informació sobre l’estat de la 
resposta a la instància. 
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Transcorreguts 15 dies, des del departament de Desenvolupament Urbà, informen que es 
mantindrà una reunió amb el ciutadà per tractar el tema que denuncia. 
La reunió del regidor de l’àrea, la cap del departament de Llicències i el director de l’àrea de 
Desenvolupament Urbà amb el ciutadà es va mantenir dotze dies més tard. 
 
Quatre dies després, el director de l’àrea de Desenvolupament Urbà ens fa arribar una còpia de 
la resposta donada al ciutadà, en la qual li expliquen que les obres disposen de la preceptiva 
llicència i, que, per tant, es procedeix a l’arxiu de l’expedient de disciplina urbanística. 
 
Es fa arribar aquesta informació al ciutadà. 
 
Resolució: Queixa desestimada                        Temps: 26 dies 
 
 
Expedient 3/11 
 
Disconformitat amb una sentència judicial 
 
Un ciutadà explica que ha rebut una sentència del Jutjat de Manresa, la qual li sembla injusta, i 
que té un termini molt curt de temps per presentar al·legacions. Demana informació sobre què hi 
pot fer. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà que la síndica no té competències en la queixa que planteja. No obstant 
això, en el mateix moment, es fa una consulta al Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi 
d’Advocats, Servei que es mostra disposat a atendre el ciutadà d’immediat. 
 
Es facilita aquesta informació al ciutadà. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació              Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 4/11 
 
Ajut de lloguer pendent de cobrament 
 
Una ciutadana diu que des de Serveis Socials se li va tramitar un ajut per donar l’entrada d’un 
habitatge de lloguer, però encara no l’ha percebut. 
Uns amics li van avançar els diners i ara els ha de retornar. 
Viu sola amb la seva filla de cinc anys, treballa en un taller ocupacional de l’IMPES, i té uns 
ingressos de 700 euros mensuals. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb els Serveis Socials i expliquen que una part de l’ajut, 600 euros, li serà lliurada 
en breu per l’Ajuntament, i una altra part, que ha de ser lliurada per l’entitat Acció Solidària 
Contra l’Atur, està pendent d’aprovació per la comissió de valoració d’ajudes i trigarà encara uns 
dies. 
Se li comunica la informació rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                     Temps: 4 dies 
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Expedient 5/11 
 
Sanció per no haver fet l’autoliquidació de la plusvàlua d’una herència 
 
Un ciutadà exposa que per no haver liquidat la plusvàlua de l’herència de la seva mare, ha rebut 
una diligència d’incoació d’expedient sancionador i les cartes de pagament amb els 
corresponents interessos de demora. 
No està d’acord amb la sanció imposada. 
 
Actuació 
 
Es fa la consulta a l’Organisme de Gestió Tributària, i corroboren que no s’havia efectuat 
l’autoliquidació de l’impost dins el termini legal establert, i, per tant, la incoació de l’expedient 
sancionador és correcta. 
 
S’informa el ciutadà que la sanció s’ajusta a dret i de l’opció de presentar un recurs en el termini 
de 15 dies, comptats a partir de la recepció de la notificació. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada                                          Temps: Immediat 
 
Expedient 6/11 
 
 
Disconformitat amb una sentència judicial 
 
Un ciutadà explica que ha rebut una sentència del Jutjat de la Bisbal per no satisfer la pensió 
alimentària dels seus fills, amb la qual no està d’acord. Demana què s’hi pot fer. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà que la síndica no té competències en la queixa que presenta i que pot fer la 
consulta al Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats. Se li faciliten les dades. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                                      Temps: Immediat 
 
 
Expedient 7/11 
 
Problemes de convivència en una comunitat de veïns 
 
El president i un veí d’una comunitat de propietaris exposen que tenen problemes pel 
comportament poc cívic d’un veí. A la nit crida, dóna cops i arrossega mobiliari. 
Han intentat dialogar amb ell en diferents ocasions, sense aconseguir que desisteixi de la seva 
actitud. 
No tenen estatuts de la comunitat i no s’ha tractat el tema en cap reunió. 
 
Actuació 
 
S’informa els ciutadans que la síndica, en tractar-se d’un conflicte entre particulars, no pot 
intervenir, però que existeix un Servei de Mediació Ciutadana al qual poden acudir. S’ofereix fer 
la gestió si, finalment, opten per fer-ho. 
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També es comenta que estudiïn la conveniència de fer els estatuts de la comunitat i d’exposar 
la situació en una propera reunió de veïns. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                      Temps: Immediat 
 
Expedient 8/11 
 
Queixa per la proximitat d’una colònia de gats a l’escola Torre de la Llebre 
 
En data 20 de gener de 2011, l’adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya adreça un 
escrit a l’oficina en el qual explica que ha rebut un correu electrònic d’un ciutadà de Rubí que 
planteja les molèsties d’una colònia de gats per la seva proximitat a l’escola Torre de la Llebre. 
Explica, també, que el mateix assumpte ja li havia exposat el ciutadà al febrer de 2010, i que en 
informar-lo que a Rubí hi havia un Síndic de Greuges per tractar els assumptes de competència 
municipal, el ciutadà li va comunicar que optava per adreçar-s’hi. 
 
Demanava conèixer la situació en que es troba l’expedient i la resolució que, en el seu cas, 
s’hagués dictat. Tenint en compte que l’objecte de la queixa es manté, suggereix que es 
contacti amb el ciutadà i, si s’estima oportú, es faci el seguiment del cas. 
 
Actuació 
 
El 24 de gener de 2011 la síndica, que desconeixia el cas —ja que, com consta a la memòria de 
gener a maig de 2010, després d’haver realitzat diverses gestions per mantenir el ciutadà 
informat i comprovar que l’Administració ja hi estava intervenint, la queixa no s’havia acceptat— 
es posa en contacte telefònic amb el ciutadà i, tenint en compte el delicat de la situació que 
afecta la salut del seu fill, li ofereix la possibilitat de mantenir una reunió a l’oficina. 
El ciutadà no sol·licita la reunió, però fa arribar un correu en el qual explica la seva intenció de 
recollir mostres de la sorra del col·legi i portar-les a un laboratori. Adjunta un informe mèdic del 
seu fill de data 20 de gener de 2011. 
S’estudia la documentació rebuda, es demana informació a l’Administració i es contacta amb la 
directora del centre escolar. 
El dia 31 de gener s’envia tota la documentació relacionada amb el cas al Síndic de Greuges de 
Catalunya, i es demana que facin l’estudi i la resolució del cas. 
 
Finalment, per correu electrònic s’informa el ciutadà de les gestions fetes i que la tramitació de 
la seva queixa i la corresponent resolució la faran des de la institució del Síndic de Greuges de 
Catalunya, institució a la qual ell s’havia dirigit. 
 
En data 2 de juny, el senyor Ribó fa arribar un escrit en el qual detalla les actuacions realitzades 
amb l’Ajuntament i la sèrie de consideracions que li ha fet. Entre elles: la d’eliminar, en la 
mesura del possible, tots aquells factors que puguin contribuir a facilitar l’entrada dels 
gats en el centre escolar, ja fos per l’existència d’una tanca inadequada, ja fos per la 
presència d’una colònia de gats propera a l’escola. 
 
Resolució: Informació al ciutadà i col·laboració amb el Síndic                         Temps: -- 
 
Expedient 9/11 
 
Incident al CAP Sant Genís 
 
Un ciutadà explica que es va quedar tancat als serveis del CAP Sant Genís. Va colpejar la porta 
i la seva filla que es trobava fora va demanar ajuda al personal del mostrador, però van 
transcórrer més de 40 minuts fins que van acudir-hi. 
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Ha presentat una queixa al CAP i vol saber què més pot fer. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà que la síndica no té competències en casos que depenen del departament 
de Salut de la Generalitat, que les competències són del Síndic de Greuges de Catalunya, a qui 
haurà d’adreçar la queixa. Se li faciliten les dades. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                                   Temps: Immediat 
 
Expedient 10/11 
 
Queixa per un anunci fraudulent en un diari 
 
Una ciutadana exposa que va acudir a Rubí+D (IMPES) a cercar feina a través del taller de 
recerca. Aquest espai disposa de diverses publicacions que els usuaris poden consultar. 
 
En una d’elles va trobar l’anunci d’una empresa que oferia la realització de feines des de casa, i 
s’hi va posar en contacte. L’empresa li va demanar que efectués una transferència de 15 euros, 
amb l’explicació que així quedaria palès l’interès de la ciutadana per la feina. 
Va fer la transferència i, transcorreguts un dies, com que no li arribava el material, va contactar 
de nou amb l’empresa. Aquesta li va assegurar que li arribaria aviat, però el material mai va 
arribar. 
Pregunta què pot fer. 
 
Actuació 
 
Es fa la consulta a Rubí+D. Expliquen que disposen de diferents publicacions, però que no 
controlen el contingut dels anuncis que contenen i que ells no tenen responsabilitat sobre la 
veracitat del que es publica. 
 
Es dóna aquesta informació a la ciutadana i se l’explica que la síndica no té competències 
davant les empreses privades, les quals serien les responsables dels anuncis. Se li diu que 
valori la conveniència de denunciar el cas a la Prefectura dels Mossos d’Esquadra. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                    Temps: Immediat 
 
Expedient 11/11 
 
Desacord amb la gestió del Mercat Setmanal per part de l’Ajuntament 
 
Tres ciutadans, en representació de l’Associació de Marxants de Rubí, exposen la seva 
disconformitat amb diversos aspectes relacionats amb el funcionament del Mercat Setmanal. 
Entre d’altres qüestions es queixen de la proliferació de venedors il·legals; de la falta de control 
de les llicències de les parades per part de l’Ajuntament; de la venda, per part d’alguns 
comerciants, de productes diferents als autoritzats, i de la manca de senyalització que permeti 
la localització del mercadal. Exposen la necessitat d’establir vigilància contínua i d’integrar el 
mercadal al centre urbà. 
 
Actuació 
 
El dia 7 de febrer es tracta el cas personalment amb el regidor de l’àrea de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat, i se suggereix la conveniència de mantenir una reunió amb 
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els ciutadans i tots els departaments implicats: Mossos d’Esquadra, Policia Local, àrea 
de Comerç i àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
S’informa els ciutadans d’aquesta petició, es manté durant un llarg temps el contacte amb els 
venedors i es constata que l’Administració ha dut a terme diverses accions. 
El dia 28 es trasllada l’expedient al regidor i se sol·licita l’emissió de l’informe escaient i es 
demana resposta al suggeriment proposat. 
 
Al setembre es rep l’informe el qual, entre altres, diu: 
 
Respecte el control de la venda no autoritzada: “l’adscripció d’efectius policials és una prioritat 
de l’organització i per extensió de l’Ajuntament, essent un servei fix que es manté 
ininterrompudament. També, de forma periòdica per tal de facilitar les tasques de detecció de 
venedors il·legals i incautació de gènere falsificat, es destinen policies de paisà. 
 
En referència a les qüestions relatives al requeriment de control continuat del compliment 
d’aspectes com la correcta col·locació dins dels límits de les parades autoritzades, dels 
distintius de la parada, etc.: que s’ha informat en multitud d’ocasions als representats de 
l’Associació de Marxants, la col·locació del distintiu facilita la tasca a l’hora de dur a terme les 
inspeccions de les parades autoritzades, el seu titular, el gènere que poden vendre i els metres 
que poden ocupar. 
 
Pel que fa a la senyalització d’orientació urbana per a indicar la localització del mercat setmanal: 
que es va fer l’encàrrec de senyalitzar a les dues rotondes d’entrada a la població. Aquesta 
senyalització es podrà executar en els pressupostos de l’any 2012. 
 
També diu: que s’estudiarà la possibilitat d’una altra alternativa de localització del Mercadal de 
Rubí. 
 
Es comunica la informació rebuda als promotors de la queixa, els quals, per correu electrònic, 
agraeixen l’atenció rebuda i destaquen que el resultat obtingut ha estat òptim i que la sensibilitat 
de l’Administració envers els seus problemes és major. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  Temps: 6 mesos i 16 dies 
 Suggeriment: acceptat 
 
Expedient 12/11 
 
Queixa d’una treballadora autònoma per la no acceptació d’una baixa mèdica 
 
Una ciutadana explica que és autònoma i ha intentat tramitar la baixa per malaltia a la Seguretat 
Social, però no li ha estat acceptada malgrat aportar els informes favorables del metge de 
família i de la mútua de treball, els quals acrediten que es troba en llista d’espera per ser 
operada dels genolls. 
 
Actuació 
 
Es consulta el cas al Síndic de Greuges de Catalunya i confirmen que la queixa no és de la 
seva competència d’actuació. 
S’informa la ciutadana que primer hauria de presentar un recurs a la denegació de la sol·licitud. 
Si no obté resposta o aquesta no la satisfà, podrà adreçar-se al Defensor del Pueblo Español. 
En aquest cas, se li ofereix l’ajuda per fer la gestió. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                     Temps:Immediat 
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Expedient 13/11 
 
Manca de resposta a una instància referent a l’arbrat del carrer Pau Claris 
 
Un ciutadà presenta una queixa perquè, segons diu, no ha rebut resposta a una instància 
presentada a l’Ajuntament fa més de tres mesos. A la queixa exposava les molèsties 
provocades per la frondositat de l’arbrat del carrer Pau Claris i que el sistema d’esporga no 
sembla ser del tot adequat. 
 
Explica que l’alçada i l’abundant brancatge dels arbres redueix la visibilitat a la nit perquè 
queden tapats els punts de llum. També exposa el problema de les arrels a les voreres i a 
l’interior dels habitatges, i que l’alçada dels arbres fa que les fulles taponin els desaigües de les 
teulades. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i se sol·licita 
informació sobre la resposta a la instància del ciutadà. 
 
A finals del mes de setembre, el regidor informa que la instància del ciutadà va ser contestada 
en data 8 de març de 2011 i n’adjunta una còpia. 
 
Es comunica la resposta al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea              Temps: 7 mesos i 1 dia 
 
 
Expedient 14/11 
 
Manca d’actuació a la façana del carrer General Prim 
 
Un ciutadà, el dia 10 de febrer de 2011, es queixa de la falta d’actuació a la façana del carrer 
General Prim, número 35. El dia 11 novembre de 2010 havia presentat una instància en la qual 
denunciava la caiguda de 4 rajoles de la façana i demanava que les substituïssin totes. El dia 22 
de novembre de 2010, l’Administració li va respondre que es procedia a incoar expedient de 
restabliment de les condicions de seguretat i decòrum públic, en relació amb el deficient estat 
de conservació de la façana. 
 
El dia 7 de juliol, transcorreguts més de 4 mesos sense que el ciutadà hagi rebut resposta, 
acudeix a l’oficina i aporta un nou escrit en el qual reitera la seva disconformitat per la manca 
d’actuació, suggereix algunes solucions i fa la petició “d’un certificat de seguretat estès pel 
tècnic responsable”, en el cas que no s’accepti la seva proposta d’actuacions. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa inicial al regidor de l’àrea de Desenvolupament Urbà, demanant-li que 
emeti l’informe corresponent sobre la previsió d’actuacions que s’hagin pogut determinar i el 
termini en el qual està previst portar-les a terme. 
 
En data 25 de juliol s’envia, al nou regidor de l’àrea, un escrit exposant que l’expedient 14/11 
està pendent de resposta, alhora que se li explica el contingut del nou escrit presentat el dia 7 
pel ciutadà, en el qual insisteix en la manca de resposta i suggereix algunes solucions 
d’actuació tot fent la petició “d’un certificat de seguretat estès pel tècnic responsable”. 
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En aquest mateix escrit es fa la següent recomanació: 
 

• que es realitzi un estudi de les condicions de seguretat en relació amb la façana 
de l'edifici del carrer Prim, 35, i, en el cas que aquestes condicions no siguin les 
idònies, es prenguin les mesures oportunes per tal de garantir la seguretat dels 
vianants. 

 
El 26 d’octubre de 2011 es rep resposta del regidor amb la qual s’adjunta un informe emès pel 
servei de Llicències Urbanístiques i Activitats, que, entre altres qüestions, diu: “el 5 de febrer de 
2010 es va procedir a incoar expedient de restabliment de les condicions de seguretat i 
decòrum públic en relació amb el deficient estat de conservació de la façana”. Aquest 
requeriment municipal es va reiterar els dies 31 de maig i 9 de setembre del mateix any, 
imposant una multa coercitiva de 300 euros. 
 
En data 23 de setembre de 2011 es reitera la petició municipal, sense imposició de multa, i es 
dóna un termini de 30 dies per procedir a reparar tots aquells elements de l’edifici que perillin de 
desprendre’s cap a la via pública i que s’adoptin les mesures correctores en el termini de 72 
hores. 
 
En una reunió mantinguda amb el regidor el dia 10 de novembre, es tracta el tema i es comenta 
la petició, feta personalment pel ciutadà, que els elements de protecció siguin uns altres que les 
tanques mòbils instal·lades actualment. 
 
Al cap d’uns dies, es comprova in situ que s’ha fixat una xarxa a la façana. 
 
Es trasllada aquesta informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea           Temps: 8 mesos i 11 dies 
                   Recomanació acceptada  
 
 
Expedient 15/11 
 
Negativa d’una residència privada a deixar que el fill visiti la seva mare ingressada en el 
centre 
 
Un ciutadà explica que té problemes per visitar la seva mare ingressada en una residència 
geriàtrica privada. Els motius que explica pels quals se li deneguen les visites són varis: judicials 
i familiars. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà que, en principi, la síndica no pot intervenir en aquest cas, perquè la 
residència és privada i està ubicada en el terme municipal de Sant Cugat. 
De tota manera, es contacta amb l’oficina del síndic d’aquesta ciutat, el qual s’ofereix a rebre el 
ciutadà. Mantenen una entrevista durant la qual posen el ciutadà en contacte telefònic amb un 
assessor del Síndic de Greuges de Catalunya. 
Posteriorment, el ciutadà acudeix en diverses ocasions a l’oficina i durant aquestes entrevistes 
es mantenen llargues converses amb l’objectiu de donar-li recolzament i anar fent el seguiment 
d’aquesta delicada situació. 
 
Actualment, el ciutadà pot visitar la seva mare amb una certa normalitat. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                    Temps: Immediat 
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Expedient 16/11 
 
Problemes amb la copropietària d’un habitatge unifamiliar 
 
Un ciutadà resident a Rubí i que és propietari de la planta baixa d’un habitatge unifamiliar a Sant 
Cugat, que consta de planta i pis i està construïda en un solar del qual n’és copropietari, explica 
que té problemes amb la veïna copropietària del terreny i propietària de la primera planta. 
 
Un dels problemes ve donat per la instal·lació d’un tub de desguàs d’aigües que afecta el seu 
habitatge. Ho va denunciar a l’Ajuntament de Sant Cugat, i aquest ha incoat un expedient a la 
propietat i li ha imposat diverses sancions. La seva preocupació és que després de molt temps 
la situació no es resol. 
L’altre problema amb què es troba és per la pavimentació, sense el seu permís, d’un pati 
compartit, el qual abans era de terra. També ho va denunciar, però no ha rebut resposta. 
 
Explica que ha acudit al Síndic de Greuges de la ciutat veïna, i que no ha rebut resposta. 
 
Actuació 
 
D’entrada se li explica que la Síndica de Greuges de Rubí no pot intervenir per tractar-se d’un 
cas que afecta l’Ajuntament d’un altre municipi. Se li aconsella que contacti de nou amb l’oficina 
del Síndic de Greuges de Sant Cugat per conèixer l’estat de l’ expedient. 
 
Tot i així, se sol·licita informació a l’oficina del Síndic de Sant Cugat i expliquen que la primera 
vegada que el ciutadà va demanar la seva intervenció no tenia esgotada la via administrativa. 
 
Malgrat això, van fer diferents consultes a l’Administració i ara demanaran si hi ha prevista 
alguna actuació subsidiària. 
 
Resolució: Derivació al Síndic de Sant Cugat. Informació           Temps: Immediat 
 
Expedient 17/11 
 
Disconformitat amb la retirada d’una prestació d’ajut domiciliari 
 
Un ciutadà es queixa que li ha estat retirat un ajut domiciliari, el qual li havia estat concedit de 
forma provisional al migdia, per atendre el seu fill, qui té reconeguda una situació de 
dependència grau III. 
L’ajut s’havia concedit amb motiu de l’hospitalització de la seva senyora per una greu 
intervenció quirúrgica. Explica que una vegada finalitzat el període d’hospitalització, el fet que 
estigui a casa no facilita les coses, ja que pel tractament de quimioteràpia al qual està sotmesa, 
no pot col·laborar en la cura del fill. 
 
Així mateix, planteja la necessitat d’accedir a un habitatge de planta baixa, adaptat a la 
discapacitat del seu fill. Ara viu en un segon pis, sense ascensor. 
 
Actuació 
 
Es tracta el cas personalment amb la regidora de Serveis a les Persones, amb el coordinador 
de Política Social i Ciutadania i amb la cap de Serveis Socials. 
 
La cap de Serveis Socials informa que en relació amb l’ajut domiciliari concedit al migdia, es va 
fer de forma extraordinària i que s’havia pactat amb el ciutadà que només seria pel temps que la 
seva senyora romangués hospitalitzada. 
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També explica que, dins l’aplicació de la llei de la dependència, té concedida una prestació 
econòmica per cuidador no professional i un SAD de 8 hores setmanals, quan el PIA marca que 
tenen dret a 30 hores mensuals. 
 
Així mateix, indica que van continuar la seva intervenció per tal que acceptessin els ajuts 
relacionats amb la malaltia de la senyora, tant de SAD, com d’atenció psicològica, o l’oferta des 
de la Fundació Oncolliga. 
 
Respecte a la demanda d’un habitatge adaptat informen que són coneixedors d’aquest 
problema i que cada vegada que ha sortit una convocatòria d’habitatge s’ha informat el ciutadà 
perquè presentés la documentació, cosa que mai havia fet fins ara que ha presentat sol·licitud 
per la promoció del carrer Belchite. 
 
En tractar-se d’un cas d’extrema sensibilitat, es mantenen múltiples converses amb el ciutadà 
durant un llarg període, es fa un seguiment acurat de la situació i s’està pendent que presenti la 
sol·licitud d’habitatge. 
 
Tot i així, tenint en compte la informació facilitada per l’Administració i no apreciant que s’hagi 
vulnerat cap dret, es desestima la queixa presentada, insistint, en la resposta escrita al ciutadà, 
que valori l’oferta dels ajuts relacionats amb l’atenció a la seva senyora. 
 
Resolució: Queixa desestimada  Temps: 26 dies 
 
 
Expedient 18/11 
 
Malestar per problemes diversos 
 
Un ciutadà ve a l’oficina adreçat, segons explica, per l’assistenta social del CAP Mútua de 
Terrassa i exposa un seguit de problemes. 
 
El seu fill va morir en un accident de trànsit, i després de la demanda contra l’asseguradora i la 
celebració del judici —que en primera instància li va donar la raó i en segona instància va donar 
la raó a l’asseguradora— pregunta què pot fer. 
 
També explica que pateix problemes psicològics, com a conseqüència de la mort del seu fill i de 
mal d’esquena, que li impedeixen treballar. Ha tramitat la sol·licitud d’incapacitat i li ha estat 
denegada. 
 
Actuació 
 
Se li explica que la síndica no té competències en els casos que planteja, però se l’informa que 
pot adreçar-se al Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats i demanar assessorament 
sobre si hi ha possibilitat de presentar un recurs. 
 
Sobre els problemes de salut que planteja, se li diu que es farà una gestió amb l’assistenta 
social del CAP Mútua de Terrassa a fi que li sigui tramitada una sol·licitud d’atenció psicològica. 
 
Uns dies més tard es contacta amb l’assistenta del CAP Mútua de Terrassa, la qual diu que s’ha 
tramitat la sol·licitud. 
 
S’informa el ciutadà de les gestions realitzades. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació            Temps: Immediat 
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Expedient 19/11 
 
Queixa pel retard en l’expedició d’un certificat d’antiguitat i legalitat 
 
Un ciutadà adreça, el dia 8 de març, un correu electrònic a l’oficina de la síndica, còpia del 
correu que el mateix dia havia enviat al regidor de Desenvolupament Urbà. Es queixa perquè no 
li ha estat lliurat un certificat d’antiguitat i legalitat que havia demanat el dia 27 de gener. Li és 
necessari per a la venda del seu habitatge. 
 
Actuació 
 
El dia 9 de març s’envia un justificant de recepció al ciutadà i se li explica que, tot i no haver 
esgotat la via administrativa ordinària de tres mesos, el fet que a la pàgina web de l’Ajuntament 
constin 30 dies com a termini per al lliurament d’aquest tipus de document, s’accepta la queixa a 
tràmit. 
 
Per la urgència de disposar del certificat que exposa el ciutadà, el mateix dia 9 es contacta 
telefònicament amb el departament de Desenvolupament Urbà. Informen que té concedida una 
entrevista amb la cap del Servei d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística el proper 
dia 16. 
Es creu convenient que el ciutadà esperi a mantenir la reunió programada, i així se li comunica. 
Alhora, se li diu que es farà el seguiment fins que li sigui lliurat el certificat, lliurament que es 
demana que comuniqui. El ciutadà agraeix l’actuació i es mostra conforme amb l’espera. 
 
A la tarda del mateix dia reenvia a l’oficina la còpia del correu que ha rebut del regidor de 
Desenvolupament Urbà en què li demanava disculpes pel temps esmerçat en l’elaboració del 
certificat i li comunicava que el llarg procediment que se segueix en l’elaboració del document li 
serà explicat personalment durant la reunió del dia 16. També l’informa que s’ha enviat el 
certificat a secretaria per a la tramitació de la signatura i que un cop el retornin signat al servei 
se li trucarà. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                                      Temps: 1 dia 
 
 
 
Expedient 20/11 
 
Manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà exposa, via correu electrònic, que en tres ocasions ha patit inundacions als baixos 
del seu habitatge situat al carrer Antoni Sedó, i es queixa de la indiferència de l’Administració 
que, segons diu, coneix des de fa temps el problema. 
Fa dos mesos que ha presentat una instància a l’Ajuntament, i no n’ha rebut resposta. 
 
Actuació 
 
Se li explica que l’Administració disposa de tres mesos per respondre les instàncies dels 
ciutadans, motiu pel qual no es pot acceptar la queixa, atès que no té esgotada la via 
administrativa. 
Si transcorregut aquest termini no rep resposta o no hi està conforme, pot acudir novament a 
aquesta institució i es tramitarà la queixa. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                                        Temps: Immediat 
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Expedient 21/11 
 
Desacord amb l’import de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus urbans 
 
Un ciutadà mostra la seva disconformitat amb la resolució de l’ORGT, la qual desestima la 
sol·licitud presentada pel cobrament de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries de l’exercici 2010 d’un habitatge de la seva propietat, com a habitatge amb un 
resident, quan en realitat es troba desocupat des del març de 2009. 
 
El dia 22 de juliol de 2009 va presentar una instància a l’Ajuntament, en la qual exposava que 
en data 5 de març de 2009 es va procedir al desnonament dels inquilins residents a l’habitatge, i 
demanava l’actualització de les dades del Padró Municipal i la modificació del nombre de 
residents que es computen per la taxa d’escombraries. Aporta una còpia de l’Acta de 
compareixença del Jutjat de Primera Instància número 3 de Rubí, de data 6 de març, la qual 
reflecteix que l’habitatge queda lliure i a disposició del propietari. 
 
Malgrat la instància presentada, de la qual mai va rebre resposta, li ha estat cobrada la taxa de 
l’exercici de 2010 per un resident. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics. Es rep resposta, la qual explica 
que a partir de la instància presentada pel ciutadà es va iniciar el procediment de baixa d’ofici 
dels ciutadans inscrits a la vivenda, tràmits que van iniciar-se el dia 9 de novembre amb la 
notificació a l’interessat (persona que s’havia de donar de baixa) i van finalitzar el dia 24 de 
febrer de 2010 amb la resolució del Consell d’Empadronament. 
Així mateix, indica que pel que fa al cobrament de la taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries, segons l’article 4 de l’Ordenança fiscal que la regula, la quota de dita taxa es 
calcula segons el nombre de residents a l’habitatge el dia 1 de gener de l’any d’emissió del 
padró. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà i es recomana: 
 
Més rigor i diligència en l’actualització del Padró Municipal, a fi que els ciutadans no es 
vegin perjudicats en els impostos i taxes que el tenen com a referent. 
 
Resolució: Queixa desestimada.                                                             Temps: 1 mes i 5 dies 
    Recomanació acceptada 
 
 
Expedient 22/11 
 
Manca de manteniment d’un solar de titularitat privada 
 
Un ciutadà explica que va presentar una instància a l’Ajuntament, el maig de 2010, en la qual 
denunciava el deficient estat de conservació d’un solar de titularitat privada. 
El juny de 2010 va obtenir resposta de la cap del Servei d’Edificació i Disciplina Urbanística, que 
l’informava que s’havia incoat expedient de restabliment de les condicions de seguretat i 
decòrum públic. 
Al gener de 2011, el ciutadà va presentar una instància dirigida a la senyora alcaldessa, en la 
qual demanava que s’apliqués amb urgència el que determina els articles 197.1 i 4 a) del Decret 
llei 1/2010, de 3 d’agost, així com el que indiquen els articles 95, 96 b) i 98 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, sobre l’execució subsidiària. 
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També demanava poder veure l’expedient i obtenir-ne còpies, i que es prenguessin les 
decisions necessàries a fi que es procedís a la neteja del solar. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Desenvolupament Urbà. 
 
El mes de desembre de 2011 el regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats respon que a 
l’agost de l’any 2009 es va incoar expedient al propietari per a la neteja i tancament del solar, i 
que l’any 2010 es va reiterar el tancament i la neteja del solar i s’imposà una multa coercitiva de 
300 euros. El propietari va netejar el solar i va presentar un recurs a la sanció, recurs que va ser 
estimat pel compliment del requeriment pel que feia a la neteja i va deixar sense efecte la 
sanció. 
 
El juny de 2011, es reitera el requeriment a la propietat perquè procedeixi, en un termini de 6 
mesos, al tancament del solar. 
 
Es comunica la informació rebuda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea            Temps: 9 mesos i 7 dies 
 
 
 
Expedient 23/11 
 
Molèsties de contaminació acústica pels assajos d’una colla de tabalers 
 
Una ciutadana envia un correu electrònic a l’oficina de la síndica en el qual exposa que, des de 
fa quasi 1 any, els veïns de Ca n’Alzamora pateixen molèsties per contaminació acústica tots 
els dissabtes de 4 a 8 de la tarda, a conseqüència dels assajos d’una colla de tabalers a l’edifici 
del GAER. 
Han trucat a la Policia Local, però, segons explica, els han informat que ells no poden fer-hi res. 
Demana que se li proporcioni a la colla un lloc per assajar a algun polígon de la ciutat. 
 
Actuació 
 
S’envia un justificant de recepció i s’explica a la ciutadana que hauria de presentar una 
reclamació a l’Ajuntament exposant la situació i si transcorreguts tres mesos, temps preceptiu 
del qual disposa l’Administració per respondre les instàncies, no ha rebut resposta o no està 
d’acord amb la mateixa, pot acudir a aquesta institució i s’estudiarà la tramitació de la queixa. 
 
La ciutadana insisteix que està proper el bon temps, quan agrada tenir les finestres obertes, 
cosa que serà totalment impossible si continuen els assajos. 
 
Tot i no acceptar la queixa, es fa una consulta al Servei d’Activitats, el qual informa que està 
previst insonoritzar el local. 
 
Dies després, la síndica s’assabenta que la seu de l’entitat s’ha traslladat al carrer Orso i el local 
d’assaig serà l’Escola de Música. 
 
Es comunica la informació obtinguda a la ciutadana.  
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                                            Temps: Immediat 
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Expedient 24/11 
 
Disconformitat amb l’atenció dels Serveis Socials municipals 
 
El dia 18 de març una parella explica que han demanat hora a Serveis Socials amb l’objectiu de 
sol·licitar la tramitació d’un PIRMI, que pensen que els permetrà accedir a un habitatge d’una 
promoció de Proursa, el termini de sol·licitud de la qual finalitza el dia 1 d’abril. 
 
Serveis Socials els ha donat hora pel maig, quan el termini de presentació de sol·licituds s’haurà 
exhaurit. 
 
Demanen si es pot fer alguna intervenció per tal de ser atesos abans. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la cap del Servei d’Atenció Primària de Serveis Socials, la qual informa que 
per accedir a un habitatge de la promoció es requereix tenir uns ingressos fixos, no els d’un 
PIRMI, condició que no compleixen els ciutadans. 
 
Aconsella que acudeixin a l’entrevista que tenen programada, durant la qual es revisarà la seva 
situació actual i s’estudiaran quines prestacions se’ls pot concedir. 
 
S’informa el ciutadà de les gestions realitzades i de les respostes obtingudes. 
 
Resolució:No admesa a tràmit. Informació                                           Temps: Immediat 
 
 
 
Expedient 25/11 
 
Disconformitat amb el resultat d’un procés de selecció de la Generalitat de Catalunya 
 
Un ciutadà, diagnosticat amb síndrome d’Asperger, fa arribar, per mitjà d’una altra persona la 
seva disconformitat amb el resultat final de les proves a les quals s’ha presentat per accedir a 
una plaça d’auxiliar administratiu a la Generalitat de Catalunya. En l’aplicació de la prova de 
comunicació oral, no s’ha tingut en compte la seva situació. 
 
Actuació 
 
Amb l’objectiu d’assessorar el ciutadà, es contacta amb l’oficina del Síndic de Greuges de 
Catalunya, s’explica la situació i es faciliten les dades d’aquesta persona i les de la convocatòria 
a la qual s’ha presentat. Expliquen els tràmits que pot realitzar i queden a la seva disposició per 
rebre’l, si ho creu oportú. 
 
S’explica al ciutadà que, com que les competències de la seva queixa corresponen al Síndic de 
Greuges de Catalunya, s’ha realitzat l’oportuna consulta a aquesta institució i que estan a la 
seva disposició per atendre’l. 
 
Es té informació de la presentació de la queixa al Síndic i de la satisfacció del ciutadà per 
l’atenció rebuda. 
 
Resolució: Derivat al Síndic de Greuges de Catalunya                                Temps: Immediat 
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Expedient 26/11 
 
Consulta sobre prestacions dels Serveis Socials 
 
Un ciutadà, que es troba a l’atur, diu que ell no rep cap tipus d’ajut. Pregunta quines prestacions 
seria possible obtenir dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí. Viu en parella i tenen 3 fills. 
 
Actuació 
 
Es manté una conversa amb la cap de servei d’Atenció Primària, qui explica que la parella del 
ciutadà cobra la renda mínima d’inserció, que reben aliments de Càritas, que tenen concedida 
una beca de menjador per una filla i l’escola bressol del fill petit gratuïta. Diu que la seva parella 
ja té concedides totes les prestacions possibles. 
 
Respecte a la seva situació, se li diu que com que està empadronat en una altra ciutat s’hauria 
d’adreçar als serveis socials d’aquest municipi exposant la situació. 
 
Resolució: Queixa desestimada               Temps: Immediat 
 
 
Expedient 27/11 
 
Desacord amb una reclamació econòmica del Jutjat de Terrassa 
 
Una ciutadana contacta amb l’oficina via correu electrònic. Exposa que la seva filla que té 7 
anys pateix una paràlisi braquial a conseqüència d’una mala praxi en el part, motiu pel qual va 
interposar una demanda a l’Hospital Mútua de Terrassa fa uns anys. Va perdre la demanda i el 
recurs presentat posteriorment. 
Els tràmits els va fer a través del servei d’assistència jurídica gratuïta, però ara ha rebut una 
reclamació del Jutjat de Terrassa per una quantitat que no pot pagar, i no pensa que sigui just 
que ho hagi de fer. 
 
Actuació 
 
S’informa la ciutadana que són competència d’aquesta Sindicatura les queixes que vinguin 
originades per actuacions de l’Ajuntament de Rubí o organismes que en depenguin i que el cas 
que planteja no hi està relacionat. 
 
Tot i així, amb l’objectiu d’oferir-li una millor atenció i assessorament, s’ofereix la possibilitat de 
mantenir-hi una entrevista i se li demana que aporti la documentació. 
 
La ciutadana no torna a contactar amb l’oficina i es tanca l’expedient per desistiment. 
 
Resolució: Tancat per desistiment                                     Temps: -- 
 
 
Expedient 28/11 
 
Molèsties per les olors i els sorolls provinents d’un bar amb terrassa 
 
Una ciutadana, en data 4 de març de 2011, es queixa de les olors i el soroll provinents d’un bar 
situat sota del seu habitatge. 
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El gener de 2010 va presentar un escrit davant l’Agència de Protecció de la Salut, la qual el va 
derivar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que, a la vegada, el va 
traslladar a l’Ajuntament de Rubí. 
La ciutadana diu que l’administrador de la finca i ella mateixa han presentat, durant l’any 2009 i 
principis de 2010, diverses instàncies i que mai han rebut resposta. 
L’última la va presentar el dia 1 de març. 
 
Actuació 
 
S’informa la ciutadana que referent a les instàncies de 2009 i a les d’inicis de 2010, com que ha 
transcorregut més d’un any des que es van presentar, la síndica no pot intervenir-hi, ja que el 
Reglament indica que entre la producció del fet que és objecte de queixa i la seva formulació a 
la Síndica de Greuges no podrà transcórrer més d’un any. 
 
Respecte a la instància presentada el dia 1 de març, se li explica que, malgrat no tenir esgotada 
la via administrativa —només fa tres dies que l’ha presentat— es tindrà en compte la 
presentació de les instàncies anteriors i es farà una gestió de consulta al Servei d’Activitats. 
 
Una vegada consultat el servei, aquest informa que es respondrà immediatament a la 
ciutadana. 
 
Es comunica la informació obtinguda a la promotora de la queixa. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació            Temps: Immediat 
 
 
Expedient 29/11 
 
Queixa per assetjament laboral 
 
Una ciutadana truca a l’oficina de la síndica i explica que el centre escolar privat concertat en el 
qual treballa com a professora li està fent assetjament laboral. 
 
Es mostra molt angoixada i nerviosa per la situació que està patint. 
 
Actuació 
 
Malgrat no tractar-se d’un cas de competència d’aquesta oficina (en un principi només se la va 
informar que la competència d’aquest cas corresponia al Síndic de Greuges de Catalunya), la 
síndica preocupada per l’estat anímic de la ciutadana manté diverses converses telefòniques 
amb ella i li ofereix tractar la seva situació en una entrevista personal. 
 
No té lloc l’entrevista, però es continua el contacte telefònic amb l’objectiu de donar-li suport. En 
una d’elles explica que ha denunciat l’escola i que el cas li porta el Gabinet Tècnic Jurídic de 
CCOO i el departament de Salut Laboral del mateix sindicat. 
 
Més endavant es torna a posar en contacte i es queixa pel fet de no haver estat avisada de la 
renovació dels representants del Consell Escolar Municipal. 
 
Es fa una gestió amb la cap del Servei d’Educació, qui diu que trucarà a la ciutadana per 
explicar-li la situació. 
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Transcorreguts dos mesos la ciutadana envia un correu electrònic i adjunta la carta que ha rebut 
del centre escolar, en la qual queden explicats els motius pels qual no se li ha comunicat la 
renovació dels membres del CEM. Agraeix totes les gestions fetes. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                        Temps: Immediat 
 
Expedient 30/11 
 
Disconformitat amb les sancions imposades a l’illa de vianants 
 
Un ciutadà adreça un correu electrònic a l’oficina de la síndica en el qual detalla de forma 
general el seu desacord amb la imposició de sancions a l’illa de vianants i amb l’elevat nombre 
de sancions que acumulen alguns veïns. 
 
Es manté una entrevista amb el ciutadà, el qual aporta tres instàncies presentades a 
l’Ajuntament tres dies abans. 
 
Actuació 
 
Se li explica que no té esgotada la via administrativa, perquè l’Administració disposa de tres 
mesos per respondre les instàncies dels ciutadans. Si transcorregut aquest temps, l’Ajuntament 
no contesta o no considera acceptable la resposta, pot acudir a aquesta institució per estudiar la 
formalització d’una queixa. 
 
Tot i així, tenint en compte la controvèrsia suscitada a nivell de ciutat arran de l’elevat nombre 
de sancions imposades a l’illa de vianants, es mantenen diverses converses amb responsables 
de l’Ajuntament, es demana que s’estudiïn les al·legacions d’aquest i altres ciutadans i que es 
valori estimar les al·legacions en aquells casos en què s’hagi comès la infracció més per hàbit 
que per ànim transgressor. 
 
Es té coneixement que altres ciutadans han presentat queixa pel mateix motiu al Síndic de 
Greuges de Catalunya, i s’aprofita una reunió amb assessors d’aquesta institució per estudiar el 
tema. S’acorda que serà el Síndic qui donarà resposta als ciutadans. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació            Temps: Immediat 
 
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 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat a fi que 
emeti l’informe escaient. 
 
Resolució: En tràmit                                        Temps:----- 
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Expedient 32/11 
 
Queixa per la dificultat de concertar una entrevista amb la treballadora social 
 
Una ciutadana exposa que li és difícil aconseguir una entrevista amb la treballadora social per 
conèixer l’estat en què es troba el tràmit, iniciat el mes d’octubre de 2010, per ser assignada 
ella, en lloc de la seva mare, com a vetlladora del pare. Han transcorregut 6 mesos i no té cap 
informació. 
 
Malgrat que el pare va morir el gener de 2011, necessita aquest reconeixement perquè consti a 
la Seguretat Social la cotització d’aquest període a efectes de la jubilació. 
 
Actuació 
 
El dia 10 de maig de 2011 es manté una primera entrevista amb el coordinador de Política 
Social i Ciutadania, per absència de la cap del Servei d’Atenció Primària, per tractar el cas. 
Aquest mateix mes la treballadora social manté una entrevista amb la ciutadana. 
 
El dia 8 de juny es trasllada còpia de l’expedient a la cap del Servei d’Atenció Primària i se 
sol·licita informació dels tràmits realitzats al respecte. 
El dia 4 de juliol fa arribar un extens i detallat informe de les actuacions de Serveis Socials: el 
PIA del pare, la comunicació de documentació complementària per canvi de vetlladora i la 
comunicació complementària per defunció. 
A més, exposa un seguit d’intervencions realitzades en espais d’entrevistes i visites 
domiciliàries. 
La ciutadana, el dia 1 de juliol, comunica que ha rebut la resolució de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials en la qual, erròniament, segueix com a vetlladora la seva mare. 
 
Es contacta amb l’esmentat Institut. Expliquen que hi ha hagut una errada informàtica i que aviat 
s’adreçarà la notificació correcta a la ciutadana. 
El dia 11 de novembre la promotora de la queixa comunica que ha rebut una carta de la 
Generalitat on se li explica que és ella qui assumeix la condició de cuidadora no professional del 
seu pare i que haurà d’anar a la TGSS a donar-se d’alta pel període 25/10/2010 - 17/01/2011. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea     Temps: 1 mes i 6 dies 
 
 
Expedient 33/11 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre l’adaptació de les voreres per a persones amb discapacitat 
visual 
 
La síndica inicia expedient d’ofici a l’observar que, al seu entendre, el traçat de les franges 
diferencials per a invidents situades a la cruïlla dels carrers Monturiol – Abat Escarré, no és el 
correcte. 
 
Actuació 
 
Es dirigeix un escrit a l’àrea i es recomana: que es realitzin les accions oportunes 
encaminades a resoldre les suposades irregularitats. 
 
Respon el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i explica que quan es 
fan les remodelacions de les voreres es té en compte la normativa vigent i que les obres tenen 
un àmbit d’actuació segons el projecte. 
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Referent a la recomanació, diu que les voreres del carrer Monturiol es van renovar junt amb el 
projecte del col·lector del mateix carrer l’any 2007, segons la llei vigent a Catalunya, mentre que 
la remodelació del carrer Abat Escarré es va fer l’any 2009 amb el FEIL, segons l’àmbit d’obra i 
les recomanacions de la futura llei estatal de 2010. 
Explica que les deficiències detectades a la cantonada del bar La Caballa i l’oposada són 
degudes al fet que estaven fora de l’àmbit d’obra del carrer Abat Escarré, i no es van modificar. 
S’agraeix la resposta i els aclariments sobre la normativa aplicada, i es demana disculpes pel 
desconeixement de l’existència de la doble legislació, coexistència de la qual en la mateixa 
cruïlla ha dut a confusió a aquesta síndica. 
 
Tot i així, es fa el suggeriment següent: 
 
Em permeto suggerir, després d’haver observat vàries deficiències al respecte dins els meus 
recorreguts habituals —algunes d’elles comentades amb el director de l’àrea de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat en el decurs d’una reunió— que es faci un estudi a tota la ciutat i 
s’estableixi una base de dades per quan les voreres s’hagin d’aixecar amb motiu de les obres 
de les companyies d’aigua, llum, gas, etc., es tingui en compte i es puguin refer amb la 
senyalització al més correcta possible. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: 5 mesos i 2 dies 
                    Recomanació no acceptada.  

        Suggeriment posterior sense resposta 
 
 
 
Expedient 34/11 
 
Retard en el cobrament de la prestació econòmica de la Llei de la dependència i 
embargament de béns 
 
Un ciutadà explica que no ha cobrat la prestació econòmica en concepte de cuidador no 
professional del seu pare. L’import total és de 4.960,81 euros. 
 
També exposa que es troba en tràmit la Llei de la dependència de la mare, qui està ingressada 
en un centre mèdic recuperant-se d’una fractura. 
 
Explica que té embargats un pis, un local i dos terrenys per deutes amb l’Ajuntament. Pensa 
que si s’apliqués el deute total sobre un únic bé, aquest quedaria cobert i així podria vendre 
alguna de les altres propietats. 
Actualment es troba a l’atur i no té més ingressos que la pensió de la mare. 
 
Actuació 
 
En referència al cobrament de la prestació econòmica, es contacta amb la cap del Serveis 
d’Atenció Primària, qui explica que li seran abonats els 4.960,81 € de manera fraccionada 
durant 5 anys, dins el mes de febrer. 
Sobre la situació de la mare, diu que una vegada donada d’alta es valorarà quins tipus de 
prestacions li seran necessàries. 
Respecte a l’embargament de béns, es manté una entrevista amb el cap de l’oficina de l’ORGT, 
el qual explica que el ciutadà hauria de negociar el pagament dels deutes amb l’Ajuntament a fi 
d’evitar-ne la subhasta. 
 
Es traslladen les informacions rebudes al ciutadà. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                  Temps: 15 dies 
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Expedient 35/11 
 
Queixa per manca d’urbanització del polígon II de Can Solà 
 
Un ciutadà exposa, via correu electrònic, que el polígon II de Can Solà, en el qual té el seu 
habitatge, no està asfaltat ni disposa de serveis. 
 
L’any 2006 els veïns van presentar un escrit en el qual demanaven la urbanització d’aquest 
polígon. Fins al moment actual, la urbanització d’aquest sector no s’ha fet, tot i les previsions del 
Pla Parcial de 1983. 
 
Actuació 
 
El dia 6 de juny es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Desenvolupament Urbà. 
 
El mes de novembre es tracta el cas en una reunió amb el regidor de Llicències Urbanístiques i 
Activitats. 
 
En data 19 de desembre de 2011 el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i 
Seguretat, àrea que té les competències des de la formació del nou Govern, en un extens i 
detallat informe exposa, entre altres qüestions, que: “... és coherent i lògic que aquest sector es 
desenvolupi d’acord amb les previsions del POUM, el qual està pendent d’aprovació definitiva, 
per comptes de les previsions del Pla Parcial de 1983”. 
 
Es trasllada aquesta informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 6 mesos i 13 dies 
                                                                                                                              3 mesos i 5 dies 
 
Expedient 36/11 
 
Disconformitat amb l’assignació de l’escola bressol, i consulta sobre la custòdia del fill 
 
Una ciutadana que està separada de la parella i que es troba en tràmits per la custòdia del fill 
mostra la seva disconformitat amb l’assignació de l’escola bressol del nen. Ella és qui 
l’acompanya cada dia a l’escola, i diu que el centre escolar està ubicat molt allunyat del seu 
domicili i pròxim al del pare. Creu que s’ha afavorit els interessos del pare en detriment del 
seus. 
 
Pel tema de la custòdia del fill, té assignat un advocat d’ofici i l’EAIA n’està fent el seguiment. 
 
Actuació 
 
Es fa la consulta a Serveis Socials i informen que l’atorgament de plaça a l’escola bressol no ve 
determinada per proximitat, sinó per la disponibilitat de places. 
 
També es contacta amb la lletrada del Servei de la Dona, per si creu possible oferir-li fer algun 
tipus d’assessorament. Explica que com que té assignat un advocat d’ofici, ha de ser ell qui 
l’assessori. 
 
S’informa la ciutadana de les gestions realitzades. 
 
Resolució: Queixa desestimada                     Temps: 3 dies 
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Expedient 37/11 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre el manteniment de la plaça de la Sardana 
 
El desembre de 2010 una ciutadana va adreçar a la Sindicatura un correu electrònic en el qual 
denunciava el mal estat del parc infantil situat a la plaça de la Sardana. 
En no tenir esgotada la via administrativa, se li explica que primer ha de presentar una 
reclamació a l’Ajuntament i que si aquest no respon en el termini de 3 mesos, o la resposta no 
és de la seva conformitat, podrà acudir novament a aquesta institució i s’estudiarà la tramitació 
de la reclamació. 
També se li comenta que l’Ajuntament té previst un pla de millora i reparació de parcs infantils i 
que és d’esperar que tingui en compte el que ella denuncia. 
Es fa el seguiment i el mes de maig es contacta novament amb la ciutadana per conèixer si 
s’han realitzat millores. Informa que tot segueix igual i envia fotografies que evidencien el 
deficient manteniment. 
 
Actuació 
 
Davant d’aquesta afirmació es fa la comprovació in situ de la situació denunciada i s’aprecia que 
la zona destinada al parc infantil presenta un aspecte i manteniment correctes, però que la 
tanca metàl·lica de la pista de bàsquet està perillosament despenjada en tot un lateral i té un 
cert nombre de forats que representen un perill. 
 
Cal tenir en compte que la tanca és d’un gran volum i gruix i, per tant, d'un pes considerable. El 
fet que pugui caure sobre algun ciutadà, podria tenir greus conseqüències. 
 
És per aquest risc que es decideix intervenir. S’inicia expedient d’ofici i es recomana que: 
 
Es portin a terme, amb la major brevetat possible, les actuacions que garanteixin la 
seguretat de tots els usuaris d’aquest espai públic, donant compliment al que estableix la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, que en el Títol II, article 25, en el punt 2 diu: 
 

El municipi exerceix, en tot cas, competències en els termes de la legislació de l’Estat i 
de les comunitats autònomes, en les matèries següents: 

 
a) Seguretat en llocs públics. 

 
d) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d’habitatges; 
parcs i jardins; pavimentació de vies públiques urbanes, i conservació de camins i vies 
rurals. 

 
La mateixa setmana es comprova que la tanca s’ha retirat. 
 
Al setembre el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat fa arribar un 
informe que explica: 
 
El manteniment es fa regularment i amb un nivell d’intensitat adequat. 
S’ha repassat la tanca de la zona infantil i la de la zona esportiva, tot i que la Brigada d’Obres té 
previst tornar a arranjar-la perquè per problemes de vandalisme la de la zona esportiva torna a 
estar malament. 
S’han portat a terme actuacions en el mobiliari infantil, en alguns escocells i a la font. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 3 mesos i 23 dies 
 Recomanació acceptada 
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Expedient 38/11 
 
Expedient iniciat per creure poc convenient compartir, dins el mateix horari, l’espai de la 
Sindicatura amb una altra entitat 
 
S’inicia aquest expedient d’ofici perquè a una entitat, la qual ofereix atenció personalitzada a 
dones maltractades en situació de risc, se l’ha ubicat al pis que de forma provisional ocupa la 
Sindicatura. Això suposava compartir dins el mateix horari alguns espais comuns, com la zona 
d’espera. 
 
Tot i valorar moltíssim la feina de les persones que de forma voluntària han creat aquesta entitat 
i dediquen el seu temps a ciutadanes que es troben en situacions de vida molt complexes i 
estan necessitades d’ajut i recolzament, es considera que no es pot exposar els ciutadans que 
venen a presentar una queixa a l’oficina i a l’administrativa que hi treballa, a l’hipotètic risc que 
suposa el desenvolupament de l’activitat de l’entitat. El risc quedava palès pel fet de necessitar 
una alarma connectada permanentment amb els cossos de seguretat: Mossos d’Esquadra i 
Policia Local. 
 
Després de tractar el cas amb la responsable de Relacions Ciutadanes i la directora de l’àrea de 
Serveis a les Persones —les quals van entendre les raons exposades— es va ajornar l’inici de 
l’activitat de l’entitat fins haver realitzat el trasllat de l’oficina de la Síndica a la seu habitual. 
 
Un altre punt de reflexió va sorgir en llegir a la pàgina web de Ràdio Rubí la informació següent: 

... el consistori ha ofert un local a l’entitat, que podrà fer servir com a seu social i casa 
d’acollida de dones maltractades. El Síndic de Greuges de Rubí fa servir part d’aquest 
local, però en breu retornarà a la seva seu habitual, l’Ateneu Municipal, i a partir de 
llavors l’espai que ocupa al carrer Pitàgores quedarà lliure i es podrà convertir en la nova 
seu de l’entitat. 

 
Penso que aquesta informació facilitava la localització a qualsevol que la llegís i, al meu 
entendre, aquesta activitat s’hauria de dur a terme amb el major anonimat possible i en espais 
no publicitats ni identificables. 
 
Per tot l’exposat, vaig recomanar: 
 
Que des de la Regidoria corresponent s’ofereixi assessorament continuat a l’entitat, que 
neix i treballa amb gran entusiasme per uns objectius encomiables, i es vetlli perquè les 
seves actuacions no esdevinguin, malgrat tota la bona voluntat, un risc per a les 
ciutadanes a les quals es vol ajudar i protegir. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea               Temps: 1 mes i 19 dies  
                   Recomanació acceptada 
 
 
 
Expedient 39/11 
 
Manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà mostra la seva disconformitat per no haver obtingut resposta a una instància 
presentada el dia 9 de març de 2010, en la qual exposava el seu desacord amb la reparació de 
la vorera del carrer Quevedo, entre els carrers Magallanes i Blasco de Garay, per haver-se 
efectuat de forma parcial i no totalment. 
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Explica que s’ha refet la part de vorera corresponent a la cantonada Magallanes-Quevedo, però 
no el tram de continuació del carrer Quevedo fins al carrer Blasco de Garay. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor en funcions de l’àrea de Desenvolupament Urbà. 
 
En data 28 de novembre el regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats informa que 
en data 22 de novembre de 2010 es va incoar expedient a la constructora del carrer 
Magallanes, 33, perquè en el termini de 30 dies procedís a la reparació de la vorera i que en 
data 1 de març de 2011 es va constatar que s’havia donat compliment al requeriment municipal 
i es va procedir a arxivar l’expedient. 
Indica, també, que en data 23 de setembre de 2010 es va derivar còpia de l’anterior reclamació 
del ciutadà al servei de Via Pública, perquè tinguessin coneixement del seu escrit informant del 
mal estat de la vorera. 
 
Tenint en compte que no s’especifica si s’ha respost la instància presentada pel ciutadà, el dia 9 
de març de 2011 es tramet un nou escrit al regidor en el qual es demana informació al respecte. 
 
A finals de desembre el regidor comunica que, properament, el ciutadà rebrà la resposta. 
 
S’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 5 mesos i 21 dies 
                                                                                                                            2 mesos i 14 dies 
 
Expedient 40/11 
 
Manca de resposta a tres instàncies presentades amb motiu de tres sancions de trànsit a 
l’illa de vianants 
 
Un ciutadà es queixa de la manca de resposta a tres instàncies presentades els dies 28 de 
desembre de 2010, 31 de gener de 2011 i 16 de febrer de 2011, en les quals presentava 
al·legacions a diverses sancions imposades per circular per l’illa de vianants. Exposava que des 
de sempre, quan ha estat prohibit circular pel carrer, hi ha hagut persones informant o pilones 
que indicaven inequívocament que no es podia passar, i que hi ha hagut manca d’informació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es 
demana que es responguin les instàncies al ciutadà. 
 
En data 29 de setembre de 2011 el regidor envia un informe en el qual indica que el ciutadà 
rebrà les respostes en els propers dies i n’adjunta una còpia. 
En aquestes respostes es comunica al ciutadà l’estimació de les al·legacions presentades i 
l’anul·lació de les sancions imposades. 
 
Es trasllada aquesta informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 2 mesos i 25 dies 
 
 
 
 



 

 48

Expedient 41/11 
 
Disconformitat amb el cobrament de la taxa d’escombraries comercials en un habitatge 
particular 
 
Una ciutadana explica que el 26 de gener de 2011 va presentar una instància a l’ORGT, en la 
qual exposava que del seu habitatge particular se li està cobrant, a més de la taxa 
d’escombraries domiciliàries, una taxa d’escombraries comercials. 
 
Durant els quatre últims anys l’ha estat abonant. No se n’havia adonat fins ara. 
 
Després de 5 mesos, i sense haver rebut resposta a les instàncies, li ha arribat un requeriment 
de pagament de la taxa d’escombraries comercials de 2010, amb data de venciment 11 de juliol, 
en el qual se li comunica que es tramita expedient de constrenyiment. 
Ha contactat amb l’oficina de l’ORGT de Rubí i li han dit que el rebut seria donat de baixa i que 
no el pagués, però està preocupada per si, finalment, l’ha de pagar. 
 
Actuació 
 
Tenint en compte la proximitat de la data de venciment del pagament de la taxa de l’exercici 
2010, el dia 1 de juliol es contacta telefònicament amb el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, el 
qual confirma la informació facilitada a la ciutadana: que es pararia el procés de constrenyiment 
iniciat i que es comprovaria l’existència o no de local comercial a l’adreça del domicili de la 
ciutadana. 
 
Dies més tard es trasllada l’expedient al cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí i es demana 
conèixer la resolució definitiva que clarifiqui la situació. 
 
També es tracta l’expedient en el decurs d’una entrevista mantinguda el dia 22 de juliol de 2011. 
 
El dia 20 de desembre de 2011, el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, adreça a aquesta oficina 
l’informe emès pel cap de la Unitat del Vallès Occidental, el qual exposa que una vegada fetes 
les comprovacions pertinents es van verificar les al·legacions de la ciutadana, i el recurs 
presentat va ser estimat per resolució de la directora de Gestió Tributària de l’ORGT, resolució 
que va aprovar la baixa dels rebuts corresponents als exercicis de 2005 a 2010 i la devolució 
dels exercicis de 2005 a 2009, devolució realitzada el 20 d’octubre de 2011. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                   Temps: 4 dies 
 
Expedient 42/11 
 
Manca de resposta a una instància presentada per molèsties d’olors i sorolls provinents 
de la terrassa d’un bar 
 
Una ciutadana explica que no ha obtingut resposta a la instància que va presentar el dia 1 de 
març de 2011, en la qual denunciava les molèsties d’olors i sorolls provinents de la terrassa d’un 
bar situat sota del seu habitatge. Aquesta ciutadana havia acudit a la Sindicatura el mes de 
març exposant la mateixa queixa (expedient 28/11). Llavors no es va admetre per no tenir 
esgotada la via administrativa. 
 
Ara, a més, aporta informes mèdics seus i del seu fill que reflecteixen l’estat d’ansietat i insomni 
que pateixen, atribuïbles, segons ella, als sorolls de l’establiment que dificulten el seu descans. 
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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 es respongui a la ciutadana. 
 
Tenint en compte el nombre de reclamacions i, sobretot, la llarga durada en el temps de la 
situació denunciada, recomano: 
 
Que es prenguin les mesures oportunes per donar una solució ràpida que permeti a la 
ciutadana gaudir d’un medi ambient saludable que preservi la seva salut, d’acord amb 
l’article XVIII —DRET AL MEDI AMBIENT— de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, que diu: 
 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la 
compatibilitat entre desenvolupament econòmic i equilibri ambiental. 

 
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del 
principi de precaució, polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la 
contaminació acústica) (...). 

 
El regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat fa arribar un informe en el qual 
explica que s’han dut a terme diverses visites de comprovació tant al domicili de la ciutadana 
com a l’establiment motiu de queixa, sense que s’hagin pogut constatar les molèsties 
denunciades. 
 
Pel que fa a la manca de resposta dels escrits presentats, adjunta còpia de les respostes que 
s’han anat donant des de l’Administració. 
 
Informa que des de la Policia Local s’ha donat resposta a 11 dels 12 requeriments fets per la 
ciutadana des del mes de maig fins al setembre de 2010. Un no es va poder atendre per 
coincidir amb un altre servei prioritari (accident de trànsit). 
 
Referent al permís per a la instal·lació de taules i cadires, aquest es va concedir des del Servei 
de Mobilitat, després de consultar-ho amb la Policia Local i el Servei d’Activitats, sense que hi 
constessin denúncies ni avisos dels veïns. 
 
Dies més tard, acudeix a l’oficina de la síndica el marit de la ciutadana i aporta una còpia de 
l’Acta de Comprovació d’Emissió de Sorolls efectuada per la Policia Local el dia 30 de setembre 
a les 23.05 hores. 
 
Se li explica que ja se’ls ha adreçat la resolució corresponent, però que de tota manera es 
demanarà informació sobre els mesuraments efectuats i si poden ser o no objecte de sanció. 
 
Des del Departament de Sancionadors informen que els mesuraments van donar valors d’entre 
40,8 i 45,9 decibels, que el so procedia de la gent que es trobava a la terrassa del bar i que no 
hi havia música; que es tractava de converses normals dels clients. 
 
Segons el responsable dels mesuraments de la Policia Local, a partir de 35 decibels es 
considera molest, així que es procedirà a incoar expedient. Es dóna aquesta informació al 
ciutadà. 
 
Tenint en compte el nombre de vegades que la ciutadana ha requerit la intervenció de la Policia 
Local, es fa el següent suggeriment al regidor: “Que s’estigui amatent al funcionament de 
l’activitat i que es faci un esforç de coordinació entre els departaments d’Activitats, Via 
Pública i Policia Local, a fi de conèixer millor la realitat de la situació, i que es valori la 
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conveniència de mantenir una reunió conjunta amb la ciutadana i el propietari de 
l’activitat, i, amb voluntat mediadora, buscar una resposta al malestar de la ciutadana i la 
seva família. 
 
Es trasllada aquesta informació a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Es té coneixement que des de l’Administració s’ha ofert aquesta mediació. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea           Temps: 2 mesos i 18 dies 
                    Recomanació acceptada. Suggeriment acceptat 
 
 
Expedient 43/11 
 
Desacord sobre l’import de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica aplicat a un 
vehicle 
 
Un ciutadà es queixa que durant els anys 2010 i 2011 ha pagat un import de 179,22 euros per 
cada exercici per l’impost de circulació. És propietari d’un vehicle mixt tot terreny de 19,29 
cavalls. 
 
Creu que no és l’adequat perquè, segons la documentació que aporta, l’import pagat per un 
altre ciutadà propietari d’un vehicle de les mateixes característiques per a l’exercici 2011, ha 
estat de 84,56 euros. 
 
Actuació 
 
Es demana informació al cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí exposant el cas i es facilita, per 
correu electrònic, una còpia de la documentació aportada pel ciutadà. 
 
Informa que la llei no estableix com han de tributar els vehicles mixts, que diu en funció del seu 
destí, aleshores són els propis ajuntaments els que han d’establir els criteris de tributació. 
Segons una instrucció del regidor de Serveis Centrals de data 14/01/2010, els vehicles tot 
terreny tributaran sempre com a turismes, per cavalls fiscals. Per tant, la tributació del vehicle 
del promotor de la queixa és correcta. 
 
Es facilita aquesta informació al ciutadà i es tanca el cas. 
 
Respecte a l’import pagat pel propietari de l’altre vehicle, del qual se li ha fet arribar 
documentació, explica que l’impost que s’hauria de revisar seria aquest. 
 
Resolució: Queixa desestimada                      Temps: Immediat 
 
 
Expedient 44/11 
 
Queixa per l’incompliment d’una resposta de l’Ajuntament 
 
Una ciutadana contacta, via correu electrònic, amb l’oficina i exposa que, malgrat l’informe que 
se li va adreçar des d’aquesta institució el dia 7 de febrer de 2011 en resposta a l’expedient 
63/10, de data 28 d’octubre de 2010, en la qual se li comunicaven les actuacions que tenia 
previst realitzar l’Ajuntament per resoldre el problema de circulació denunciat al carrer Sant 
Magí, han transcorregut 5 mesos i no s’han realitzat. 
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Actuació 
 
Es contacta amb el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, el qual es 
sorprèn en veure que no s’han dut a terme les actuacions anunciades a la resposta, i diu que es 
realitzaran immediatament. 
Al cap de 4 dies es comprova que s’han instal·lat diverses senyals a la zona. 
 
A finals de setembre el regidor fa arribar un informe en el qual detalla totes les actuacions fetes 
al juliol. 
 
Malgrat això, més endavant, la ciutadana comunica que hi continua havent un gran nombre de 
conductors que no respecten el senyal de ”direcció prohibida, excepte veïns”. 
 
Es parla amb el regidor i se suggereix que potser seria convenient canviar aquest senyal 
pel senyal de “direcció prohibida”. Respon que veient la indisciplina actual, s’estudiarà el 
canvi proposat. 
 
S’informa la ciutadana de les gestions realitzades i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea              Temps: 4 dies 
                   Suggeriment acceptat 
 
 
 
Expedient 45/11 
 
Queixa per la manca de manteniment d’un solar 
 
Un matrimoni explica que l’any 2010 va presentar una instància a l’Ajuntament en la qual 
denunciaven la manca de manteniment del solar situat al costat del seu habitatge, al carrer 
Encantats. 
Van rebre resposta de l’Administració conforme s’incoava l’expedient de restabliment de les 
condicions de seguretat i decòrum públic a la propietat, perquè procedís a la neteja i tancament 
del solar. 
Un any més tard no s’ha portat a terme ni la neteja ni el tancament del solar. Demanen que se 
cerqui una solució. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats, i se li demana l’informe 
corresponent. 
 
El regidor, en data 26 d’octubre de 2011, fa arribar un informe emès pel servei de Llicències 
Urbanístiques i Activitats en el qual es detallen les diferents actuacions realitzades durant els 
anys 2010 i 2011 encaminades a resoldre la situació, i que el 15 de setembre de 2011 s’ha 
emès un informe d’inspecció del qual es desprèn que ja existeix una tanca de filferro i que han 
netejat el solar, donant així compliment al requeriment municipal. 
 
Es comunica la resposta obtinguda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea            Temps: 3 mesos i 7 dies 
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Expedient 46/11 
 
Queixa per l’incompliment d’una resposta de l’Ajuntament 
 
Una ciutadana es queixa perquè l’Ajuntament no ha dut a terme les actuacions promeses en la 
resolució que el mateix Ajuntament havia donat a una queixa anterior, expedient 48/10, en la 
qual es denunciaven les molèsties de pols, de grava a la carretera i de soroll que genera la 
circulació de camions durant les entrades i sortides d’una activitat extractiva, situada a la 
urbanització on resideix. 
 
Llavors se li va comunicar que durant el mes de març es realitzarien les obres encaminades a 
resoldre els problemes que havia exposat. El dia 27 de juliol encara no s’han dut a terme. 
També explica que la resposta deia que l’activitat no es duia a terme els caps de setmana, però 
que sí que ho segueix fent els dissabtes. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i es 
demana l’informe escaient. 
 
L’informe explica que l’accés de l’activitat s’ha condicionat, que respecte a l’horari no hi ha cap 
legislació que el reguli i que va ser per iniciativa del titular començar l’activitat a les 8.30 hores i 
no treballar en cap de setmana ni festius. 
 
També informa que a primers de setembre es va parlar amb el titular de l’activitat i que manté 
l’horari al qual s’havia compromès, així com no treballar en cap de setmana, malgrat no tenir 
l’obligació legal de fer-ho. 
 
El dia 25 d’octubre, durant una reunió amb el marit de la ciutadana, aquest comenta que les 
molèsties són menors i que ja no es treballa els dissabtes. Manifesta la seva sorpresa pel fet 
que no existeixi cap normativa que reguli l’horari. 
 
Se sol·licita, al regidor, més informació en relació amb aquesta manca de regulació. 
 
Explica que només en casos concrets i amb molèsties comprovades es pot justificar la regulació 
horària: en un determinat horari o per una acció especialment molesta la poden aconsellar, però 
cal concretar molt i amb detall per poder-la fer. 
 
Faig la reflexió que si pel fet que hi hagi queixes es pot considerar que les molèsties hi són i, en 
base a això, realitzar algun estudi per veure si, realment, es podria establir un horari concret de 
funcionament. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                Temps: 1 mesos i 27 dies 
 
 
Expedient 47/11 
 
Molèsties generades per una activitat de gestió de residus situada en una urbanització 
 
Una ciutadana exposa que a la urbanització on resideix hi ha una empresa que realitza una 
activitat de gestió de residus, la qual té llicència per abocar residus inerts i se n’aboquen, també, 
altres no autoritzats. 
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Diu que a la zona hi ha presència massiva de gavines, rates i mosques. Alguns veïns han 
denunciat les males olors a la Policia Local. 
 
La ciutadana mostra la seva preocupació ja que l’empresa té pendent de resolució una petició a 
la Generalitat perquè li sigui concedida la llicència de residus no perillosos. Pensa que, de ser 
així, les molèsties seran majors. 
 
Actuació 
 
S’explica a la ciutadana que malgrat correspondre la competència d’aquesta queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya, es contactarà amb aquesta institució per exposar el cas que planteja i 
notificar el seu interès a dreçar-s’hi. 
També se li explica que es tractarà el problema en una reunió, que ja es tenia prevista, amb el 
regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, del resultat de la qual se li donarà 
informació. 
 
Dies més tard d’haver donat aquesta informació a la ciutadana, comunica que ha decidit 
presentar la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Resolució: Derivació al Síndic de Greuges de Catalunya             Temps: -- 
 
 
 
Expedient 48/11 
 
Error en el cobrament de l’IBI d’una plaça d’aparcament 
 
Un ciutadà diu que des de l’any 1995 és propietari de la plaça d’aparcament número 34 de 
l’edifici on resideix. 
Fins l’any 2008 se li han cobrat els rebuts corresponents a la plaça de la seva propietat, la 34. 
Durant els anys 2009 i 2010 ha continuat pagant els rebuts sense adonar-se que el número de 
la plaça que constava en el mateixos era la núm. 24 i no la núm. 34. 
El maig de 2011 va rebre una notificació d’embargament per falta de pagament de la plaça 
número 34. 
Explica que es realitza l’embargament notificat, en un compte del seu fill, del qual ell n’és 
cotitular. 
 
Actuació 
 
Durant una entrevista mantinguda el dia 22 de juliol amb el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, 
es tracta el cas. S’obté com a resposta que es retornaran al ciutadà els imports cobrats 
indegudament, però que la regularització definitiva serà lenta, perquè la situació afecta altres 
propietaris. 
 
Es trasllada la informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Als pocs dies, el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí confirma que, una vegada detectat l’error i 
realitzades totes les comprovacions adients a la base de dades del cadastre, s’ha aprovat la 
devolució dels imports cobrats indegudament i els corresponents interessos de demora. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea        Temps: 3 dies 
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Expedient 49/11 
 
Desacord amb el cobrament de la taxa de recollida d’escombraries industrials 
 
El propietari d’una empresa mostra el seu desacord amb el pagament fet dels rebuts de la taxa 
de recollida d’escombraries industrials dels exercicis del 2006 al 2010. Segons diu, el rebut de 
l’exercici 2008 l’ha pagat per duplicat. 
Explica que la seva empresa té contractat un servei de recollida d’escombraries industrials amb 
l’empresa TMA-GRUPO F. SÁNCHEZ, SL des de l’any 2005. 
La nau on està ubicada l’empresa és de lloguer i el propietari és Bansabadell Leasing EFC,SA. 
Ha presentat personalment diverses reclamacions a l’Ajuntament. L’última queixa presentada 
sobre aquesta qüestió la va efectuar l’entitat financera, propietària de l’immoble, el març de 
2010. Fins al moment no ha obtingut un resultat satisfactori. 
 
Actuació 
 
L’endemà de la presentació de la queixa es manté una reunió amb el cap de l’oficina de l’ORGT 
de Rubí. 
 
Informa que l’Ordenança Municipal indica les possibles bonificacions o exempcions i els terminis 
en els quals s’han de sol·licitar, i que aquesta sol·licitud s’ha de fer cada any. 
Explica, també, que l’any 2005 l’empresa havia acreditat que tenia contractat amb un gestor 
autoritzat la recollida, tractament i eliminació de residus que produïen; però que de la resta 
d’exercicis, no. 
 
Malgrat tenir aquesta resposta, es continuen fent actuacions, perquè el ciutadà està convençut 
que cada any han anat presentant els corresponents certificats, encara que no en té cap 
comprovant. 
 
Es tracta la queixa durant una reunió mantinguda amb el regidor d’Hisenda i Serveis 
Econòmics, l’opinió del qual és la mateixa que la del cap de l’ORGT: els beneficis fiscals no 
s’apliquen amb retroactivitat. 
 
Es mantenen diverses reunions i converses telefòniques amb el ciutadà i se li explica la 
informació obtinguda. També es propicia que el ciutadà sigui rebut per diferents responsables 
de l’Administració. 
 
Finalment, el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí adreça l’informe del cap de la Unitat del Vallès 
Occidental en el qual s’explica que després de consultar el padró de la taxa de recollida 
d’escombraries industrials, l’empresa consta com a subjecte passiu únicament a l’exercici 2005, 
no constant en exercicis posteriors. També diu que s’ha comprovat que la propietària de la 
finca, i per tant subjecte passiu a partir de l’exercici 2005, és la societat Bansabadell Leasing, 
SA. 
 
Respecte a la duplicitat de pagament de la taxa de l’exercici 2008 diu que només consta un 
pagament de data 4 d’octubre de 2010. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà, s’explica la necessitat de presentar cada any la sol·licitud de 
l’exempció dins el termini establert i que haurà d’intentar buscar la solució a l’entitat financera.  
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                            Temps: 15 dies 
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Expedient 50/11 
 
Problemes a l’hora d’entrar i sortir d’un garatge per l’estacionament de vehicles als dos 
costats del carrer 
 
Un ciutadà exposa que l’estacionament als dos costats del carrer on resideix dificulta l’accés i la 
sortida del seu garatge —del qual en té la corresponent llicència de gual— i la circulació dels 
vehicles d’emergències (ambulàncies i bombers) i del vehicle que subministra el gasoil de la 
calefacció. 
 
El 25 de febrer d’enguany va rebre resposta a una instància presentada el 17 de febrer de 2010, 
en la qual se li comunicava que estava previst realitzar un estudi de la zona per tal de trobar una 
solució. 
Malgrat haver transcorregut 5 mesos des que va rebre la resposta, no s’ha realitzat cap actuació 
i els problemes continuen. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se 
sol·licita informació sobre la situació de l’estudi i si hi ha prevista alguna actuació de forma 
imminent. 
 
En data 16 de setembre de 2011 el regidor explica que l’actuació que es proposa des del 
departament corresponent és la de prohibir l’estacionament al costat esquerre del carrer en el 
sentit de la circulació, i que aquesta senyalització està previst instal·lar-la durant el mes 
d’octubre. Es trasllada la resposta al ciutadà. 
 
Més endavant el ciutadà truca a la Sindicatura i diu que aquesta senyalització no s’ha instal·lat. 
 
Es contacta d’immediat amb la secretària del regidor qui explica que no disposaven dels senyals 
fins ara i que, si el temps ho permet, perquè plou, es col·locaran a la tarda. 
 
L’endemà, el ciutadà truca a primera hora i comunica que els senyals van ser col·locats el dia 
abans al migdia. Agraeix les gestions fetes. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea              Temps: 1 mes i 20 dies 
 
 
Expedient 51/11 
 
Denúncia d’una construcció en el pati interior d’un edifici 
 
Una ciutadana explica que al pati interior de l’edifici on resideix hi ha una construcció d’obra 
realitzada fa anys. Pensa que es va fer sense la corresponent llicència. 
 
Va realitzar la consulta al Servei de Disciplina Urbanística, on la van informar que si la 
construcció té més de 6 anys no poden intervenir. 
 
No està d’acord amb la resposta i demana què més pot fer. 
 
Actuació 
 
S’explica a la ciutadana que no es pot acceptar la queixa que planteja, ja que no té esgotada la 
via administrativa perquè no ha presentat cap instància a l’Administració. 
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Davant la insistència de la ciutadana, qui no entén la resposta de l’Administració, es fa una 
consulta al departament corresponent. 
 
Es contacta amb l’inspector de Departament de Llicències Urbanístiques, qui explica que la Llei 
d’urbanisme de 2002 estableix una caducitat de 6 anys des de l’acabament de l’obra. 
 
Diu que si la ciutadana ho considera oportú, pot presentar una instància i denunciar la 
construcció. L’Ajuntament incoarà l’expedient i el propietari de l’obra haurà de demostrar les 
dates en què es va fer. 
 
Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana, qui manifesta la seva intenció de consultar 
un advocat al respecte i valorar la presentació d’una reclamació judicial. 
 
També presentarà instància a l’Ajuntament demanant l’oportuna informació. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                       Temps: Immediat 
 
 
Expedient 52/11 
 
Disconformitat amb la desestimació de les al·legacions a una sanció de trànsit 
 
Un ciutadà mostra la seva disconformitat perquè li han estat denegades les al·legacions 
presentades a una sanció de trànsit, per un import econòmic de 200 euros i amb la retirada de 4 
punts del carnet de conduir. 
 
A la butlleta consta que la infracció va tenir lloc a les 15.04 hores, per no obeir les ordres de 
l’agent de l’autoritat en el servei de regulació del trànsit (parar en un pas de vianants i desobeir 
el senyal de continuar la marxa). 
 
El ciutadà reconeix que va parar en el pas de vianants de davant de l’escola del seu fill el temps 
imprescindible perquè aquest baixés del vehicle, però, segons diu, no es va adonar de l’ordre de 
l’agent. 
En les al·legacions exposava que a l’hora que consta a la sanció, les 15.04 hores, ell es trobava 
a l’empresa on treballa. Adjunta un document acreditatiu. 
 
L’informe de denegació de les al·legacions diu que el registre informàtic d’entrada i sortida de 
l’empresa on treballa deu tenir un error, ja que no és lògic que un vehicle entri en un recinte a 
les 15.03 hores, surti a les 15.04 hores i el seu conductor entri a la feina a les 15.07 hores. 
 
El ciutadà explica que hi ha dos aparcaments, un de soterrat i un d’exterior. El soterrat es 
trobava ple i va sortir a estacionar a l’exterior. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’inspector en cap de la Policia Local. Es detallen els fets que exposa el 
ciutadà i s’argumenta que les proves aportades pel ciutadà demostrarien que tant el vehicle com 
el conductor no es trobaven en el lloc de la infracció a l’hora que consta en el butlletí de 
denúncia. 
 
Tot i valorar que l’error pugui estar en l’horari que figura a la denúncia, es té en compte la 
penalització dels 4 punts i es recomana que es reconsideri la sanció. 
 
També es fa constar la sorpresa per l’afirmació feta sobre l’errada en el servei informàtic de 
l’empresa on treballa el ciutadà, tenint en compte que el document aportat el signa el cap 
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corporatiu de l’empresa, qui mereix tota la confiança i credibilitat com a persona i com a càrrec 
que assumeix una important responsabilitat. 
 
Se suggereix que es recordi als agents l’obligació de ser molt rigorosos en les dades que 
facin constar en les butlletes de sanció. 
 
Dos dies més tard, l’inspector en cap de la Policia Local comunica que les al·legacions del 
ciutadà seran estimades i la sanció anul·lada. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea        Temps: 2 dies 
 Recomanació acceptada 
 Suggeriment posterior 
 
 
Expedient 53/11 
 
Manca de manteniment del carrer Segadors, a la urbanització de Sant Muç 
 
Una ciutadana en data 8 de setembre es queixa, via correu electrònic, de la falta de 
manteniment al carrer Segadors. El creixement descontrolat de la vegetació impedeix la 
visibilitat a diferents punts del carrer i s’ha convertit en un risc per als vehicles que hi circulen, 
alhora que fa impracticables les voreres. 
Entre els dies 20 i 31 d’agost ha presentat diverses reclamacions a Avisos, Queixes i 
Suggeriments de la web de l’Ajuntament i no ha obtingut resposta. No té esgotada la via 
administrativa. 
 
Actuació 
 
S’informa a la ciutadana que, d’entrada, no es pot admetre la seva queixa perquè no han 
transcorregut els tres mesos de què disposa l’Administració per respondre als ciutadans. 
Si l’Ajuntament no li contesta dins aquest termini o la resposta no la considera acceptable, pot 
acudir novament a aquesta institució i s’estudiarà la formalització d’una queixa. 
 
De totes maneres, es consulta a l’Administració sobre les AQS presentades i se’n fa el 
seguiment, a fi de poder intervenir si la resposta no arriba dins el termini establert. 
Finalment, es comprova que el dia 15 de novembre, l’Administració ha respost a la ciutadana. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                   Temps: Immediat 
 
 
Expedient 54/11 
 
Disconformitat amb la denegació de les al·legacions presentades amb motiu d’una sanció 
de trànsit a l’illa de vianants 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic a l’oficina en el qual exposa la disconformitat amb la 
denegació a les al·legacions presentades a una sanció de trànsit per circular per l’illa de 
vianants. 
 
Explica que durant les hores que les pilones que regulen l’entrada estan baixades, amb la 
manca de claredat dels senyals de trànsit que regulen l’accés, fa que els ciutadans es 
confonguin i continuïn amb l’hàbit de circular per l’illa. 
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Actuació 
 
El mateix dia es fa un justificant de recepció de la queixa i es comunica al ciutadà que la seva 
petició es troba en estudi. 
També se li explica que, amb motiu de ser vàries les queixes rebudes sobre les sancions a l’illa 
de vianants i tenir coneixement que algunes també han estat presentades al Síndic de Greuges 
de Catalunya, es té prevista una reunió amb assessors del Síndic per estudiar conjuntament la 
situació. 
 
Als pocs dies es manté la reunió i quan es comenta l’expedient es comprova que el ciutadà ha 
presentat la mateixa queixa al Síndic. S’acorda que serà des d’aquesta institució que es donarà 
resposta al ciutadà. 
 
Es contacta amb el ciutadà i se li trasllada aquesta informació. 
 
Un mes més tard, el Síndic fa arribar còpia de la resolució dictada que ha adreçat a l’alcaldessa, 
la qual, en un dels punts, fa el suggeriment: «[...] revoqueu les resolucions sancionadores 
dictades en aquells expedients en els quals els denunciats hagin efectuat al·legacions mostrant 
la seva disconformitat amb la denúncia derivada de la manca de claredat del senyal de trànsit 
que regulava l’accés a la illa de vianants esmentada». 
 
Resolució: Queixa desestimada        Temps: 17 dies 
 
 
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 
 
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 se cerqui una solució 
definitiva que eviti futures inundacions. Es fa incidència en la proximitat de la tardor. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: ----- 
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Expedient 56/11 
 
Desacord amb el pagament a Sorea per la reparació de la connexió de servei d’un 
habitatge 
 
Una ciutadana exposa el seu desacord amb el pagament que ha hagut de fer a Sorea per la 
reparació de la connexió de servei del seu habitatge. Tenia problemes en el desguàs de les 
aigües residuals. Va intentar resoldre els  embussos  contractant  els  serveis  d’una  empresa 
—cost que va assumir ella mateixa— sense que aquesta actuació solucionés el problema. 
Finalment, va decidir que Sorea fes la reparació. Explica que Sorea quan va obrir el carrer va 
comprovar que el primer tram de tub de la connexió era d’uralita i que a continuació hi havia un 
tub de PVC de dimensions més petites i que no hi havia cap unió entre ells. Aporta fotografies. 
 
La ciutadana mostra una instància de reclamació que diu que ha presentat a l’Ajuntament, però 
no té número de registre. Segons explica, era la seva filla qui havia de fer el tràmit i, 
suposadament, no el devia fer. 
 
Tenint en compte la bona relació i predisposició de col·laboració dels responsables de Sorea a 
la zona, es contacta amb ells per veure com es pot resoldre el tema. 
 
Inicialment mantenen una reunió amb la ciutadana, a la qual també assisteix la tècnica del Cicle 
Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de Rubí. 
En la reunió expliquen a la ciutadana que Sorea no ha efectuat cap intervenció a la via pública 
que pogués malmetre la seva connexió de servei (Sorea porta la gestió del clavegueram des de 
2006) i que s’ha arribat a la conclusió que en cas que unes obres l’haguessin afectat, aquestes 
serien molt antigues. 
 
Tot i així, acorden que la tècnica del Cicle Integral de l’Aigua intentarà buscar a l’Ajuntament 
l’expedient de les obres al carrer que haguessin pogut malmetre la connexió, per tal de localitzar 
l’empresa constructora perquè ho repari com a defecte de construcció. 
 
Finalment, el cap de Serveis Municipals i Medi Ambient informa que fetes totes les 
comprovacions, l’Ajuntament no ha realitzat cap obra en aquest carrer els darrers 15 anys. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                             Temps: 1 mesos i 7 dies 
 
 
Expedient 57/11 
 
Dificultat per pagar la quota de transport escolar 
 
Un matrimoni de nacionalitat equatoriana explica que es troba a l’atur i que l’únic ingrés familiar 
és una prestació de 426 €. 
 
Tenen tres fills. El més petit està escolaritzat a l’escola vint-i-cinc de setembre. 
 
Els fills grans tenen plaça a l’Institut J. V. Foix, situat a una urbanització del municipi, fet que 
comporta unes despeses de transport escolar de 600 euros, les quals no poden assumir. 
 
Han sol·licitat a l’inspector de zona el canvi a un centre a prop del seu domicili, al qual poder 
desplaçar-s’hi a peu, però els ha dit que el canvi d’institut no és possible i els ha adreçat a la 
treballadora social per si se’ls pot facilitar algun ajut econòmic. 
 



 

 60

Segons diu, Serveis Socials de l’Ajuntament els ha comunicat que es passa nota de la seva 
situació a la responsable de l’EAPS, la qual es posarà en contacte amb ells. 
 
El curs ha començat i els fills grans no assisteixen a classe. Si no troben una solució, valoraran 
enviar-los al seu país. 
 
Actuació 
 
Atesa la urgència de la situació, es parla amb responsables d’Educació. 
 
Informen que hi ha una plaça disponible a un institut ubicat al centre urbà. Això reduiria el cost 
del transport a la meitat. 
Tenint en compte que les classes han començat, insisteixen en la necessitat que els dos fills es 
matriculin al centre que se’ls ha adjudicat i demanar, posteriorment, el trasllat d’un d’ells a l’altre 
centre. L’alumne que continuï a l’institut J. V. Foix, haurà de sol·licitar l’ajut de transport escolar. 
De moment, el pagament de la primera quota no és fins al desembre i aleshores ja s’haurà 
determinat la concessió dels ajuts. 
 
Es comunica la solució proposada als ciutadans, els quals expliquen que l’institut que disposa 
d’una vacant no cursa una assignatura de les que interessen al seu fill. 
 
Finalment, el pare informa que, amb la col·laboració de la família de l’Equador, s’està intentant 
reunir l’import dels passatges per al reton dels nens al seu país on encara no ha començat el 
curs escolar. 
 
Al cap d’un temps es truca al ciutadà per conèixer com han resolt la situació. Explica que els 
tres fills són i estudien a l’Equador. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 7 dies 
 
 
Expedient 58/11 
 
Precària situació familiar 
 
Una ciutadana exposa que ella i la seva parella es troben a l’atur i que el total d’ingressos 
familiars és de 534 euros, corresponents a la suma de dues prestacions socials diferents. 
Tenen un fill de 7 anys, el qual està escolaritzat a l’escola Rivo Rubeo i no té concedida la beca 
de menjador. 
Ella és professora d’anglès i està inscrita a l’IMPES. Una acadèmia d’anglès li havia ofert feina, 
però, finalment, no l’ha contractat. 
Han perdut el seu habitatge per execució hipotecària. Han intentat trobar una habitació de 
lloguer, però no ho han aconseguit. De moment, el fill es queda a dormir a casa d’una amiga i el 
matrimoni dorm al cotxe. 
Reben aliments de l’Església Evangèlica. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la cap del Servei d’Atenció Primària i amb la directora de l’escola Rivo Rubeo. 
Aquesta, quan coneix la situació actual de la família, diu que el nen es pot quedar a dinar i que 
gestionarà la concessió de la beca de menjador. 
Als tres dies, la ciutadana informa que ha trobat feina a una altra escola d’idiomes per impartir 
sis hores i mitja de classe a la setmana. 
Diu que li ha estat concedida la beca de menjador fins al desembre i que se li lliurarà un xec de 
450 euros per accedir a un habitatge de lloguer. 
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Al cap d’uns dies, la ciutadana acudeix de nou i explica que la immobiliària a la qual havia pagat 
la primera quota de lloguer s’ha desdit i ara té dificultats per trobar un altre lloguer del mateix 
import. 
Se li diu que la síndica no té competències per intervenir en la mala praxi de la immobiliària i, 
des de l’oficina, la ciutadana truca per telèfon a anuncis de premsa que ofereixen habitatges de 
lloguer. Concerten dues cites. 
Més endavant, informa que ha llogat un pis i que li han ampliat les hores de treball. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea          Temps: 3 dies 
 
 
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 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora de Promoció de la Cultura i se sol·licita l’informe 
corresponent. 
 
Resolució: En tràmit                   Temps: ----- 
 
 
Expedient 60/11 
 
Disconformitat amb una notificació de plusvàlua 
 
Una ciutadana exposa que ha rebut la notificació de liquidació de plusvàlua en la qual no es té 
en compte la bonificació per domicili habitual. No havia fet l’autoliquidació dins el termini 
establert des de la mort del seu marit: sis mesos. 
 
Diu que no tenia coneixement de l’obligació de liquidar aquest impost. Ni el notari ni la gestoria 
on va realitzar els tràmits li ho van comunicar. 
 
Actuació 
 
Es fa la consulta a l’Organisme de Gestió Tributària i expliquen que, com que no  s’havia 
efectuat l’autoliquidació de l’impost dins el termini legal establert, la liquidació aplicada és la 
correcta. La bonificació per habitatge habitual no es pot aplicar per ser un benefici aplicable 
només dins el termini establert, que és de sis mesos des de la defunció del causant de 
l’herència. 
 
Es trasllada aquesta informació a la ciutadana. 
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També es comenta que es farà una recomanació a l’Ajuntament i a l’ORGT per tal que difonguin 
la conveniència de pagar aquest tribut dins el termini que permeti gaudir de les corresponents 
bonificacions. 
 
Resolució: Queixa desestimada                                           Temps: Immediat 
 
Expedient 61/11 
 
Queixa per la retirada de la RMI per sortir del país 
 
Un ciutadà marroquí explica que resideix a Espanya des de l’any 2000. El 15 d’agost va marxar 
al Marroc, on va romandre fins a 21 de setembre. Quan ha tornat a Rubí, s’ha trobat que li ha 
estat retirada la RMI. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la cap del Servei d’Atenció Primària del departament de Serveis Socials qui 
informa que es va comunicar al ciutadà, de manera molt clara, que si sortia del país sense la 
corresponent autorització li seria retirada la RMI i que l’hauria de començar a tramitar de nou. 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà. 
 
Resolució: Queixa desestimada                    Temps:Immediat 
 
 
Expedient 62/11 
 
Dificultat per sortir d’un garatge privat 
 
Un ciutadà presenta queixa, via correu electrònic, pels problemes que li ocasiona el fet de 
trobar-se constantment vehicles aparcats davant el garatge, tot i disposar de la corresponent 
placa de gual. 
 
Es queixa, també, de la poca fermesa de la Policia Local a l’hora de controlar els 
estacionaments indeguts i de l’escassa resposta que tenen els veïns quan ho denuncien. 
 
Explica que és l’únic carrer de vianants que no té càmeres de control i pensa que serien 
necessàries. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el ciutadà, qui explica que uns dies abans havia adreçat un resum del correu 
de queixa enviat aquesta oficina, a l’alcaldessa, a Mobilitat i a la Policia Local. 
 
D’entrada, s’informa el ciutadà que no té esgotada la via administrativa, ja que l’Administració 
disposa de tres mesos per respondre les queixes dels ciutadans. Si transcorregut aquest termini 
no té resposta, es podrà tramitar la queixa. 
 
Tot i així, es considera adient mantenir una entrevista personal amb el ciutadà per conèixer més 
a fons la situació, i aquesta té lloc uns dies més tard. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                       Temps: Immediat 
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Expedient 63/11 
 
Reclamació de pagament de les quotes d’IBI i de la taxa de recollida d’escombraries d’un 
habitatge embargat i subhastat 
 
Un matrimoni es queixa que se’ls reclama el pagament de l’IBI i de la taxa de recollida 
d’escombraries dels exercicis 2010 i 2011 d’un habitatge del qual ja no en tenen la propietat. 
 
Han presentat dues sol·licituds a l’ORGT, informant de la transmissió de la finca mitjançant 
procediment judicial d’execució hipotecària. Demanaven l’anul·lació dels rebuts. No han rebut 
resposta. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics i es demana l’emissió de 
l’informe escaient. 
 
El regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics fa arribar un informe emès pel cap de la Unitat del 
Vallès Occidental de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, el qual 
explica que la finca va ser transmesa mitjançant procediment d’execució hipotecària segons 
auto d’adjudicació de data 15 d’abril de 2010, com consta al registre de la propietat. Per aquesta 
raó i tenint en compte que, tant l’IBI com la taxa de recollida d’escombraries, són rebuts 
periòdics que es meriten l’1 de gener de cada exercici, es va procedir a aprovar la baixa 
corresponent als rebuts de l’exercici 2011 i a tramitar el corresponent canvi de titularitat. 
També diu que són subjectes passius dels tributs relatius a la finca indicada corresponents a 
l’exercici 2010, perquè l’1 de gener de 2010 encara n’eren els propietaris, atès que la 
transmissió de la finca es dóna amb l’acte judicial d’adjudicació i no amb l’acte de subhasta. 
 
Es comunica la informació rebuda i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                              Temps: 28 dies 
 
 
Expedient 64/11 
 
Preocupació per la custòdia del nét petit 
 
Un ciutadà i la seva dona exposen que la seva filla té tres fills, de 13, 11 i 4 anys, dels quals la 
DGAIA li ha retirat la guarda i custòdia. 
Els dos grans es troben en un centre d’acolliment a Cerdanyola. 
Pel que fa al petit de 4 anys, per la seva curta edat, el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat, en data 3 de desembre de 2010, va acordar la mesura de protecció 
d’acolliment en família extensa i va delegar la guarda als avis materns. 
Estan molt preocupats perquè creuen que la DGAIA els vol retirar la guarda atorgada. 
 
Tenen programades entrevistes amb la treballadora social i amb la psicòloga. 
 
També expliquen que avui els psicòlegs de l’EAIA es reuneixen amb els professors del nen. 
 
Actuació 
 
Se’ls informa que la síndica no té competències davant la Generalitat de Catalunya, de qui 
depèn la DGAIA, i que haurien d’adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya, institució de la 
qual se’ls faciliten les dades. 
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S’aconsella que esperin conèixer el resultat de les reunions i, segons quin sigui, podran decidir 
si consultar al Síndic o, com també han exposat, demanar els serveis d’un advocat. 
 
Contacten de nou amb la Sindicatura per explicar que els han comunicat que continuaran tenint 
la guarda del nen, cosa que els ha tranquil·litzat molt. 
Se’n fa el seguiment i, al tancament d’aquest informe, el menor continua vivint amb ells. 
 
Resolució: No admesa a tràmit                  Temps: Immediat 
 
 
Expedient 65/11 
 
Problemes pel comportament agressiu del fill 
 
Un ciutadà contacta per telèfon amb l’oficina i explica que la seva cunyada té un fill de 17 anys, 
el qual té un comportament molt agressiu. Està separada del pare. 
 
Han tractat el problema amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, als quals han sol·licitat l’ingrés 
del menor en un centre. La resposta, segons expliquen, ha estat que el cas es troba en estudi. 
 
Es concerta una entrevista amb la mare el mateix matí, per tal de tractar el problema 
personalment. 
 
Al cap d’una estona, la germana de la ciutadana comunica que la seva germana no podrà venir 
perquè ha estat agredida pel fill i es troba a la Mútua de Terrassa a Rubí. Han presentat 
denúncia als Mossos d’Esquadra. 
 
Actuació 
 
Tenint en compte la bona relació que hi ha amb l’inspector en cap dels Mossos d’Esquadra de 
l’ABP de Rubí, es consulta sobre la situació. Aquest informa que l’endemà es traslladarà la 
denúncia al Jutjat de Rubí i que, possiblement, el metge forense faci un reconeixement al menor 
i determini si es decreta l’ingrés en un centre. 
 
Es truca a la ciutadana informant-la que, com que s’ha iniciat una actuació judicial la síndica no 
pot intervenir. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                                 Temps: Immediat 
 
 
Expedient 66/11 
 
Petició d’informació sobre els usos als quals es pot destinar un terreny 
 
Un ciutadà demana conèixer quin ús pot donar (dipòsit de materials, pàrquing de vehicles...) a 
un terreny de la seva propietat situat al Polígon Industrial de Cova Solera. Actualment paga un 
elevat IBI i no en treu cap rendiment. 
 
Aporta un plànol de la web de l’Ajuntament, de data 9 de novembre de 2011, on surt la 
reparcel·lació definitiva del Pla Parcial de Cova Solera sector C. Segons aquest plànol, el 
terreny queda fora dels límits d’aquest Pla Parcial. 
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Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats, i es demana l’emissió de 
l’informe corresponent. 
Respon adjuntant un informe emès pel cap de Planejament i Gestió Urbanística, en el qual es 
detallen un seguit d’usos que, amb caràcter provisional, es podran donar a la finca. Entre ells, 
varis dels que interessen al ciutadà. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea              Temps: 1 mes i 15 dies 
 
Expedient 67/11 
 
Disconformitat amb la denegació de les al·legacions presentades a una sanció i la 
retirada d’una motocicleta 
 
Un ciutadà presenta queixa per la disconformitat amb la desestimació de les al·legacions 
presentades a la sanció imposada per estacionar la seva motocicleta, durant un període 
superior a setze dies al mateix lloc de la via pública, segons l’agent denunciant, i la retira del 
vehicle per la grua municipal. 
 
A les al·legacions havia sol·licitat que li fos lliurada la fotografia que demostrés la presumpta 
infracció i la còpia de l’informe de l’agent. 
 
En la resolució a les al·legacions presentades, l’Administració, entre altres, indica: 
 
- no s’admet la documental fotogràfica 
[...] per no existir i no exigir-la la normativa vigent  
 
- en relació amb l’informe de l’agent denunciant 
[...] realitzant tasques de vigilància del trànsit i després d’un control de vàries setmanes, va 
procedir a denunciar el vehicle per trobar-se amb signes evidents d’abandonament i més de 
setze dies al mateix lloc i va ordenar-ne la retirada [...] 
[...] queda plenament acreditat que el vehicle portava estacionat a la via pública molt de temps 
en un estat deplorable, i s’havia convertit en un residu sòlid perillós per a la resta d’usuaris de 
la via pública [...]. 
 
No està d’acord amb les respostes rebudes. 
 
Actuació 
 
S’estudia la queixa i la resolució, la qual és més extensa i detallada que l’explicació exposada. 
Atenent el que diu l’Administració de la perillositat i els signes d’abandonament del vehicle, es 
demana al ciutadà que aporti els comprovants de la ITV i de l’assegurança. Les dues estan en 
vigor. 
 
Es valora que en aquest procediment no queda clar si ha estat sancionat per estacionar setze 
dies en un mateix lloc (art. 48.01), perquè és perillós (art. 48.02) o qualsevol altre circumstància 
de l’article 48 de l’OMC. 
 
Es considera que el procediment utilitzat per l’Ajuntament en la presumpta infracció conté 
defectes que provoquen la nul·litat, entenent que només amb la presumpció de veracitat de 
l’agent, no està demostrat amb arguments racionals ni amb fotografies l’estat del vehicle per 
poder realitzar les afirmacions “signes evidents d’abandonament”, “residu sòlid perillós”, ni 
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les dates concretes de l’estacionament que justifiquin un estacionament prolongat en un mateix 
lloc. Tampoc ha quedat justificada la retirada del vehicle de la via pública. 
 
Per tot l’exposat, recomano l’anul·lació de la sanció imposada al ciutadà. 
 
Respon el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, el qual, pel que fa a la 
retirada del vehicle per la grua, diu que hi va haver una errada en les anotacions del sistema 
d’informació policial, ja que la matrícula que pertany a la motocicleta havia estat assignada per 
error a un turisme, que és el que figura sostret. Explica que la motocicleta es lliura al titular i que 
aquest queda exempt de la liquidació de la taxa. 
També diu que, coincidint amb el titular, es considera que el vehicle no estava abandonat, 
malgrat el deixés sempre estacionat en el mateix lloc, i que hi ha motius suficients per no 
continuar amb l’expedient sancionador. 
 
S’aprofita per recordar una recomanació feta pel senyor Quintas sobre la necessitat 
d’utilitzar PDA, recomanació que fou acceptada en el seu dia, i s’insisteix en recomanar-
ne l’ús en totes les situacions que sigui possible. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea         Temps: 1 mes 

        Recomanació primera acceptada  
        Recomanació segona sense resposta 

 
 
Expedient 68/11 
 
Sanció per circular per l’illa de vianants sense l’autorització corresponent 
 
Una ciutadana, via correu electrònic, exposa que va ser sancionada per no obeir un senyal de 
prohibició d’entrada i accedir a l’illa de vianants per la cruïlla del carrer Llobateres, per a la qual 
cosa, malgrat ser resident a l’illa, no té autorització. 
 
Va presentar una instància al·legant que el dia i l’hora de la sanció es trobava donant una 
conferència a Sant Boi de Lluçanès, i adjuntava un certificat signat pel secretari i amb el vist-i-
plau de l’alcalde, on constava la matrícula del vehicle. 
 
Les al·legacions li van ser desestimades i va presentar una nova instància en la qual demanava 
la fotografia o vídeo de la infracció. 
 
No ha rebut resposta a la sol·licitud i li ha estat notificada la sanció amb interessos de demora. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Es fa 
constar que no li ha estat contestada a la ciutadana la instància en la qual demanava la 
fotografia de la infracció, es demana la revisió de l’expedient, tenint en compte l’existència del 
certificat, i que s’estudiï, si escau, l’anul·lació de la sanció. 
 
El regidor indica que, amb la prova documental fotogràfica que consta a l’expedient 
sancionador, fotografia captada per la càmera situada a la confluència de l’avinguda de 
Barcelona amb el carrer Llobateres, queda plenament acreditat que el vehicle circulava a l’hora 
indicada per l’illa de vianants pel tram comprès entre el carrer Llobateres i els carrers Pere 
Esmendia i Sant Cugat, malgrat no ser vehicle autoritzat a fer-ho per aquest tram en l’horari no 
autoritzat que va de 07.30 hores a 21.30 hores. 
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Estudiada la resposta donada per l’Administració i comprovades les proves que consten a 
l’expedient sancionador, especialment el document fotogràfic, s’informa a la ciutadana de la 
desestimació de la seva queixa. 
 
Resolució: Queixa desestimada       Temps: 13 dies 
 
 
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. 
 
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 
 
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. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: ----- 
 
 
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 
 
Es trasllada la queixa a la regidora d’Obra Pública i es demana que s’emeti l’informe escaient. 
 
Resolució: En tràmit                   Temps: ----- 
 
 
Expedient 71/11 
 
Liquidació de la plusvàlua per l’herència de l’habitatge habitual 
 
Una ciutadana contacta telefònicament amb la Sindicatura i explica que ha rebut la carta de 
pagament d’una sanció per no haver realitzat l’autoliquidació de la plusvàlua per herència del 
domicili habitual a la mort del marit, dins el termini establert de 6 mesos. 
Demana si la síndica pot anar al seu domicili, ja que per problemes de mobilitat li resulta difícil 
desplaçar-se fins a l’oficina. 
 
Actuació 
 
La síndica va a casa de la ciutadana, la qual li explica que no entén que hagi de pagar ara 
aquesta sanció. Diu que actualment està liquidant, de manera fraccionada, l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Segons explica, ningú la va informar 
que havia de liquidar aquest impost. 
 
Vista la documentació es comprova que, efectivament, la liquidació es va fer fora de termini i 
que la sanció s’ajusta a llei. El que caldrà veure és si també pot fraccionar-ne el pagament. 
 
Es consulta al cap de l’ORGT, el qual informa que pot sol·licitar el fraccionament dins el termini 
de pagament voluntari i que se li mantindrà la bonificació del 30% sobre l’import de la sanció. 
Es trasllada aquesta informació a la ciutadana. 
 
Resolució: Queixa desestimada. Informació            Temps: Immediat 
 
Expedient 72/11 
 
Disconformitat amb l’actuació feta per garantir la seguretat d’un edifici per haver-se 
realitzat 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 
 
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. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: ----- 
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Expedient 73/11 
 
Queixa per la manca de prestacions de Serveis Socials 
 
Un ciutadà explica que es troba a l’atur, que la seva esposa, la qual té reconeguda una 
discapacitat del 39%, treballa d’aprenent en un centre especial de treball per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i que cobra uns 500 euros. Tenen dos fills, de 7 i 4 anys, dels quals en 
tenen la custòdia els avis paterns. 
 
Diu que actualment no tenen concedit l’ajut d’aliments que abans tenien. Paguen 400 euros de 
lloguer del pis. 
Segons explica, han acudit a Serveis Socials i els han dit que, actualment, no se’ls pot tramitar 
cap prestació. 
 
Actuació 
 
No es porta a terme cap actuació ja que el mateix dia el ciutadà contacta amb l’oficina i demana 
que no es tramiti la seva queixa. 
 
Resolució: Tancat per desistiment                     Temps: Immediat 
 
 
Expedient 74/11 
 
Disconformitat amb una sanció de trànsit 
 
Una ciutadana presenta queixa perquè li ha estat notificada una sanció de 200 euros i no hi està 
d’acord. 
La notificació diu: «precepte infringit i descripció de fet denunciat, “parar el vehicle obstaculitzant 
la circulació o creant perill per a d’altres usuaris. El vehicle està parat en una intersecció 
obstaculitzant la circulació i la conductora s’absenta del lloc deixant el motor en marxa i la porta 
oberta, impedeix el pas dels vehicles i crea una retenció”». 
 
Treballa en una autoescola i explica que només es va aturar per recollir una alumna que es 
trobava a la porta de l’autoescola, situada a pocs metres d’on va parar, i que va sortir del vehicle 
només per cridar-la. 
 
Davant la insistència de la ciutadana i la seva disconformitat amb el motiu pel qual no se li va 
lliurar la sanció en mà: no atendre el requeriment de l’agent, se li diu que, malgrat no poder 
acceptar la queixa per no haver esgotat la via administrativa, ja que no ha presentat recurs a la 
sanció, es farà una consulta sobre aquesta qüestió. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb l’inspector en cap de la Policia Local, s’exposa el cas de la ciutadana i es 
consulta sobre la viabilitat d’un recurs. 
 
L’inspector en cap de la Policia Local explica que aquesta ciutadana és reincident en la mateixa 
infracció i que, en més d’una ocasió, se l’ha advertit de la prohibició d’aturar-se en aquest lloc. 
Diu que, en principi, no sembla que li puguin ser acceptades les al·legacions. 
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Es trasllada la informació obtinguda a la ciutadana, se li diu que és decisió seva la presentació, 
o no, d’al·legacions, i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació            Temps: Immediat 
 
 
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 
 
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. 
 
Resolució: En tràmit               Temps ----- 
 
 
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. 
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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 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i es 
demana l’emissió de l’informe escaient. 
 
Resolució: En tràmit                         Temps: ----- 
 
 
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. 
 
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 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat demanant 
s’emeti l’informe escaient. 
 
Resolució: En tràmit                    Temps: ----- 
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CONSULTES 
 
 
 
Consulta 01/11 de data 26 de gener de 2011 
 
Una ciutadana que diu no estar d’acord amb l’actuació d’una advocadessa, ha presentat un 
escrit exposant la seva disconformitat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, demana què 
més pot fer. 
 
Se li explica que la síndica no té competències en aquest cas. Se l’informa que el Síndic de 
Greuges de Catalunya té signats convenis de supervisió amb alguns col·legis professionals, 
entre ells el d’Advocats, i per tant, si ho considera oportú, pot adreçar-s’hi. Se li faciliten les 
dades. 
 
Consulta 02/11 de data 26 de gener de 2011 
 
Una ciutadana explica que a la mort de la seva mare va heretar el seu habitatge. Li interessa 
donar de baixa el contracte del llum; però Fecsa-Endesa, malgrat haver aportat tota la 
documentació i haver transcorregut molt de temps no ha fet la tramitació. 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les empreses subministradores i que 
s’haurà d’adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) o al Síndic de 
Greuges de Catalunya, qui té signats convenis de col·laboració amb aquestes empreses. Se li 
faciliten les dades. 
 
Consulta 03/11 de data 8 de febrer de 2011 
 
Un ciutadà explica que, els caps de setmana, un grup de persones retiren les New Yersey que 
estan col·locades per impedir el pas dels vehicles a la zona del Torrent dels Alous per accedir-
hi. Segons diu, fan barbacoes i carreres de cotxes. Pregunta on pot denunciar aquesta situació. 
 
Se l’informa que, quan tinguin lloc els fets, s’adreci a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra 
explicant la situació. 
També seria convenient que presentés una instància a l’Ajuntament exposant el que passa. Si 
no obté un resultat positiu amb aquestes gestions, pot acudir de nou a la Sindicatura i 
s’estudiarà la tramitació d’una queixa. 
 
Consulta 04/11 de data 10 de febrer de 2011 
 
Una ciutadana fa una consulta sobre la dació en pagament. Vol fer entrega del pis a l’entitat 
financera i que li condonin el deute hipotecari. 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant empreses privades i que haurà de fer la 
consulta a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). També pot demanar 
informació a l’associació ADICAE. 
 
Consulta 05/11 de data 24 de febrer de 2011 
 
Un ciutadà explica que fa 15 dies va demanar a l’Ajuntament un certificat d’antiguitat i legalitat i 
encara no li ha estat lliurat. El necessita per efectuar la venda del seu habitatge. 
 
Se l’informa que haurà d’esperar el termini de resposta previst per l’Administració, que per 
aquest tràmit és de 30 dies. Si transcorregut aquest termini no li ha estat lliurat el certificat, pot 
acudir de nou a l’oficina i s’estudiarà la formalització d’una queixa. 
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Esgotat aquest termini, i no havent rebut resposta de l’Ajuntament, s’inicia l’expedient 19/11. 
 
Consulta 06/11 de data 15 de març de 2011 
 
Una ciutadana explica que té filtracions d’aigua al seu habitatge. Creu que provenen de 
l’habitatge d’un veí. Pel que sembla, aquest veí no fa cas dels requeriments que li ha fet. 
 
Se l’informa que la síndica no pot intervenir en tractar-se d’un problema entre particulars. Se li 
aconsella que es posi en contacte amb l’asseguradora del seu habitatge, i que sigui aquesta 
que porti a terme les gestions. 
 
Consulta 07/11 de data 24 de març de 2011 
 
Una ciutadana explica que hi ha una diferència entre els metres que figuren a l’escriptura del 
seu habitatge i els que consten al Cadastre. Pregunta què pot fer per resoldre el problema. 
 
S’informa a la ciutadana que s’adreci al Cadastre de l’Ajuntament, per tal que revisin la 
documentació existent i es pugui resoldre el problema. 
 
Consulta 08/11 de data 13 d’abril de 2011 
 
Una ciutadana mostra la seva disconformitat amb el temps d’espera perquè li sigui practicada 
una intervenció quirúrgica a l’Hospital de Terrassa. 
 
S’explica a la ciutadana que les competències d’aquest cas són atribuïdes a la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, corresponen al Síndic de Greuges de Catalunya, a qui haurà de presentar 
la queixa. Se li faciliten les dades necessàries. 
 
Consulta 09/11 de data 20 d’abril de 2011 
 
Una ciutadana que residia a Almeria i s’ha traslladat a viure al nostre municipi, explica que té un 
habitatge de propietat a la ciutat de procedència, del qual en deu la hipoteca. 
 
Ha demanat informació sobre les possibles opcions de pagament a una sucursal de l’entitat 
bancària a Rubí; però li han dit que ha de fer la consulta a la mateixa oficina on va demanar la 
hipoteca. Pregunta què pot fer. 
 
Se l’informa que la síndica no té competències amb les entitats financeres i s’aconsella que 
acudeixi a l’OMIC, o a l’associació d’usuaris de bancs caixes i assegurances (ADICAE) on 
podran assessorar-la. 
 
Consulta 10/11 de data 2 de maig de 2011 
 
Una ciutadana de nacionalitat colombiana, acudeix a l’oficina i demana informació sobre a 
quines prestacions socials pot tenir accés. Fa poc temps que ha arribat al nostre país. 
 
Se li explica que haurà d’adreçar-se als Serveis Socials de Primera Acollida, a fi d’obtenir 
informació. 
 
Consulta 11/11 de data 4 de maig de 2011 
 
Una ciutadana té llogat un local de la seva propietat a un establiment de forn de pa. Ara finalitza 
el contracte d’arrendament i els inquilins, segons una clàusula del contracte, han de retirar la 
xemeneia de sortida de fums que van instal·lar per al desenvolupament de l’activitat. La 
ciutadana pregunta què pot fer si no compleixen amb aquesta clàusula. 
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Se li explica que, si arriba el cas, la síndica no podrà intervenir per tractar-se d’un problema 
entre privats. Si el conflicte es donés, podria adreçar la consulta al Servei d’Orientació Jurídica 
del Col·legi d’Advocats de Terrassa. 
 
Consulta 12/11 de data 5 de maig de 2011 
 
Una ciutadana explica que els responsables de l’enderroc d’un habitatge pròxim al seu, van 
deixar un congelador amb aliments en el solar. Fa calor i els aliments s’estan fent malbé, cosa 
que provoca males olors que arriben a casa seva. Ha avisat diverses vegades a la policia, però 
li han dit que no poden entrar a retirar-lo per tractar-se d’una propietat privada. 
 
Davant la proximitat del cap de setmana, pregunta què pot fer. 
 
Des de l’oficina es truca a la Policia Local. Informen que han advertit el personal de l’obra 
perquè retirin el congelador. No obstant això, aquest matí es personaran a l’obra i emetran la 
denúncia corresponent al promotor. 
 
La ciutadana confirma que el congelador va ser retirat el mateix dia, i dóna les gràcies per les 
gestions fetes. 
 
Consulta 13/11 de data 20 de maig de 2011 
 
Una ciutadana de 34 anys, vídua i amb 5 fills (de 5, 7,9 12, i 15 anys) explica que viu d’ocupa al 
barri del Pinar. Avui personal del Jutjat, acompanyat pels Mossos d’Esquadra, s’han personat 
per efectuar el desnonament. Finalment, no s’ha dut a terme. La ciutadana no sap per què. 
 
Demana que Serveis Socials de l’Ajuntament l’ajudin a cercar un habitatge econòmic. 
 
Per tal d’informar la ciutadana de la situació en aquest moment, es demana informació al 
sotsinspector del Mossos d’Esquadra a Rubí del motiu pel qual s’ha ajornat el desnonament. 
Diu que ha estat per un error en la numeració de l’habitatge, que retornaran la documentació al 
Jutjat i que serà la jutgessa qui dicti una nova ordre de desnonament. Preguntat per si coneix la 
data de la propera actuació, diu que no està determinada i que dependrà de la feina que tinguin 
al Jutjat. 
Es comenta el cas amb al coordinador de Política Social i Ciutadania, qui explica que la 
ciutadana s’haurà d’adreçar a Proursa i exposar la situació. 
 
Es contacta amb la ciutadana, i se li explica la informació obtinguda. 
 
Consulta 14/11 de data 30 de maig de 2011 
 
Una ciutadana demana informació sobre si Fecsa-Endesa pot instal·lar un armari a la façana del 
seu habitatge. Desconeix si la companyia disposa de llicència. 
Ha parlat amb la tècnica de l’Ajuntament que porta el tràmit i li ha dit que no és viable cap altra 
ubicació. 
Ha presentat una instància a l’Ajuntament en la qual exposa el risc d’aquesta ubicació. 
 
Se li explica que haurà d’esperar la resposta a la seva instància. Si l’Ajuntament no li respon o 
creu que la resposta vulnera els seus drets, pot acudir de nou a l’oficina i s’estudiarà la 
tramitació d’una queixa. 
 
Consulta 15/11 de data 2 de juny de 2011 
 
Una ciutadana que viu al primer pis, formula una consulta respecte als problemes causats per la 
brutícia que s’acumula a la uralita que el propietari de la planta baixa ha instal·lat a nivell de la 
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seva galeria. Ha parlat amb el propietari per tal que la netegi, però no ho fa. Pregunta si el 
departament de Salut Pública de l’Ajuntament pot intervenir. 
 
Se li explica que es farà la consulta i se li comunicarà la resposta. 
Salut Pública informa que en tractar-se d’un conflicte entre particulars, el més adient és acudir al 
Servei de Mediació Ciutadana. 
 
Es trasllada aquesta informació a la ciutadana. 
 
Consulta 16/11 de data 7 de juny de 2011 
 
Un ciutadà explica el problema que té amb una agència de viatges. 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les empreses privades i que haurà 
d’exposar la situació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). 
 
Consulta 17/11 de data 9 de juny de 2011 
 
Una ciutadana que ha rebut la liquidació de la plusvàlua de l’Ajuntament amb interessos de 
demora, d’un habitatge heretat per ella i els seus dos fills a la mort seu marit, ocorreguda l’any 
2007, no està d’acord amb el pagament dels interessos. 
Diu que l’advocat que va fer els tràmits de l’herència no els va explicar que s’havia de liquidar 
aquest impost, i pensa que l’Ajuntament hauria d’avisar d’alguna manera els ciutadans. 
 
Se li explica que en casos de defunció la llei estableix un termini de 6 mesos per a realitzar la 
liquidació de la plusvàlua, i que, de no fer-se així, està establert el cobrament d’interessos. 
 
Consulta 18/11 de data 1 de juliol de 2011 
 
Una ciutadana explica que amb motiu de no haver rebut una notificació de Correus li ha estat 
endarrerida una prestació que havia de percebre. Demana conèixer on pot presentar la seva 
reclamació. 
 
Se li explica que la síndica només té competències amb l’Ajuntament de Rubí i organismes que 
en depenguin. Primer hauria de presentar la reclamació davant de Correus. Si Correus no li 
respon, o la resposta no li sembla correcta, pot adreçar-se al Defensor del Pueblo Español, que 
és qui té les competències d’aquest cas. 
 
Consulta 19/11 de data 1 de juliol de 2011 
 
Un ciutadà exposa les molèsties que genera un abocador situat a una urbanització de la ciutat. 
Els veïns de la zona es queixen de les males olors i pensen que a la nit es cremen escombra- 
ries. 
 
Se li explica que primer ha de presentar una reclamació a l’Ajuntament. Si transcorregut el 
temps preceptiu l’Ajuntament no contesta o la resposta no la considera acceptable, pot acudir 
novament a aquesta institució per estudiar la formalització d’una queixa. 
 
Consulta 20/11 de data 4 de juliol de 2011 
 
Una ciutadana demana informació sobre l’activitat d’un abocador situat a una urbanització per 
les molèsties que genera, i sobre una sanció que li ha estat imposada per realitzar una 
construcció sense autorització. 
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Se li explica que, tant en un cas com en l’altre, primer ha de presentar una reclamació a 
l’Ajuntament. Si transcorregut el temps preceptiu l’Ajuntament no contesta o la resposta no la 
considera acceptable, pot acudir novament a aquesta institució per estudiar la formalització 
d’una queixa. 
 
Consulta 21/11 de data 13 de juliol de 2011 
 
Una ciutadana, propietària d’un habitatge unifamiliar amb garatge a la urbanització Ximelis, diu 
que paga la taxa de gual i que la resta de veïns no el paguen, tot i que tenen i utilitzen l’entrada 
als seus garatges. Pensa que pateix un greuge comparatiu si no s’obliga els veïns a donar-lo 
d’alta, o bé se l’eximeix a ella del pagament. 
 
Durant una entrevista amb el regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, s’exposa la 
consulta. 
Informa que està previst portar terme un registre de guals a les urbanitzacions, amb l’objectiu 
que tothom compleixi amb l’obligació de donar-los d’alta. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana. 
 
Consulta 22/11 de data 27 de juliol de 2011 
 
Una ciutadana ha rebut una sanció del Servei Català de Trànsit —imposada a principis del mes 
d’abril— per circular sense assegurança. 
Malgrat que la sanció està al seu nom, el conductor era el nou propietari del vehicle, al qual li 
havia venut el cotxe al febrer; però encara no s’havia efectuat el canvi de nom, el qual es va fer 
a finals d’abril. 
Ha demanat al propietari actual qui es faci càrrec de la sanció, però no hi està d’acord. 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant el Servei Català de Trànsit, i que hauria 
de presentar un escrit d’al·legacions a aquest Servei. Si no li respon, o la resposta no li sembla 
correcta, podrà adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya, qui té competències davant la 
Generalitat. 
 
Consulta 23/11 de data 29 de juliol de 2011 
 
Una ciutadana d’edat avançada explica que no està d’acord amb el canvi del recorregut de la 
línea 1 de l’autobús municipal. 
 
El president de l’associació de veïns ha presentat un escrit amb nombroses signatures a 
l’Ajuntament demanant es retorni a l’antic recorregut. Pregunta si hi ha alguna possibilitat que es 
faci. 
 
Des de la Sindicatura es fa la consulta al departament de Planificació, Ecologia Urbana i 
Seguretat i expliquen que no hi ha cap previsió de canvis substancials a les línies actuals. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana. 
 
Consulta 24/11 de data 6 de setembre de 2011 
 
Un ciutadà explica que durant tot l’estiu a la Plaça dels Segadors s’hi concentren un grup de 
mares amb els nens fins a ben entrada la matinada i que el xivarri que fan impedeix el descans 
del veïnat. Esperen que amb l’inici del curs escolar la situació millori; però temen que l’estiu 
proper es repeteixi. 
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Diu que s’han queixat diverses vegades a la Policia Local per telèfon i que alguna d’aquestes 
vegades els agents s’han desplaçat a la zona, però que quan marxen la situació segueix igual. 
 
Se li diu que haurien de presentar un escrit a l’Ajuntament, signat per tots els veïns, explicant 
què passa i demanant una solució. Si l’Ajuntament no respon dins el termini de tres mesos, 
poden adreçar-se de nou a aquesta institució i s’estudiarà la tramitació d’una queixa. 
 
Consulta 25/11 de data 8 de setembre de 2011 
 
Una ciutadana que viu a una planta baixa explica que té diferències amb el veí del primer pis 
perquè quan rega les plantes cau aigua i terra al seu pati. 
Li ha demanat que col·loqui plats a sota dels testos, però no li fa cas. 
Pregunta si hi ha alguna regulació de l’Ajuntament que indiqui l’hora en què s’han de regar les 
plantes de balcons i finestres. 
 
Se li explica que es farà la consulta sobre la normativa que demana. 
Feta la consulta, es comunica a la ciutadana que en l’article 33, punt 3, de l’Ordenança 
Reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic, en relació a les activitats a l’interior 
dels immobles i comunitats de veïns, diu: 
 
“El desenvolupament d’activitats quotidianes, com neteja de catifes, reg de plantes, estendre 
roba, evacuació de fums i d’altres, s’ha de mantenir dins els límits que exigeixen el respecte als 
altres. Per aquest motiu no són permeses les conductes que causin molèsties o perjudicis al 
veïnat. 
 
S’informa la ciutadana del Servei de Mediació que té l’Ajuntament al qual, si ho creu convenient, 
es pot adreçar. També se li diu que valori presentar una sol·licitud a l’Ajuntament exposant la 
situació. 
 
Consulta 26/11 de data 12 de setembre de 2011 
 
Una ciutadana es queixa que hi ha una llarga llista d’espera per accedir al Servei de 
Rehabilitació del CAP Mútua de Terrassa a Rubí. 
 
S’informa la ciutadana que la síndica no té competències davant el CAP Mútua de Terrassa, el 
qual depèn del Servei Català de la Salut de la Generalitat. 
Se li diu que primer hauria de presentar una queixa davant d’aquest Servei. Si no li responen, o 
la resposta no li sembla correcta, pot adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya que és qui 
té competències amb la Generalitat. 
 
Consulta 27/11 de data 22 de setembre de 2011 
 
Una ciutadana formula una consulta sobre una reclamació patrimonial que ha presentat al Port 
de Barcelona, per les lesions sofertes pel seu fill a conseqüència del mal estat d’un banc de la 
zona del World Trade Center. 
 
En l’escrit de reclamació demanava el rescabalament de les despeses generades amb motiu de 
la lesió (els imports dels medicaments i l’import del casal d’estiu, al qual no va poder assistir). El 
document presentat no té número de registre d’entrada, només té un segell del Port de 
Barcelona. 
 
Ha rebut una trucada d’una persona del Departament Jurídic del Port de Barcelona el qual li ha 
explicat que l’escrit presentat no té validesa, per no estar registrat i per no adjuntar una 
valoració del metge forense. 
 



 

 79

El termini per presentar al·legacions finalitza dins de dos dies. 
 
S’informa la ciutadana que donat que es troba dins el termini de presentar al·legacions, presenti 
un nou escrit en el qual exposi que només reclama l’import de les despeses, que no demana 
cap indemnització. Que adjunti, també, còpia dels comprovants corresponents. 
 
Transcorregut un temps, la ciutadana informa que va presentar l’escrit i que ha cobrat l‘import 
reclamat. Agraeix l’assessorament. 
 
Consulta 28/11 de data 26 de setembre de 2011 
 
Una ciutadana, en nom de la comunitat, explica que un veí no paga les quotes corresponents. 
El veí dóna unes explicacions poc aclaridores dels motius. Diu que un advocat li està portant els 
tràmits perquè el banc es quedi amb l’habitatge. 
 
Se li diu que la síndica no té competències en conflictes entre particulars, que podria acudir al 
Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Terrassa i plantejar la consulta sobre els 
tràmits que pot fer la comunitat. També seria bo que, de ser possible, contactés amb l’advocat 
per conèixer en quina situació es troben els tràmits amb l’entitat bancària. 
 
Consulta 29/11 de data 18 d’octubre de 2011 
 
Una ciutadana diu que ara s’ha adonat que ha pagat en metàl·lic a l’Ajuntament la Taxa de 
Recollida d’Escombraries dels anys 2009 i 2010 per duplicat, d’un terreny a Sant Muç. L’ORGT 
ha reconegut l’error i li retornaran els imports cobrats de més; però ho faran al compte bancari 
del seu exmarit, ja que el rebut està al seu nom. No hi està d’acord. L’exmarit no ha pagat res. 
 
Es fa la consulta a l’ORGT sobre si hi ha alguna possibilitat que es faci el retorn de l’import a la 
ciutadana i expliquen que només seria possible si l’exmarit li fes una autorització. Les 
devolucions sempre es fan a nom del titular del rebut. 
 
Consulta 30/11 de data 22 d’octubre de 2011 
 
Un ciutadà mostra el seu desacord amb una resolució rebuda per incapacitat del Departament 
de Benestar i Família. 
 
S’explica al ciutadà que les competències d’aquest cas són atribuïdes a la Generalitat de 
Catalunya, i per tant, corresponen al Síndic de Greuges de Catalunya, a qui haurà de presentar 
la queixa. Se li faciliten les dades. 
 
Consulta 31/11 de data 25 d’octubre de 2011 
 
Un ciutadà explica que té contractada una assegurança de salut amb una entitat financera i que 
ara no volen fer-se càrrec del pagament dels dies que ha estat de baixa per malaltia. Diu que el 
director de l’oficina bancària està fent gestions perquè li abonin. 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les empreses privades, i que si les gestions 
del directiu de l’entitat financera no resolen el problema, podrà adreçar-se a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor o fer la consulta al Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi 
d’Advocats de Terrassa. 
 
Consulta 32/11 de data 28 d’octubre de 2011 
 
Una ciutadana ha rebut de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal una 
comunicació sobre percepció indeguda de les prestacions d’atur, amb motiu de suspensió del 
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subsidi per pèrdua de responsabilitats familiars, en la qual se li diu que ha de retornar l’import 
cobrat. 
Ha presentat a l’INEM una sol·licitud de prestacions per desocupació i l’han informada que si li 
gestionen el cobrament del subsidi d’atur, l’import que ha de retornar li serà retingut de les 
primeres quotes a cobrar. Pregunta si hi ha alguna forma de poder cobrar la prestació d’atur i 
fraccionar el pagament del deute. 
 
Se li diu que per sol·licitar el fraccionament del deute hauria d’anar a l’Administració d’Hisenda 
de Sant Cugat del Vallès. Que vagi novament a l’INEM, que exposi la seva intenció de 
fraccionar el pagament del deute i pregunti quina repercussió pot tenir aquest fet en el 
cobrament de la prestació d’atur. 
 
Consulta 33/11 de data 2 de novembre de 2011 
 
Un ciutadà explica que el dia 23 de juny va presentar a l’Ajuntament una reclamació patrimonial 
per caiguda a la via pública —s’estaven fent obres— la qual li va causar la fractura de la mà 
dreta.  
A l’agost va rebre un escrit de l’Ajuntament amb la “Comunicació de conformitat amb l’art. 42 de 
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Procediment Administratiu Comú” en la qual s’indicava, 
entre d’altres, la durada del procediment i els efectes del silenci administratiu, que en aquest 
cas seria desestimatori. 
 
Malgrat no haver-se exhaurit el termini, tenint en compte la preocupació del ciutadà sobre una 
possible desestimació, es consulta el departament de Serveis Jurídics. Expliquen que, amb 
motiu de la baixa de les lletrades, tenen un endarreriment en la resolució dels expedients. Diuen 
que no s’aplicarà el silenci administratiu, però que trigaran un temps a resoldre el cas. 
 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà. 
 
Consulta 34/11 de data 3 de novembre de 2011 
 
Un ciutadà explica que Hisenda li reclama el retorn d’una prestació d’atur cobrada 
indegudament, segons sembla. Té hora concertada amb al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 
del Col·legi d’Advocats de Terrassa, per fer la consulta. 
 
Se li diu que esperi el resultat de l’entrevista amb el SOJ. 
 
Consulta 35/11 de data 16 de novembre de 2011 
 
Una ciutadana d’edat avançada explica que l’edifici en el qual resideix no disposa de rampa 
d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, fet que impossibilita la seva sortida al carrer En 
una reunió de la comunitat es va acordar sol·licitar un pressupost per realitzar-la. En no tenir 
cap notícia al respecte, ha demanat informació a l’administrador de la comunitat. Aquest li ha dit 
que la presidenta és l’encarregada de portar a terme els tràmits: pressupost, permisos, etc. 
També ha contactat amb la presidenta, la qual no li dóna cap resposta concreta. Està 
preocupada perquè el temps passa i la rampa no es construeix. 
 
Se li explica que en tractar-se d’un tema entre privats, la síndica no hi pot intervenir, però que es 
faran gestions per conèixer la realitat de la situació. 
Tenint en compte l’edat i les dificultats de mobilitat de la ciutadana, es contacta amb la 
presidenta de la comunitat de veïns, qui explica que està realitzant les gestions relacionades 
amb l’execució de la rampa i que quan es disposi dels permisos corresponents, es començarà 
l’obra. S’insisteix en la necessitat que la situació es resolgui al més aviat possible. 
 
Es truca a la ciutadana i se li explica la informació obtinguda. 
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Consulta 36/11 de data 21 de novembre de 2011 
 
Una ciutadana diu que va presentar una sol·licitud de subvenció al Pla Renova’t de Finestres 
2011 aprovat per la Generalitat. 
Fa uns dies va rebre una carta en la qual li deien que faltava el certificat CE. Va trucar al 
departament corresponent de la Generalitat i li van dir que un dels requisits per accedir a la 
subvenció era haver pagat la factura per transferència bancària. 
 
Des de l’oficina es contacta amb el departament del Pla Renova’t i es demana informació. 
Expliquen que la ciutadana ha d’aportar, abans del 30 de novembre, el justificant del banc 
conforme ha pagat a l’instal·lador la quantitat sobre la qual demana la bonificació. 
S’explica a la ciutadana la informació obtinguda. 
 
L’endemà la ciutadana torna i demana, si és possible, que es faci la tramesa del document a 
través de l’oficina. 
 
Se li explica que la tramesa l’ha de fer des del seu correu electrònic, atès que el departament 
del Pla Renova’t Finestres li respondrà a través d’aquest, i que, a més, la resta de tràmits els 
haurà d’efectuar mitjançant un formulari web. 
 
Consulta 37/11 de data 21 de novembre de 2011 
 
Un ciutadà explica que s’ha presentat a les proves d’accés que organitza el Consoci de 
Biblioteques de Barcelona. Respecte a la prova de català, li demanen que aporti el certificat de 
nivell B, o que realitzi l’examen corresponent. 
 
Segons afirma, a altres persones en la seva situació acadèmica se’ls ha convalidat aquest nivell 
i no entén que hagi de fer un examen. 
 
Se li explica que, en tractar-se de l’Ajuntament de Barcelona, la síndica no té competències en 
el cas i se li faciliten les dades de l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona. 
 
Consulta 38/11 de data 22 de novembre de 2011 
 
Un ciutadà explica que fa poc temps un arbre del terreny confrontant amb el seu va caure sobre 
la teulada del seu habitatge ubicat a la urbanització Castellnou. 
Pensa que hi ha altres arbres que representen un perill, si es repeteix la situació de fortes 
ventades de fa dos anys. 
 
S’informa el ciutadà que primer ha de presentar una reclamació a l’Ajuntament exposant el 
problema, i si transcorregut el temps preceptiu, tres mesos, l’Ajuntament no contesta o la 
resposta no la considera acceptable, pot acudir novament a aquesta institució i s’estudiarà la 
formalització d’una queixa. 
 
Consulta 39/11 de data 25 de novembre de 2011 
 
Una ciutadana explica que ha rebut una comunicació de l’Ajuntament informant-la que el 
Departament d’Inspecció i del Servei de Guals ha detectat la situació irregular en què es troba, 
per no disposar de llicència de gual al local o recinte de la seva propietat, situat al carrer 
Mallorca de la nostra ciutat. Disposa d’un termini de 15 dies naturals per regularitzar la situació. 
Li adjunten el full de sol·licitud corresponent. 
Al Servei de Guals li han explicat que si dóna d’alta el gual ara haurà de pagar la fracció 
corresponent a 6 mesos. 
La ciutadana acaba de presentat una sol·licitud a l’Ajuntament, on demana que per motius 
econòmics s’allargui el termini per fer el tràmit fins el mes de gener. 
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Atès que estem a 28 de novembre, es considera la preocupació de la ciutadana i s’exposa la 
situació a la persona responsable del Servei de Guals. 
 
Als pocs dies, informa que ha comunicat telefònicament a la ciutadana que podrà donar d’alta el 
gual durant la primera setmana de gener i que en breu rebrà la resposta a la instància 
presentada. 
 
Consulta 40/11 de data 28 de novembre de 2011 
 
Una ciutadana vol saber si al seu poble, Zahara de la Sierra, Cádiz, hi ha notari. 
 
Es contacta amb el “Ilustre Colegio Notarial de Andalucía” i informen que a Zahara de la Sierra 
no n’hi ha. Faciliten les dades dels notaris de Arcos de la Frontera, municipi proper al poble de 
la ciutadana. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana. 
 
Consulta 41/11 de data 30 de novembre de 2011 
 
Una ciutadana explica que a la urbanització on resideix hi ha un abocador que genera males 
olors a la zona. Pregunta on ha d’acudir a denunciar-ho. 
 
S’informa la ciutadana que primer ha de presentar una reclamació a l’Ajuntament exposant el 
problema. Si transcorregut el temps preceptiu, tres mesos, l’Ajuntament no contesta o la 
resposta no la considera acceptable, pot acudir novament a aquesta institució per estudiar la 
formalització d’una queixa. 
 
Consulta 42/11 de data 1 de desembre de 2011 
 
Una ciutadana exposa que fa uns tres anys van reparar el terrat de la finca on resideix per 
resoldre un problema de filtracions d’aigua, però que a hores d’ara el problema persisteix. 
 
Pregunta si es podria presentar alguna reclamació a l’empresa que va realitzar la reparació. 
 
S’informa la ciutadana que la síndica no té competències en el cas que planteja, en tractar-se 
d’un problema amb una empresa privada. Se li diu que hauria de demanar informació a l’OMIC. 
 
Consulta 43/11 de data 1 de desembre de 2011 
 
Una ciutadana resident a Rubí explica que la seva filla estudia secundària en un IES d’Ullastrell. 
L’empresa del servei de càtering de menjador li ha demanat el número de compte bancari per 
fer el cobrament de la quota corresponent. Li ha dit que aquest curs la seva filla no consta en el 
llistat d’alumnes amb beca. 
Segons diu, el curs passat el Consell Comarcal subvencionava aquest servei als alumnes de 
secundària, independentment del municipi de residència. L’empresa de càtering li ha explicat 
que actualment només subvenciona els alumnes residents a Ullastrell. 
 
S’informa la ciutadana que la síndica no té competències davant el Consell Comarcal, i se li diu 
que s’hi hauria de dirigir per contrastar aquesta informació. 
Si la resposta és negativa podrà decidir si vol presentar una queixa. En aquest cas, ho haurà de 
fer al Síndic de Greuges de Catalunya que és qui en té la competència. Se li faciliten les dades 
d’aquesta institució. 
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Consulta 44/11 de data 13 de desembre de 2011 
 
Una ciutadana diu que una companyia de telefonia li reclama uns diners per la baixa del servei 
d’ADSL, servei que mai no li va instal·lar. No està d’acord amb pagar l’import reclamat. 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les companyies subministradores de 
serveis universals i que pot acudir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, o bé 
adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya, qui disposa d’un conveni de col·laboració amb 
diverses empreses privades i públiques prestadores de serveis universals. 
 
Consulta 45/11 de data 15 de desembre de 2011 
 
Un ciutadà magrebí exposa que li ha estat retirada una RMI amb motiu d’haver viatjat al seu 
país durant els mesos d’estiu. 
La treballadora social li va explicar que d’anar-se’n perdria la prestació i que quan tornés l’hauria 
de tramitar de nou. 
Ara la normativa ha canviat, i no es possible tramitar la prestació. 
També ha rebut del Ministerio de Trabajo e Inmigración: “Comunicación sobre propuesta de 
extinción de prestaciones y percepción indebida de la misma”, en la qual li diuen que la quantia 
corresponent al període del 30/12/2010 al 30/10/2011 per un import de 2.215,20 euros, l’ha 
cobrat indegudament i l’haurà de retornar. 
Ha presentat un escrit d’al·legacions davant el Servei d’Ocupació de la Generalitat, exposant la 
seva situació: no disposa d’ingressos i no li serà possible retornar la quantitat que se li reclama. 
 
Es contacta amb la cap del Servei d’Atenció Primària dels Serveis Socials de Rubí. Diu que el 
ciutadà hauria de demanar hora amb la treballadora social de referència, a fi d’aclarir el motiu 
de la reclamació i estudiar la possibilitat de tramitar algun tipus d’ajut. 
 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà. 
 
Consulta 46/11 de data 15 de desembre de 2011 
 
Un ciutadà d’edat avançada i amb problemes de mobilitat truca a l’oficina i demana si es 
possible que la síndica vagi al seu domicili. Vol plantejar una sèrie de qüestions. 
 
La síndica es desplaça al domicili i el ciutadà exposa la dificultat que té per fer la compra, 
perquè va amb cadira de rodes motoritzada i no li és possible accedir als comerços als quals li 
agrada comprar. Necessitaria una persona que l’acompanyés un dia a la setmana. 
 
També vol realitzar el canvi de domiciliació d’una prestació complementària que rep de la 
Generalitat de Catalunya, i diu que l’entitat bancària no li vol fer la gestió si no l’acompanya la 
treballadora social. 
 
Es contacta amb la cap dels Serveis Socials de Primera Acollida i s’exposen les peticions del 
ciutadà. 
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QUEIXES D’ANYS ANTERIORS 
 
 
 
Expedient 44/09 
 
Devolució de la taxa pagada pel lliurament d’un informe policial 
 
Una ciutadana, en data 5 de maig del 2009, va presentar una queixa per les molèsties 
provinents d’una activitat de suposades pràctiques de prostitució que es realitzava prop del seu 
habitatge. 
Les molèsties del prostíbul, finalment, van ser denunciades davant el jutjat, i, en data 15 de 
desembre de 2009, es va tancar parcialment l’expedient, i va quedar pendent de resposta la 
recomanació feta pel senyor Jordi Quintas del retorn a la ciutadana de les taxes cobrades pel 
certificat lliurat per la policia. 
S’ha continuat reclamant aquest retorn en diverses ocasions, sense que a data 31 de desembre 
s’hagi rebut cap resposta. 
Es deixa l’expedient en seguiment. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 21 de febrer de 2011 respon el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i 
Seguretat. Explica que, d’acord amb la reclamació presentada des d’aquesta oficina i d’acord 
amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica de l’àrea, s’han iniciat els tràmits corresponents 
per fer la devolució de la taxa. També comunica que s’ha contactat amb la ciutadana per 
sol·licitar-li el número de compte bancari on fer-li el retorn. 
 
Tenint en compte els dos anys i escaig transcorreguts des de la sol·licitud de la devolució, es 
recorda la conveniència que la resposta als ciutadans es doni en el període de temps 
legal de què disposa l’Administració. 
 
Es trasllada la resposta rebuda a la ciutadana. 
 
Resultat: Satisfactori. Recordatori 
 
Expedient 69/09 
 
Contaminació ambiental per pudor dels embornals de clavegueram 
 
Un ciutadà, en data 8 de setembre de 2009, presenta queixa i explica que des de fa més de 18 
anys ve suportant males olors provinents de la reixa existent a la rampa d’accés al pàrking del 
Mercat Municipal i dels dos embornals situats a l’entrada pel carrer Llobateres. 
A l’octubre, el problema de males olors provinents dels embornals, els quals no disposaven de 
sifó, es va resoldre en ser substituïts per uns de nous i sifònics, va quedar pendent de solució, 
ja que no es va poder constatar, la queixa referent a la reixa. 
El senyor Quintas fa la recomanació que no s’abandonin els controls fins arribar a alguna 
conclusió que permeti l’aclariment de la queixa presentada i deixa l’expedient en seguiment. 
A finals de juny de 2010, el ciutadà acudeix de nou insistint que les molèsties per males olors a 
la zona del Mercat Municipal continuen. 
A petició de la síndica, el dia 22 de juliol es reuneixen la directora del l’àrea de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat, el cap del Servei d’Activitats, el director del Mercat Municipal, el 
ciutadà afectat i la síndica. 
Es realitza una visita d’inspecció a les dependències del Mercat, durant la qual no 
s’aconsegueix esbrinar el focus d’emanació de les olors. Es faciliten al ciutadà els telèfons de 
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tots els reunits, els que queden a la seva disposició perquè s’hi posi en contacte en el moment 
puntual que percebi les indicades males olors. 
Malgrat que les posteriors obres de la plaça i de l’edifici comercial del Mercat han permès 
resoldre diverses patologies, com les de manca d’estanqueïtat de les cambres frigorífiques del 
peix i el sanejament i reparació del paviment, el ciutadà continua queixant-se. 
Posteriorment, la síndica, conjuntament amb el director del Mercat ha realitzat diverses visites, 
durant les quals no s’han detectat males olors en el moll de càrrega i descàrrega; però tampoc 
s’ha pogut esbrinar d’on vénen les pudors denunciades. 
A 31 de desembre l’expedient continua en seguiment. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 29 de març de 2011 el regidor informa de la millora en la gestió de residus del Mercat 
Municipal. Diu que s’està treballant per canviar les compactadores de lloc i modificar la situació 
d’alguns dels contenidors. 
 
S’agraeix aquesta informació i es comenta que davant la insistència del ciutadà en la continuïtat 
del problema, la síndica ha efectuat diverses visites al Mercat Municipal. Continua sense 
detectar-se males olors a la primera planta soterrani, però se’n detecten a la rampa de baixada 
al pàrquing del carrer Llobateres. 
 
Malgrat reconèixer que és un problema de difícil solució, ja que es manifesta de forma 
intermitent, es fa la recomanació següent: 
 
- Que es continuï amb el seguiment oportú i si, una vegada acabades totes les obres, es 
continuen percebent les emanacions denunciades, s’esmercin els esforços necessaris 
fins que se'n trobi l'origen i la solució definitiva. 
 
S’adreça un informe al ciutadà en el qual se li expliquen les gestions fetes i la resposta del 
regidor. 
 
Resultat: Informació. Recomanació 
 
Expedient 71/09 
 
Contaminació acústica per part d’una Església Evangèlica 
 
Un ciutadà, en data 15 de setembre del 2009, va presentar una queixa per les molèsties de 
soroll que li ocasionen les celebracions religioses de l’església evangèlica situada als baixos del 
bloc del seu habitatge. 
L’anterior síndic, el senyor Jordi Quintas, després de diverses gestions realitzades, tanca 
provisionalment l’expedient amb un resultat satisfactori en aconseguir una resposta favorable en 
tant que a la suspensió cautelar del funcionament de tots els instruments musicals i sistemes 
d’ampliació de veu i so electrònics del local. 
Va quedar condicionada aquesta suspensió a la presentació i execució d’un projecte 
d’insonorització, deixa l’expedient en seguiment. 
El dia 15 de setembre de 2010, el ciutadà insisteix que les molèsties continuen, i el mes de 
novembre la filla del ciutadà explica que el seu pare ha estat denunciat per un membre del 
Consejo de Ancianos de la Iglesia Evangélica de causar danys a la porta del local. 
Segons diu, l’acusació es falsa, alhora que assegura que la relació amb els responsables de 
l’activitat empitjora dia a dia. 
Considerant que la situació és prou inquietant, es porten a terme un seguit de gestions 
encaminades a trobar una via pràctica de solució. 
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En data 2 de desembre es manté una reunió amb l’inspector en cap de la Policia Local per 
conèixer les actuacions fetes; el 17 de desembre, en entrevista personal amb l’alcaldessa, es 
planteja la necessitat de trobar una solució per resoldre el problema. Em consta que des 
d’Alcaldia s’han fet gestions encaminades a aconseguir aquest objectiu. 
A data 31 de desembre, al no haver-se resolt la situació, es deixa l’expedient en seguiment. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 11 de gener de 2011, l’inspector en cap de la Policia Local fa arribar un informe amb les 
quatre actuacions realitzades entre febrer i novembre de 2010. 
 
El dia 13 de gener de 2011, el ciutadà, en una nova visita a l’oficina, exposa els dubtes sobre si 
l’activitat de culte compleix amb la regulació establerta. Se li comunica, verbalment i de forma 
provisional, la resposta rebuda el dia 11. 
 
A fi de donar resposta als dubtes del ciutadà, es demana al Departament d’Activitats còpia del 
projecte i de la llicència d’activitats, i informació sobre l’aforament i els horaris del centre. 
 
El dia 31 de gener de 2011 s’envia escrit al ciutadà, en el qual se li comuniquen les gestions 
fetes des de la Sindicatura, se li detallen les actuacions realitzades des de la policia i se 
l’informa que es continuarà fent el seguiment del cas. 
 
El dia 14 d’abril de 2011 el director de l’àrea de Desenvolupament Urbà fa arribar un informe 
emès pel Servei de Llicències d’Activitats, el qual explica l’estat en què es troba l’expedient de 
la llicència. 
Explica que l’activitat ha estat sotmesa a un canvi de legislació, per la qual cosa, a hores d’ara, 
no disposa de la corresponen llicència, en trobar-se en la situació prevista en la Disposició 
transitòria Tercera del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 
22 de juliol, dels centres de culte. Aquesta nova legislació, preveu un termini de cinc anys des 
de l’entrada en vigor d’aquesta norma, per realitzar la Comunicació del compliment de les 
normes bàsiques de seguretat davant l’administració competent. 
Sobre els horaris de l’activitat diu que no existeix una regulació horària per als centres de culte, 
que cal entendre que no existeix limitació. Quant a l’aforament, és de 70 persones. 
 
S’agraeix l’informe al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats. 
Malgrat que la nova legislació preveu un termini de cinc anys per regularitzar la situació, 
 
Es recomana es tingui en compte l’article 34 de l’esmentat Decret, que estableix la 
possibilitat de prendre mesures cautelars a fi de garantir la seguretat i salubritat 
públiques. 
 
Es remet al ciutadà un informe en el qual se li expliquen les gestions realitzades, la resposta 
rebuda i la recomanació feta a l’Ajuntament. 
 
Resultat: Informació i recomanació acceptada 
 
Expedient 14/10 
 
Problemes de desperfectes a un balcó causats per la circulació de camions al carrer 
Riera 
 
Un ciutadà va presentar queixa l’any 2007 per la circulació de vehicles pesants pel seu carrer, 
malgrat haver-hi un senyal que ho prohibeix. Aquests vehicles han causat desperfectes al balcó 
de casa seva, el qual, a més de presentar un aspecte lamentable, suposa un perill per possibles 
despreniments a la via pública. 
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En data 16 de febrer acudeix de nou i explica que ha rebut un Decret requerint que procedeixi a 
reparar el balcó adoptant, en el termini de 72 hores, les mesures de seguretat necessàries. 
Davant aquest requeriment i el fet que la companyia d’assegurances ja no vol renovar la pòlissa 
per considerar la situació insoluble, ha demanat hora amb el regidor de l’àrea de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat. 
L’anterior síndic, el senyor Quintas, aprofitant l’avinentesa d’una entrevista prèviament 
concertada amb el regidor de Serveis Territorials —de qui és competència aquesta queixa— 
suggereix que s’arribi a un acord amb el ciutadà de manera que l’Ajuntament, al mateix temps 
que adopti les mesures adequades i eficaces que evitin el pas de camions pel carrer esmentat, 
deixi en suspens el Decret i es consideri la intervenció del síndic com una acció substitutòria 
d’un possible recurs del ciutadà. 
Es va procedir a col·locar a la vorera, sota del balcó, primer una tanca i, finalment, una barana 
collada a terra, evitant que els camions pugessin a la vorera. S’accepta, des de l’administració, 
que el ciutadà ajorni la reparació del balcó fins que es realitzin les obres de remodelació de la 
plaça del Doctor Guardiet. 
Deixa l’expedient en seguiment. 
No estant resolta de forma definitiva la situació a 31 de desembre, l’expedient continua en 
seguiment. 
 
Actuació 2011 
 
Es fa el seguiment i en data 26 d’abril de 2011 es comprova que s’han enderrocat les finques, 
cosa que permetrà l’eixamplament del carrer. 
 
L’àrea de Desenvolupament Urbà informa que serà a partir d’aquest moment —complint l’acord 
al qual s’havia arribat amb el propietari— que se’l requerirà per tal que efectuï la reparació del 
balcó. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resultat: Satisfactori 
 
Expedient 24/10 
 
Retorn de l’impost de circulació de l’any 2005 per discapacitat 
 
Una ciutadana, que té reconeguda l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
va adquirir un vehicle l’any 2005 pagant l’impost de circulació, impost que desprès va demanar li 
fos retornat. 
Es van portar a terme diverses gestions telefòniques amb el departament de Gestió Tributària 
de l’Ajuntament i amb l’ORGT, amb l’objectiu de resoldre el problema amb rapidesa. 
Finalment, no havent aconseguit cap solució, en data 16 d’abril, es trasllada la queixa al regidor 
de Serveis Centrals i Hisenda. 
S’ha anat reclamant resposta a l’expedient en diferents ocasions, sense que a 31 de desembre 
se n’hagi obtingut cap. En tràmit. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 16 de febrer de 2011 el regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics informa que tot i la seva 
insistència davant l’ORGT, encara resten a l’espera de la resposta necessària per tal de tancar 
l’expedient. Adjunta còpia de l’informe de seguiment del cas, on es pot comprovar les vegades 
que ha reclamat resposta. 
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Davant el retard injustificat, exposa la intenció de mantenir una entrevista conjunta amb el cap 
de la Unitat del Vallès de l’ORGT i el propi Diputat competent en l’àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns de la Diputació de Barcelona. 
 
El dia 22 de febrer de 2011, el regidor fa arribar una còpia de l’informe del cap de la Unitat de 
l’ORGT. 
En aquest informe s’explica que la devolució no s’ha cursat fins el moment davant la dificultat de 
l’Ajuntament per identificar aquest ingrés concret, i que en data 21 de febrer de 2011, des del 
servei competent de l’ORGT els han confirmat que la devolució es realitzarà directament per 
l’organisme, en un termini de 2 o 3 dies, per import de 180,61 euros, incloent la quota pagada i 
els interessos de demora corresponents. 
 
S’agraeix la resposta al regidor, i es fa la següent recomanació: 
 
Que s'esmercin els mitjans i esforços necessaris perquè el ciutadà no hagi de patir una 
espera de temps tan llarga, gairebé 6 anys, per veure reconegut un dret. 
 
Es trasllada la informació a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: Satisfactori. Recomanació acceptada 
 
 
Expedient 37/10 
 
Molèsties per la contaminació acústica d’un bar 
 
Una ciutadana presenta una queixa per les molèsties que li provoquen els sorolls que provenen 
d’un bar situat sota mateix de casa seva, el qual disposa de terrassa a la vorera. Els crits i 
sorolls molesten el veïnat i pertorben el seu descans. 
 
Ha trucat diverses vegades a la Policia Local denunciant les molèsties. No té constància que 
s’hagi fet cap intervenció. 
 
Actuació 2010 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 19 de gener de 2011, respon el regidor i explica que la llicència d’ocupació d’aquest 
establiment és la correcta i que al permís per la instal·lació de taules i cadires s’hi fixen 
clarament els horaris d’activitat, els quals detalla. 
Informa de les actuacions policials relacionades amb la queixa. Diu que als arxius d’actuacions 
hi consten tres requeriments fets per les molèsties causades pels clients que es trobaven a la 
terrassa del local, i que tots tres ocorren dins l’horari autoritzat. En dos dels requeriments es va 
aconseguir que les molèsties finalitzessin, mentre que al darrer, els agents no van trobar cap 
font de molèstia al lloc ni a les rodalies. 
També diu que l’ordenança de policia i bon govern de la via pública de l’Ajuntament de Rubí, en 
el seu article 52.1, estableix, pel que fa a les terrasses de bar que “el titular de l’establiment 
estarà obligat a respectar les condicions imposades en la llicència, especialment l’horari, i a 
vetllar per la no causació de molèsties als vianants i veïns”. 
 
S’agraeix la resposta al regidor i, a fi d’evitar que aquesta situació i altres similars es 
converteixin en un seguit de queixes repetitives, es fa el següent suggeriment: que des de 
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l’Administració no només s’actuï a requeriment del ciutadà, sinó que s’instaurin 
protocols d’actuació, amb l’objectiu de prevenir, especialment en els locals que han estat 
motiu de queixa, un excés de soroll i molèsties per al veïnat. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: Satisfactori. Suggeriment sense resposta 
 
 
Expedient 47/10 
 
Disconformitat amb la gestió de “La Asociación de Personas Mayores del XXV de 
Septiembre” 
 
Unes ciutadanes compareixen davant la síndica de greuges exposant els problemes que tenen 
amb la gestió de la Asociación de Personas Mayores del XXV de Septiembre. 
 
El conflicte sorgeix pel canvi del pany de la porta del local i el tancament per vacances durant 
un període més llarg de l’habitual; canvi i tancament decidits unilateralment pel president de 
l’Associació, segons manifesten. 
 
Plantegen, tenint en compte que l’Ajuntament té llogat el local, el qual cedeix gratuïtament a 
l’Associació, si aquests canvis no s’haurien d’haver posat en coneixement de l’Administració. 
 
Actuació 2010 
 
Malgrat tractar-se d’un conflicte entre particulars, tenint en compte la gestió municipal del local i 
les dates, es contacta amb la regidoria de Serveis Socioculturals, departament de Suport a les 
Entitats, i es comenten les qüestions que plantegen les ciutadanes. 
 
Al mateix temps, es mantenen reunions amb el president de l’Associació i les promotores de la 
queixa amb l’ànim de trobar una solució que resolgui la manca d’acord entre ells. 
 
S’obté resposta de l’Ajuntament comunicant que no té competències en els acords aprovats per 
la Junta Directiva de l’Associació i que, atenent a la situació de crisi actual i al fet que el barri 
disposa del local de l’Associació de Veïns on es poden realitzar les activitats, s’està estudiant la 
viabilitat o no de mantenir aquest local en funcionament, tenint en compte, a més, que la 
vigència del conveni existent va finalitzar al juny de 2007. 
 
Al mateix temps, es mantenen reunions amb el president de l’Associació i les promotores de la 
queixa amb l’ànim de trobar una solució que resolgui el problema plantejat. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 28 de febrer de 2011, des del Departament d’Infraestructures i Suport a les Entitats, 
informen que l’Ajuntament ha decidit, finalment, rescindir el contracte de lloguer del local de la 
Asociación de Personas Mayores del XXV de Septiembre, atès que les activitats que es 
portaven a terme en aquest espai han passat a realitzar-se al local de l’associació de veïns del 
barri. 
 
Es trasllada la resposta obtinguda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: Informació 
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Expedient 48/10 
 
Molèsties ocasionades per l’activitat d’una pedrera 
 
Una ciutadana adreça, simultàniament, una instància a la síndica de greuges i al Servei 
d’Activitats exposant una queixa per les molèsties que pateixen els veïns de la zona per 
l’activitat duta a terme a la pedrera situada prop del seu habitatge. 
 
Actuació 2010 
 
S’informa la promotora de la reclamació que ha d’esperar resposta de l’Administració a la 
instància presentada, i si l’Ajuntament no contesta la seva instància o la resposta no és 
acceptable, pot acudir novament a aquesta institució per estudiar la formalització d’una queixa. 
 
El mes d’octubre, la ciutadana contacta de nou amb l’oficina i explica que no ha rebut resposta a 
la seva instància. Es constata que s’ha esgotat la via administrativa i s’admet la queixa a tràmit. 
 
Es trasllada la reclamació a l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat demanant es 
respongui la instància de la ciutadana. 
 
Actuació 2011 
 
En data 15 de març de 2011 el regidor respon que l’empresa disposa de la corresponent 
llicència ambiental i del certificat de compatibilitat urbanística, i que actualment la tramitació de 
les concessions d’autoritzacions, el seguiment i les inspeccions són competència de la 
Generalitat de Catalunya. 
Pel que fa a les molèsties denunciades per la ciutadana, explica que tècnics del Servei 
d’Activitats i del Servei de Mobilitat van fer una visita amb el representant de l’empresa. Aquest 
va manifestar que l’activitat s’inicia a les 8.30 del matí i que no es treballa els caps de setmana 
ni els dies festius. Així mateix, es va comprometre, per evitar el soroll de l’entrada i sortida dels 
camions, a col·locar un bordó tipus americà i a millorar la pavimentació amb una capa de 
formigó armat. 
Algunes d’aquestes actuacions es portaran a terme durant el mes de març. 
 
S’agraeix la resposta al regidor, tot fent la següent recomanació: 
 

• Que es facin els controls pertinents per tal de garantir que les obres pendents, 
col·locació d’un bordó tipus americà i millora de la pavimentació amb una capa de 
formigó armat, es portin a terme a la major brevetat. 

 
• Que es prenguin les mesures oportunes per tal del garantir que problemàtiques 

com les que han motivat aquesta queixa no es repeteixin, tot donant compliment a 
l’article XVIII, punts 1 i 2, de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat: 

 
Art. XVIII - DRET AL MEDI AMBIENT 
 
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat 
entre desenvolupament econòmic i equilibri ambiental. 
 
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de 
precaució, polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), 
d'estalvi de l'energia, de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels residus; 
amplien i protegeixen els espais verds de les ciutats. 
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També es recorda, l’obligació de respondre, dins el termini preceptiu, totes les instàncies 
dels ciutadans. 
 
Resultat: Satisfactori. Recomanació acceptada i recordatori 
 
Expedient 52/10 
 
Manca de pagament de part del servei de grua municipal 
 
Un ciutadà presenta una queixa segons la qual: 
 
. No havia cobrat, o ho havia fet amb irregularitats, els serveis de grua realitzats, sense 
formalització de contracte, des del 2004 fins al 2010. 
 
. Malgrat haver insistit, reiteradament, des de 2009 a Via Pública per poder cobrar els 
endarreriments, totes les reclamacions havien resultat infructuoses. 
 
. Que aquesta situació afecta greument les finances de la seva empresa. 
 
Actuació 2010 
 
Acceptada a tràmit la queixa, s’estudia la documentació proporcionada i es trasllada a l’àrea de 
Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, tot demanant al regidor d’aquesta àrea poder 
mantenir una entrevista amb la finalitat de tractar el tema i aclarir els nombrosos dubtes que em 
sorgeixen. 
 
En data 10 de setembre rebo l’informe del regidor en el qual se’m comunica que, atesa la 
complexitat de la gestió durant els anys 2004 al 2009 de l’empresa propietat del promotor de la 
queixa, donada pel fet d’haver estat gestionada per part de l’empresa municipal Rubí Mobilitat i 
per part de l’Ajuntament de Rubí, s’ha traslladat l’expedient als serveis tècnics corresponents 
per tal que en facin un informe explicatiu, i que una vegada el tinguin, em serà concedida 
l’entrevista sol·licitada. 
 
En data 25 d’octubre rebo un nou informe del regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i 
Seguretat informant-me que s’ha traslladat l’expedient als Serveis Jurídics Centrals, per tal de 
determinar si existeix emparament contractual d’adquisició de la segona grua, determinar si els 
serveis que el ciutadà presenta en factures es van realitzar realment i, si és així, si van ser 
pagats en el seu dia dins de les factures del servei. Tasca que la base de dades de què 
disposen no acredita i s’haurà de realitzar manualment, fet que suposarà la revisió d’entre 4.000 
i 5.000 actes de grua. 
 
En data 16 de novembre se’m comunica que el ciutadà serà rebut pel regidor de l’àrea de 
Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, la directora d’aquesta àrea, el regidor de Seguretat i 
Mobilitat i l’inspector en cap de la Policia Local. 
 
El ciutadà comunica que el dia 11 de novembre ha estat rebut per la directora de l’àrea. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 29 de març de 2011 el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat fa 
arribar còpia de la proposta de resolució de data 21 de febrer de 2011, aprovada per la Junta de 
Govern Local del 28 de febrer de 2011, la qual diu: 
 
Atès que en data 1 de desembre de 2009, el ciutadà va presentar a la corporació 15 factures, 
emeses en data 30 de novembre de 2009, per un import de 78.300 euros, en concepte del 
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servei de la 2a grua des del mes de setembre de 2008 al mes de novembre de 2009, ambdós 
inclosos. 
 
Vist l’informe del cap de Policia Local de Rubí on es confirma, comptant amb tots els vehicles 
afectes al servei, l’existència de 280 serveis pendents de liquidar corresponents al període 
comprés entre setembre de 2008 i novembre de 2009, ambdós inclosos, i per un import total de 
10.976 euros (IVA no inclòs). 
 
Vist l’informe emès per Serveis Jurídics de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, 
en virtut del qual s’informa sobre la procedència del retorn de les factures i de l’obligació de 
reconèixer el deute pels serveis prestats i no pagats. 
 
Vist que ha estat emès el document comptable amb número d’apunt previ 920110000157, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 3120 1551 22710. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2007003728 de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local. 
 
PROPOSO: 
 
Primer.- Desestimar la reclamació en els termes formulats pel ciutadà, per no ser conformes les 
factures presentades amb els serveis prestats. 
 
Segon.- Retornar les factures reclamades i no conformades, i comunicar a l’interessat que cal 
emetre nova factura pels 280 serveis prestats entre els mesos de setembre de 2008 a 
novembre de 2009, per un import principal de 10.976 euros, al qual se li haurà d’aplicar l’IVA 
corresponent. 
 
Tercer.- Aprovar el document comptable amb número d’apunt previ 920110000157, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 3120 1551 22710. 
 
Quart.- Notificar el present acord al ciutadà, a la Intervenció Municipal, a la Policia Local i a 
l’Oficina Pressupostària. 
 
Vista la documentació proporcionada, escoltats el ciutadà, el regidor de l’àrea de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat i la regidora de Serveis Jurídics, s’arriba a les següents 
conclusions: 
 
1. Que la prestació del servei de grua amb retirada de vehicles realitzada des de 2004 sense 
l’adequada licitació i contractació, ha generat una sèrie de situacions de difícil comprensió, i ha 
ocasionat possibles greuges, la responsabilitat dels quals pot afectar tant l’empresa Rubí 
Mobilitat (ara liquidada) i l’Ajuntament de Rubí, com al propi prestador del servei. 
 
2. Que el ciutadà hauria de ser rebut pels responsables de l’àrea de Planificació, Ecologia 
Urbana i Seguretat, i que s’analitzin a fons les reclamacions que ha presentat, arribant, a ser 
possible, a acords que reconeguin els serveis efectivament prestats. 
 
Tenint en compte que el ciutadà ha estat efectivament rebut pels responsables de l’àrea de 
Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, que s’ha proposat una resolució, aprovada per la 
Junta de Govern Local de 28.02.11, s’emet la present resolució: 
 
1. Apreciar l’atenció dispensada al ciutadà des de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i 
Seguretat, amb reconeixement d’una part de raó. 
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2. Considerant que, tot i reconèixer els indicis aportats pel ciutadà sobre la prestació de serveis 
amb dues grues des de 2008, no és funció de la síndica de greuges determinar els detalls 
acordats (per la inexistència de contracte escrit) i, per tant, les raons de les dues parts 
(Administració i prestador del servei), extrem que quedarà pendent, en qualsevol cas, d’una 
possible reclamació judicial. 
 
En vista d’aquesta resolució, es recomana a l’Ajuntament: 
 
1. Que estudiï la possibilitat d’arribar a un nou acord que compensi de forma suficient la 
reclamació del ciutadà. 
 
2. Que eviti en el futur situacions semblants de prestació de serveis públics, sense 
l’adequada licitació i l’especificació d’un contracte que concreti les responsabilitats i 
preus dels serveis públics prestats per empreses privades. 
 
Resultat: Satisfactori en part. Recomanació sense resposta 
 
Expedient 63/10 
 
Manca de resposta a una instància pels problemes de circulació al carrer Sant Magí 
 
Una ciutadana acudeix a l’oficina de la síndica de greuges perquè, en data 23 de juny de 2010, 
va presentar una instància en la qual explicava els problemes de circulació del carrer Sant Magí 
de la nostra ciutat i no n’ha obtingut resposta. 
 
Actuació 2010 
 
Es trasllada la queixa a l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li demana 
resposta a la instància de la ciutadana. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 2 de febrer de 2011 el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat 
explica les accions que es té previst efectuar per solucionar el problema: s’instal·larà 
senyalització a totes les entrades per restringir el trànsit només a veïns, s’implantarà el sentit 
únic al carrer Sant Magí des del carrer Sant Gaietà fins al carrer Sant Josep i s’estudiarà la 
possibilitat d’instal·lar sistemes de control. 
 
Es trasllada la resposta a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: Satisfactori 
 
Expedient 68/10 
 
Molèsties per la terrassa d’un Bar Frankfurt 
 
El dia 9 de desembre, un ciutadà, via correu electrònic, exposa que en data 27 de febrer de 
2009, havia presentat una instància a l’Ajuntament en la qual explicava les molèsties que els 
ocasiona la terrassa de l’establiment de restauració situat sota del seu habitatge, i demanant fos 
retirada la llicència de terrassa al mencionat establiment. També exposa el mal estat de la zona 
enjardinada que, segons diu, comença a estar ocupada. 
 
En data 23 de març de 2009 havia rebut resposta de l’Administració en la qual justifiquen, 
extensament, no ser procedent la denegació de la llicència a l’establiment referenciat. 
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Atès que les molèsties continuen i, segons manifesta, la situació és insostenible, s’accepta la 
queixa a tràmit. 
 
Actuació 2010 
 
Es trasllada la queixa a l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, demanant l’informe 
escaient. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 14 de febrer de 2011 el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat fa 
arribar un informe que, entre altres, diu: 
 
- Es restringirà l’espai de la terrassa per tal que no s’ocupi la part diferenciada de terra i s’ocupi 
exclusivament la vorera. 
- Respecte les molèsties de soroll o possible incompliment de les condicions de la llicència, en 
l’esmentada resolució es fixen clarament els horaris d’activitat. Es detallen quins són. 
- Quant al parterre, per no disposar de sistema de reg automatitzat, es va decidir no mantenir-lo 
com a zona enjardinada, sinó de sauló. No es descarta que en un futur aquest espai pugui ser 
tractat com a parterre enjardinat. Al propietari de l’establiment se li ha dit que no utilitzi aquest 
espai per posar-hi la terrassa. 
 
Es recorda la conveniència que en els controls regulars fets des del servei d’inspecció o 
des de la Policia Local, es posi especial èmfasi en els espais i locals que han estat motiu 
de queixa, per tal d’evitar futures molèsties i les conseqüents denúncies i queixes. 
 
Es trasllada la resposta al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: Satisfactori. Recordatori 
 
 
Expedient 75/10 
 
Manca de resposta 
 
Un ciutadà es queixa per no haver rebut resposta a un recurs de reposició presentat el 18 de 
juliol. 
 
Actuació 2010 
 
Es trasllada la queixa a l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es demana que es 
respongui al ciutadà. 
 
Tenint en compte que l’indicat recurs no li ha estat contestat dins el termini d’un mes, i s’està 
esgotant el termini dels 6 mesos previstos per presentar un recurs contenciós administratiu 
davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es manté una conversa amb el departament 
de Sancions. 
 
Diuen que li seran respostes les al·legacions dins el mes de gener. 
 
Comuniquem la informació obtinguda al ciutadà. 
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Actuació 2011 
 
El dia 29 de setembre de 2011, el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat 
informa que s’estimen les al·legacions presentades pel ciutadà —en les quals exposava el seu 
desacord amb l’elevat import de la sanció que se li havia imposat— i que la multa serà de 300 
euros per la infracció de l’article 214.a), del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Es comunica la informació rebuda al ciutadà, el qual manifesta estar d’acord amb aquest import 
de la sanció. 
 
Resultat: Satisfactori 
 
 
Expedient 76/10 
 
Dubtes sobre Borsa de Treball de Delineants 
 
Un ciutadà que en data 24 de setembre havia exposat per telèfon una queixa per manca de 
resposta a una instància (consulta 16/10 d’aquesta memòria), explica que no està d’acord amb 
la resposta rebuda. 
 
El cap d’Impuls, Innovació i Desenvolupament li ha comunicat que consultat l’expedient no s’ha 
realitzat cap contractació per cobrir un lloc de delineant, ni es té previst realitzar-ne cap 
actualment i que continua en la mateixa posició d’ordre de crida en la indicada borsa de treball. 
 
Insisteix que hi ha una persona treballant com a delineant i aporta nom de la mateixa. 
 
Actuació 2010 
 
Davant la seguretat que mostra el ciutadà en la seva afirmació, l’aportació de dades concretes i 
la seva insistència, s’admet la queixa a tràmit i es trasllada l’expedient a la regidora de Recursos 
Humans. 
 
Actuació 2011 
 
El dia 12 de gener de 2011 respon la regidora de Recursos Humans. Adjunta informe del cap 
d’Impuls, Innovació i Desenvolupament dels Recursos Humans, en el qual s’explica que no s’ha 
realitzat cap contractació des del 23 de març de 2009. Diu que al maig de 2010, l’Ajuntament de 
Rubí i l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona van subscriure un conveni de 
cooperació educativa, i que, segons aquest conveni, la persona a la qual es refereix el ciutadà, 
va participar com a  estudiant  d’arquitectura  tècnica en  pràctiques  el període 17-05-2010 a 
14-09-2010 i que no ha ocupat cap lloc de treball de delineant. 
 
Es trasllada la informació obtinguda al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: Satisfactori, informació 
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NOVA IMATGE INSTITUCIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

 98

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 99

DIFUSSIÓ DE LA SINDICATURA 
 
 
 
El Fòrumsd ha editat un cartell i un flyer, els quals han contribuït molt positivament a difondre la 
institució. 
 
S’han fet arribar a l’alcaldessa, als portaveus de tots els partits polítics amb representació 
municipal, a les associacions de veïns i a diferents entitats de la ciutat. 
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ACTIVITATS PRÒPIES DEL CÀRREC 
 
 
 
Gener 2011 
 
 
Dia 10 Assistència a la presentació de la Memòria Anual 2010 del Síndic Personer de 

Mollet del Vallès. 
 
Dia 25 Reunió amb el senyor Manuel Velasco, regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia 

Urbana i Seguretat. 
 
 
Febrer 2011 
 
Dia 7 Reunió amb el senyor Manuel Velasco, regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia 

Urbana i Seguretat i la senyora Ma. Carme López, regidora de Serveis Jurídics, 
per tractar l’expedient 52/10. 

 
Dia 10 Assistència a la XIII Trobada Assemblea del Fòrumsd a la sala d’actes de Can 

Sisterè, a Santa Coloma de Gramenet. 
 
Dia 21 Assistència a la inauguració del VIII Curs del Síndic de Greuges de Catalunya a 

la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Dia 22 Assistència a la sessió Relacions del Síndic amb el Parlament, del VIII Curs del 

Síndic de Greuges de Catalunya, celebrada al Parlament de Catalunya. 
 
Dia 23 Assistència al Plenari de creació del Consell de Política Social, a l’edifici RUBI+D. 
 
Dia 25  Despatx periòdic amb la Sra. Alcaldessa. 
 
Dia 27 Assistència a l’acte institucional de la celebració del Dia d’Andalusia, al Parc de 

Ca n’Oriol. 
 
 
Març 2011 
 
Dia 3 Assistència a la inauguració del Seminari de Drets Humans, al Casal Pere IV de 

Sabadell. 
 
Dia 8 Assistència l’acte institucional de lectura del manifest del Dia de la Dona, a la 

plaça Pere Aguilera. 
 
Dia 17 Assistència a les III Jornades locals sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels 

Drets Humans a la Ciutat, celebrades a la ciutat de Cornella de Llobregat. 
 
Dia 25 Assistència al sopar de dones, organitzat per la regidoria de la Dona, al gimnàs 

de l’IES La Serreta. 
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Abril 2011 
 
 
Dia 7 El Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat, Sr. Frederic Prieto, visita l’oficina 

de la Síndica de Greuges de Rubí. 
 
Dia 14 Assistència al Seminari de Drets Humans, Drets dels consumidors, organitzat per 

la Síndica de Greuges de Terrassa, a la Masia Freixa de Terrassa. 
 
Dia 29  Despatx periòdic amb la Sra. Alcaldessa. 
 
 
 
Maig 2011 
 
 
Dia 4 Assistència a la presentació de l’Informe al Parlament 2010 del Síndic de 

Greuges de Catalunya, al Parlament de Catalunya. 
 
Dia 9 Assistència a la celebració del Dia d’Europa, organitzat per la Comissió de la 

Representació Europea a Barcelona. 
 
Dia 10 Reunió amb el senyor José Luís Ariño, Coordinador de Política Social i 

Ciutadania, per tractar diversos expedients de la Sindicatura. 
 
Dia 12 Assistència al Seminari de Drets Humans, Drets de la Gent Gran, organitzat pel 

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

 
Dia 26 Assistència al VI Taller de Formació, organitzat pel Fòrumsd, sobre el Dret a la 

Bona Administració, celebrat a l’Edifici del Rellotge, Sala d’actes de l’Escola 
Industrial de Barcelona. 

 
Dia 26 Assistència a l’acte institucional de presentació del llibre Gravetat Quàntica, el 

somni d’Einstein, 11è Premi Miquel Segura de Recerca, al Castell Ecomuseu 
Urbà de Rubí. 

 
 
Juny 2011 
 
 
Dia 10 Assistència a l’acte institucional de la 23a convocatòria del Premi d’investigació 

Ferran Salsas i Roig, al Castell Ecomuseu Urbà de Rubí. 
 
Dia 11 Assistència a l’acte institucional de la sessió constitutiva de l’Ajuntament, a 

l’auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. 
 
Dia 16  Jornada de cohesió i convivència dels síndics i dels seus equips tècnics a 

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

de la Festa Major, a l’Ateneu Municipal. 
 
Dia 28 Assistència a l’espectacle inaugural de la Festa Major 2011, a l’Amfiteatre del 

Castell. 
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Dia 30 Assistència al Seminari de Drets Humans, Drets de les Dones, organitzat  pel 

Síndic de Greuges de Sabadell, al Casal Pere IV de Sabadell. 
 
 
Juliol 2011 
 
 
Dia 14 Presentació de la Memòria anual de la Sindicatura a la Junta de Portaveus de 

l’Ajuntament de Rubí. 
 
Dia 21 Presentació de la Memòria anual de la Sindicatura al Ple de l’Ajuntament. 
 
Dia 22 Visita de la síndica a casa d’un ciutadà amb mobilitat reduïda. 
 
Dia 28 Reunió de treball amb el senyor Manuel Velasco, regidor de l’àrea de 

Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
 
Setembre 2011 
 
 
Dia 8 Entrevista amb el cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra de Rubí, a l’oficina de la 

síndica. 
 
Dia 8 Assistència a la presentació del nou portal d’informació local rubitv.cat, al Castell 

Ecomuseu Urbà de Rubí. 
 
Dia 11 Assistència a l’acte unitari institucional de commemoració de la Diada de 

Catalunya. 
 
Dia 17 Assistència a la inauguració del Nou Poliesportiu La Llana. 
 
Dia 22 Reunió a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Dia 27 Reunió de territoris de Barcelona organitzada pel Fòrumsd a la seu de la Síndica 

de Greuges de Barcelona. 
 
Dia 29 Assistència al seminari, Drets Humans, Drets Socials, organitzat pel síndic de 

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

 
 
Octubre 2011 
 
 
Dies 5-7 Assistència al IV Encuentro Estatal de Defensores Locales, celebrat a la ciutat de 

Granada. 
 

• Defender a la ciudadanía en una situación de crisis. 
• Defensores locales como impulso de la buena administración. 
• Actuaciones y soluciones de los defensores locales. 
• La mediación y los defensores locales. 
• Crisis, estado del bienestar y derechos sociales. 
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• Demanda y prestaciones sociales. 
• Promoción económica y empleo. 
• Escasez de recursos y prioridades municipales. 
• Ruidos por ocupación de la vía pública. 
• Multas. 
• Antenas de telefonía móvil. 

 
Dia 14 Reunió amb el senyor José Vicente Rabadán, portaveu del grup municipal ACR, 

a l’oficina de la síndica, a l’Ateneu Municipal. 
 
Dia 20 Despatx periòdic amb l’alcaldessa. 
 
 
 
Novembre 2011 
 
 
Dia 10 Reunió amb el senyor regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics per tractar diversos 

expedients de l’oficina. 
 
Dies 17-18 Participació a les VI Jornades de Formació del Fòrumsd, a la ciutat de Terrassa. 
 

• Defensar els Drets fonamentals en temps de crisi. 
• Derechos a la intemperie. 
• Immigració, racisme i xenofòbia. 
• Avaluació i gestió de la contaminació acústica. 
• Potestat sancionadora en matèria d’urbanisme. 

 
Dia 24  Assistència a la clausura del Seminari de Drets Humans, a càrrec del Il·tre. Sr. 

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, organitzat per la Síndica de 
Greuges de Terrassa, a la Casa Alegre de Terrassa. 

 
Dia 28 Assistència a la presentació de la Memòria Anual 2010 del Síndic Municipal de 

Greuges de Tarragona. 
 
 
Desembre 2011 
 
 
Dia 1 La síndica visita una ciutadana al seu domicili, la qual té problemes de mobilitat, i 

vol presentar una queixa. 
 
Dia 12  La síndica visita un ciutadà al seu domicili, el qual té problemes de mobilitat. 
 
Dia 13 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 14 Assistència a la presentació del III Recull d’Informes del Fòrumsd al Parlament de 

Catalunya. 
 

• Inauguració de la jornada. 
• Ponència “El valor de les sindicatures locals” 
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• Presentació de les dades del III Recull d’informes del Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. 

• Cloenda de la jornada.  
 
Dia 15 Reunió amb la senyora Trinidad Fuentes, del Departament de Governança, de 

l’Ajuntament de Rubí, al despatx de la síndica a l’Ateneu. 
 
Dia 19 Assistència a la trobada anual, organitzada per l’Ajuntament a la Biblioteca 

Mestre Martí Tauler, amb motiu de les festes de Nadal. 
 
Dia 27 Reunió amb la senyora Marta Ribas, portaveu del grup municipal ICV-EUIA, a 

l’oficina de la síndica a l’Ateneu Municipal. 
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FOTOGRAFIES D’ASSISTÈNCIA A ACTES 
 
XIII Trobada Assemblea del Fòrumsd a Santa Coloma de Gramenet, 10 de febrer de 2011 
 
 

 
 
 
Inauguració del Seminari de Drets Humans, a Sabadell, 3 de març de 2011 
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Seminari de Drets Humans, Drets dels consumidors, a Terrassa, 14 d’abril de 2011 
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Seminari de Drets Humans, Drets de la Gent Gran, a Sant Cugat del Vallès, 12 de maig de 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
VI Taller de Formació del Fòrumsd: Dret a la Bona Administració, 26 de maig de 2011 
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Jornada de cohesió i convivència dels síndics i dels seus equips tècnics a Tarragona, 16 de juny 
de 2011 
 
 

 
 
 
Seminari de Drets Humans, Drets de les Dones, a Sabadell, 30 de juny de 2011 
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Presentació de la Memòria anual de la Sindicatura al Ple de l’Ajuntament, 21 de juliol de 2011 
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Reunió de territoris organitzada pel Fòrumsd, a Barcelona, 27 de setembre de 2011 
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Seminari, Drets Humans, Drets Socials, a Sant Cugat del Vallès, 29 de setembre de 2011 
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IV Encuentro Estatal de Defensores Locales, a Granada, 5, 6 i 7 d’octubre de 2011 
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VI Jornades de Formació del Fòrumsd, a Terrassa, 17 i 18 de novembre de 2011 
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Clausura del Seminari de Drets Humans, a Terrassa, 24 de novembre de 2011 
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Presentació de la Memòria Anual 2010 del Síndic Municipal de Greuges de Tarragona, 28 de 
novembre de 2011 
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Presentació del III Recull d’Informes del Fòrumsd al Parlament de Catalunya, 14 de desembre 
de 2011 
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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NOTÍCIES DEL FÒRUMSD 
 

Notícies  

 
Els síndics locals de Catalunya escullen a la Sra. M. Glòria Valeri, com a presidenta del 
FòrumSD 
 

Es la primera vegada que la presidència del FòrumSD recau sobre una dona. M. Glòria Valeri, Síndica de Vilafranca del 
Penedés, ha estat escollida com a presidenta per unanimitat. El Sr. Frederic Prieto, Síndic municipal de Greuges de 
Cornellà, ocuparà la vicepresidència. La Sra. Núria Parlón, Alcaldessa de Sta. Coloma ha felicitat en la cloenda a la 
presidenta per assumir aquesta responsabilitat des de l’associació que dona suport a la tasca dels síndics i defensors 
locals de protecció i defensa dels drets de les persones. 

 

 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET, FEBRER DE 2011 | La Sala d’actes del Centre d'Art Contemporani de Can 
Sisteré de Santa Coloma de Gramenet ha acollit la XIII Trobada – Assemblea del FòrumSD, l’associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.  

La Sra. Valeri ha destacat en el seu discurs la importància del treball en xarxa per consolidar, refermar i fer créixer la  
institució del defensor/a local, oferint des del FòrumSD la millor formació possible, l’assessorament en la resolució 
dels casos, l'impuls de millores del marc normatiu i en la qualitat de les actuacions, i promovent l’extensió i la 
consolidació de les sindicatures, així com la consolidació de la seva presència institucional, entre d’altres.  

La Síndica de Vilafranca i recent escollida com a presidenta, Sra. Valeri, ha fet palès el seu compromís de mantenir 
l'estil que li ha permès al FòrumSD anar creixent: l'acord, el consens i la major complicitat possible amb tots els 
síndics i sindiques locals.  

Com a tancament del seu discurs de salutació per la seva elecció com a presidenta, la Sra. Valeri ha expressat la 
voluntat de impulsar aquesta feina des "d’uns valors que formen part del ha de ser un síndic: el treball en equip, 
l’esforç desinteressat, amb humilitat, amb constància, des de la igualtat, solidaritat i responsabilitat de cadascú en la 
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seva feina. Amb la màxima transparència i amb la veritat pel davant".  

 

La resta de membres de l'equip que composen la Junta directiva que presideix la Sra. Valeri són, Frederic Prieto 
(Cornellà de Llobregat), Josep Giné (Lleida), Josep Francesc Ferrer (Tarragona), Jordi Sistach (Palamós), Vicenç Vilà 
(Mollet), Fernando Oteros (Santa Coloma de Gramenet), Armand Soler (Badalona) i Ramón Llorente (Girona).  

A Catalunya hi ha un total de 42 pobles i ciutats que disposen ja d’un defensor o defensora municipal. En termes de 
població més d’un 54% de ciutadans poden accedir a aquesta institució de defensa dels drets de les persones, que 
desenvolupa les seves funcions des de la proximitat i a l’àmbit de l’administració local.  

Cal destacar que dels 10 municipis més poblats de Catalunya, tan sols un no disposa encara d’aquesta institució i 
que dels 23 municipis de Catalunya amb més de 50.000 habitants, 19 ja han incorporat al síndic/a local com a 
mecanisme de protecció i defensa dels drets de la ciutadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 135

Notícies  

 
Una delegació de la Junta directiva amb Antoni Fogué, president de la Diputació de 
Barcelona 

 

 

 

La presidenta del FòrumSD, Sra. M. Glòria Valeri, el Sr. Frederic Prieto, vicepresident i el Sr. Fernando Oteros, vocal 
i síndics de Vilafranca del Penedès, Cornellà i Sta. Coloma de Gramenet es reuneixen amb el president de la 
Diputació de Barcelona, Sr. Antoni Fogué.  

La reunió es va convocar amb l'objectiu de presentar a la nova Junta directiva que va sortir escollida a l'assemblea 
del FòrumSD de febrer de 2011.  

A la entrevista es va destacar el suport i la col·laboració que la Diputació de Barcelona ofereix al Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, pel compliment del pla de treball, especialment pel que es 
refereix a les publicacions o a les activitats de formació.  

A l'entrevista es va confirmar la continuïtat de la subvenció al FòrumSD per a l'any 2011 que ja es va treballar 
prèviament en una reunió mantinguda amb el Sr. Xavier Amor, Diputat delegat de Participació Ciutadana, així com la 
voluntat de poder incrementar la quantitat atorgada, en la mesura que la superació de la situació de crisi actual ho 
pugui permetre.  
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Notícies  

 
El president de la Generalitat, Artur Mas, amb la junta directiva del FòrumSD 
  

El president de la Generalitat, Artur Mas, reunit amb la junta directiva del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i 
defensores locals de Catalunya, FòrumSD, encapçalada per la seva presidenta, M. Glòria Valeri Ferret. 

 

Artur Mas, president de la Generalitat 

Barcelona, 30 de maig de 2011. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha rebut aquest mati, al Palau de la 
Generalitat a la junta directiva del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, 
FòrumSD, encapçalada per la seva presidenta, M. Glòria Valeri Ferret.  

En aquesta trobada, la junta directiva ha fet palès el compromís dels síndics i defensors per la defensa dels drets de 
la ciutadania, i la seva materialització a l'àmbit local pel que suposa de la promoció del bon govern i la bona 
administració.  

La formalització d'aquesta entrevista, així com la resta de relacions institucionals, establertes des del FòrumSD amb 
el Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris, les entitats municipalistes, les diputacions i que arriben avui al 
màxim nivell del que representa al nostre país el president de la Generalitat, suposen un pas endavant per ratificar la 
projecció de la seva implantació a Catalunya i la realitat  de la efectivitat de les seves actuacions. A data d'avui, més 
de la meitat de la població de Catalunya pot accedir a un síndic o defensor local.  

El president, Artur Mas, ha valorat com a molt positiva la tasca dels síndics, síndiques, defensors i defensores, com a 
garants dels drets de la ciutadania i ha destacat el valor afegit que suposa la proximitat per a la institució a l'àmbit 
local.  
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Notícies  

 
Reunions Territoris - 2011 - Barcelona 
  

Jornada de treball amb els síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Barcelona 

 

Barcelona, 27 de setembre  

Els síndics, síndiques, defensors i defensores locals de les ciutats i pobles de Barcelona es van reunir ahir a la oficina 
de la Síndica de Barcelona, M. Assumpció Vila, per tancar el cicle de les reunions per territoris dins de la programació 
del FòrumSD.  

En aquesta reunió la Junta directiva va exposar la evolució del pla de treball establert en la darrera assemblea, així 
com la informació corresponent al seguiment del pressupost i les necessitats del seu reajustament per les 
retallades de les subvencions previstes per enguany. La Junta directiva va informar als associats de les mesures i 
criteris d'estalvi aplicats per a la contenció de la despesa de forma que l'afectació als serveis i prestacions propis del 
FòrumSD sigui la menor possible.  

Quant a la programació del FòrumSD es van assenyalar i exposar els trets principals de l'activitat prevista en aquest 
segon semestre i fins a la celebració de la propera assemblea de febrer de 2012.  
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Notícies  

 
Declaración de Granada - Conclusiones - IV Encuentro Estatal de Defensorías Locales 

 

 

 
Reunidos en Granada, en el IV Encuentro Estatal de Defensorías Locales, después de compartir nuestras 
experiencias y opiniones sobre las ponencias presentadas acordamos las siguientes conclusiones, propuestas y 
acuerdos: 
 
I.- La acción de las defensorías en tiempos de crisis. 
 
Ante la actual situación de crisis que vivimos en nuestra sociedad las defensorías deben ser capaces de generar un 
discurso propio y consistente jurídicamente que les permita desarrollar sus actuaciones de forma eficaz para la 
protección y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.  
 
Los síndicos y defensores locales nos comprometemos a efectuar un seguimiento del impacto de los eventuales 
recortes en las políticas públicas de protección social, con el objeto de poner de manifiesto aquellas acciones u 
omisiones que supongan un detrimento o reducción de prestaciones que lesionen los contenidos esenciales de los 
derechos sociales. 
 
El necesario respeto al propio ejercicio de las competencias de las defensorías locales, en cuanto a la protección de 
los derechos de la ciudadanía, ante la administración municipal, no excluye a la vez, su capacidad y función de 
mediar, informar y orientar a aquellas personas que se encuentran en situaciones de precariedad.
 
II.- Las Defensorías Locales como impulso de la buena administración 
Las Defensorías pueden y deben jugar un papel relevante en la promoción del Derecho a la Buena Administración, 
compendio de todos los derechos: 
  
 
1.- actuando como un verdadero control de calidad democrática. 
2.- como agente de participación ciudadana. 
3.- y como mecanismo de denuncia de toda clase de desviaciones de poder. 



 

 140

 
III.- Actuaciones y soluciones de las Defensorías Locales. 

En el último año se han tramitado más de 16.000 quejas por parte de las 74 Defensorías Locales, que han sido 
atendidas favorablemente en un 65% por parte de las Administraciones. 

Las encuestas de satisfacción de la ciudadanía resaltan como fortalezas de las Defensorías Locales la atención 
personalizada, la proximidad de la institución, la agilidad en la tramitación y su independencia política. 
 
IV.- Demanda y prestaciones sociales. 

Se detecta un aumento de las demandas de prestaciones sociales que en algunos casos han llegado a las propias 
Defensorías, sin embargo no se ha producido en general un aumento del presupuesto social. Los Defensores locales 
somos plenamente conscientes de nuestras limitaciones en esta materias sin embargo entendemos que podemos 
desarrollar determinadas medidas tales como: 
 
1.- Información más clara y concreta sobre los recursos sociales. 
2.- Supervisión del cumplimiento de los plazos administrativos. 
3.- Proponer la creación de Mesas cívicas, compartidas con el tercer sector para construir consensos en esta 
materia.  
4.- Recomendar la adecuación de unos servicios sociales más adaptados a los nuevos usuarios. 
5.- Proponer que para el 2012 no se disminuyan los presupuestos sociales en tanto en cuanto son servicios 
fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
V.- Escasez de recursos y prioridades municipales.  
Las defensorías locales deben aprovechar y potenciar la proximidad con la ciudadanía para hacer llegar al gobierno 
local sus necesidades; en ese sentido las Defensorías deben ser rigurosas en la defensa de la aplicación de la Ley 
haciendo un seguimiento de las actuaciones de la Administración para no generar indefensión. En sus propuestas las 
Defensorías deben impulsar: 
 
1.- La racionalización de los recursos y transparencia en las actuaciones de las Administraciones Públicas. 
2.- La oportunidad para revisar las competencias y procesos optimizando las inversiones. 
3.- Una redistribución equitativa de las cargas y gravámenes de la ciudadanía. 

En consecuencia con todo lo anterior las Defensorías locales se comprometen a reforzar sus estándares de calidad 
para ser más eficaces y eficientes a través de herramientas como pueden ser: autoevaluaciones, cartas de servicios, 
certificaciones ISO de calidad… 

En Granada a 7 de octubre de 2011 
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Notícies  

 
El Parlament de Catalunya acull la presentació del III Recull d'Informes del Fòrum de 
Síndics  

 

 

 

Els Defensors municipals van atendre 11.679 consultes i assessoraments i han tramitat un total de 2.990 queixes durant 
l’any 2010. Un 65% han estat tancades amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania. Els ajuntaments han 
acceptat un 71% de les recomanacions emeses. 

BARCELONA, 14 DE DESEMBRE DE 2011 | El FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya, ha presentat al Parlament de Catalunya el III Recull d’Informes corresponent a l’any 
2010 en un acte que ha estat presidit per la M.H. Sra. Núria de Gispert. Es tracta de la tercera edició d’aquest Recull 
d’Informes que aporta una visió global del funcionament, implantació i tasques realitzades per les sindicatures locals 
durant el darrer exercici. 

Els Síndics locals de Catalunya atenen  11.679 consultes durant l’any 2010  

Els síndics i síndiques locals del FòrumSD de Catalunya, han fet un total de 11.679 actuacions, més del doble que 
durant l’any 2009. Les queixes tramitades han estat un total de 2.990, de les quals 145 han estat actuacions d’ofici a 
iniciativa del propi síndic/a local. Quant a la seva solució cal destacar que un 65% han estat tancades amb una 
resolució favorable als interessos de la ciutadania. Les recomanacions dels síndics als ajuntaments suposen fer-los 
arribar propostes que proposen millores en les normatives locals i ens els protocols de funcionament, d’acord amb els 
drets fonamentals de la ciutadania. Del conjunt de les recomanacions emeses cal destacar que un 71% han estat 
acceptades (60% totalment i 11% parcialment). 

El nombre més important d’actuacions que fan els Síndics/ques es refereixen a matèries que afecten la qualitat de 
vida de la ciutadania.  
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Les matèries més recurrents de les queixes a l’any 2010 han estat: Transit i mobilitat (15%), Urbanisme (11%), 
Fiscalitat (10%), Medi Ambient (9%) i Serveis Socials (9%). Tot i així, val la pena deixar constància que la tendència, 
ja des de finals de 2010, ha estat d’un fort increment de les problemàtiques al voltant dels Serveis Socials, passant a 
primer pla els problemes de subsistència de molts dels nostres conciutadans i conciutadanes. 
 
Més de la meitat de la ciutadania pot accedir a un síndic/a defensor local  

Els síndics i síndiques locals de Catalunya donen servei a un 54% de la població catalana (és a dir, 4.041.072 
persones). Així, son conscients que l’eficàcia i l’eficiència han de ser una característica essencial del seu servei 
institucional. Això vol dir, ser útils als ciutadans i a l’Administració Local. I aquesta és la raó per la que es presenta el  
“III Recull d’Informes de 2010” en el marc del Parlament de Catalunya: com a mostra del respecte institucional i del 
compromís públic amb la ciutadania. 

Una institució estesa i consolidada arreu del territori Català  

L’informe dels Síndics/ques locals de Catalunya inclou també dades que mostren la implantació territorial de la 
Institució del Síndic/ca local a Catalunya. La realitat territorial de Catalunya, amb 947 municipis dels quals 737 tenen 
menys de 5.000 habitants (i 2 amb síndic local), fa que el percentatge de municipis amb defensor local sigui només 
d’un 4%, tot i que, en termes de població, suposa que la institució es troba a l’abast del 54% de la ciutadania. Tot i 
així, són els municipis amb més població els que aposten amb major fermesa per aquesta figura de proximitat: dels 
20 municipis amb més població de Catalunya –més de 60.000 habitants- 17 ja disposen de la institució, i només 3, 
encara no l’han creat: l’Hospitalet, Manresa i Castelldefels.  

El valor de la proximitat i la bona administració  

El III Recull d’Informes que avui es presenta dona testimoni de la feina duta a terme, en la proximitat de l’àmbit local i 
de forma permanent, pels síndics i síndiques locals. I com les actuacions, la tramitació de les queixes de la 
ciutadania,  les recomanacions i les actuacions d’ofici son fetes des de la independència institucional en que els 
síndics desenvolupen les seves funcions i, alhora, des de la comprensió de la funció que les administracions locals 
han de complir envers la ciutadania intentant, quan és possible, plantejar solucions amistoses o, quan aquest 
plantejament no és possible, des de la força de la raó, de la llei i de l’equitat, tot treballant per assolir la millor 
administració possible.  

L’acte de presentació del III Recull d’Informes s’ha celebrat  al Parlament de Catalunya,  presidit per la Sra. Núria de 
Gispert, presidenta del Parlament; la Sra. M. Glòria Valeri, síndica municipal de greuges de Vilafranca del Penedès i 
presidenta del FòrumSD i comptant amb la participació i intervenció del Sr. Manuel Bustos, president de la Federació 
de Municipis de Catalunya i el Sr. Albert Batalla, membre de l’executiva de l’ACM. La Sra. Laura Díez, professora de 
Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, ha intervingut a la presentació de l'Informe amb una ponència 
sobre "El valor de la proximitat". A l’acte hi han assistit una important representació de Diputats i Diputades del 
Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal. 
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