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PRESENTACIÓ 
 
En el seu article 27, el Reglament del Síndic de Greuges de Rubí, s’estableix que 
“Anualment, en el transcurs del primer semestre, el Síndic de Greuges de Rubí haurà 
de presentar a l’Ajuntament un informe de les seves actuacions”. 
Igualment, en l’article 28 del mateix Reglament es concreta que “El Síndic exposarà 
oralment un resum de l’informe esmentat en una sessió específica del Ple de 
l’Ajuntament, al final del qual els grups podran intervenir per fixar la seva posició”. Així 
doncs, amb aquesta presentació d’avui vull donar compliment als preceptes legals 
establerts i rendir comptes a tots vostès. 
 
La tasca del Síndic de Greuges resulta gratificant quan pot ajudar a resoldre els 
conflictes pels quals els ciutadans acudeixen a sol·licitar els meus serveis, però resulta 
descoratjador quan l’Administració rebutja o no posa interès en activar aquelles 
resolucions en forma de recomanacions o suggeriments que he decidit en alguns 
casos traslladar. Cal considerar, primer de tot, que el Síndic no és una figura 
jurisdiccional. Per tant, només pot fer recomanacions. El Síndic és una instància de 
control de l’Administració, a la que ajuda a millorar, però sense poder executiu. El 
Defensor de Portugal, que en el seu país en diuen Proveedor de Justicia, diu que el 
Síndic de Greuges pot tenir la raó, però la responsabilitat final és de l’Administració. 
Per tant, el Síndic disposa del valor del raonament, del sentit comú, del vigent 
Reglament, del poder de persuasió i de l’autoritat moral que li atorga comptar amb 
l’aprovació de tots els membres del Ple Municipal. Escolta els ciutadans i fa de pont 
entre aquests i l’Ajuntament al que demana informació i, finalment, adopta una 
resolució, si s’escau, sempre segons el seu criteri i amb total independència. En les 
seves recomanacions el Síndic no pot modificar cap normativa legal, però les seves 
decisions a vegades, van més enllà de la legalitat i, per tant, pot proposar o suggerir 
canvis o modificacions de les normes conduents a fer-les més justes, o més còmodes 
pels ciutadans. Però les recomanacions o suggeriments que fa el Síndic esdevenen 
desvirtuades quan l’Administració no respon si decideix acceptar-les o no. I si diu que 
les accepta, no pot demorar la seva aplicació indefinidament seguint aquella inèrcia 
tan pròpia de totes les administracions públiques fins que es dilueixen en el temps. 
No és bo, tampoc, que l’Administració doni unes dates d’execució que després no es 
compleixen. I això descoratja a la ciutadania i al propi Síndic que s’hi veu involucrat.  
 
TEMPS DE RESPOSTA 
 
El temps de resposta –els teòrics quinze dies- per part de l’Administració als 
requeriments del Síndic en les seves investigacions de les queixes s’ha anat escurçant 
amb els anys. El promig de 85 dies de l’any 2005 ha passat a 73 dies el 2006, per 
arribar als 58 dies en l’exercici 2007. Però a totes llums resulta encara un temps 
excessiu. 
 
 
FACILITATS 
 
En general, he trobat bona predisposició per part de regidors i tècnics de les diferents 
àrees afectades, actitud que cal agrair. 
No obstant, en diverses ocasions, probablement per excés de feina, es prioritzen altres 
actuacions i llavors es vulnera l’article 3 del Reglament del Síndic de Greuges que 
indica clarament que “l’Administració Municipal i, en general, tots els poders públics 
depenents de la configuració municipal, estan obligats a auxiliar, amb caràcter 
preferent i urgent , el Síndic de Greuges de Rubí en les seves investigacions”. Massa 
sovint l’atenció que mereix el Síndic no és considerada ni preferent ni urgent. 
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CAS DE SANT MUÇ 
 
Una bona part de tramitacions i resolucions sobre queixes ciutadanes ho han estat per 
qüestions ocasionades per les obres d’urbanització de Sant Muç produïdes durant el 
2007 i anteriors. Si bé s’han pogut resoldre satisfactòriament algunes d’elles, ha 
resultat decebedor haver-me trobat amb la impossibilitat de superar el criteri 
desfavorable de la Direcció Facultativa de l’obra, a l’hora de decidir atendre les 
reclamacions dels ciutadans.  El fet de no donar la raó al ciutadà que presenta la seva 
reclamació resulta frustrant pel ciutadà i el predisposa en contra de l’Ajuntament de 
Rubí a qui considera culpable juntament amb la constructora. 
 
L’ENQUESTA DE QUALITAT  
 
Finalment, l’examen. Finalment, la ciutadania dóna la nota obtinguda. Com en anys 
anteriors, l’oficina del Síndic ha tramés un qüestionari d’opinió a cada ciutadà que ha 
comparegut durant l’any. Com en anteriors ocasions, les respostes obtingudes, tot i ser 
anònimes i amb resposta pagada, no han constituït cap demostració d’esperit 
col·laborador ni participatiu. De les 99 enquestes enviades n’hem recollit 33. Els 
resultats els poden trobar a les pàgines d’aquesta memòria. Un refrany castellà diu 
que “cada uno cuenta la feria según le va”. Així, doncs, la tasca del Síndic també és 
valorada, en general, segons la solució obtinguda. Resulta trist, però, que en els casos 
que no han resultat reeixits, és a dir, favorables al ciutadà, aquest posi al mateix sac 
les seves critiques negatives sobre l’Ajuntament que sobre el Síndic (respostes P5, 
P20, P21, P26). Aquests comentaris erren el tret i maten al missatger. Fins i tot, el 
comentari P5 gosa judicar l’interès del Síndic en funció del grau de parentiu amb el 
perjudicat.  
Els comentaris P20, P21, P26 i P30 denoten una pràctica administrativa de qualitat 
inacceptable, mentre el comentari P 17 referent a una reclamació per caiguda al carrer 
l’any 2006 i avui encara no resolt, ha de fer envermellir les galtes. Al final del procés, 
l’Ajuntament s’haurà estalviat, potser,  algun diner (o no), però haurà perdut credibilitat 
i temps. No sé si compensa. 
Al final de tot l’enquesta no surt del tot malament pel Síndic, ja que una majoria aprova 
la meva gestió. I cal pensar també en la “majoria silenciosa”, és a dir, en les 66 
enquestes no contestades. 
 
RECTA FINAL 
 
Transcorreguts els primers quatre anys del meu compromís com a Síndic de Greuges 
Municipal, enfilo a partir d’avui el que ha de ser el cinquè i darrer any del meu mandat. 
Així ho he recordat a la senyora alcaldessa i a la Junta de Portaveus, i així ho vull 
recordar a tots vostès. Vull deixar clar, però, que la meva marxa no ha de ser una 
desaparició traumàtica i, per tant, estaré disposat a actuar en funcions el curt espai de 
temps necessari per efectuar el relleu amb totes les garanties de continuïtat i eficàcia. 
 
AGRAIMENTS 
 
Haig d’agrair la col·laboració d’aquells regidors i funcionaris que han atès degudament 
les queixes que he presentat i a vostès la paciència que han tingut en escoltar-me tot 
demanant benvolença en aprovar la gestió anual corresponent a l’any 2007. 
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RECOMANACIONS   
 
El Síndic ha portat directament a l’Ajuntament dues recomanacions significatives que 
es descriuen a continuació:  
 

- Sobre assetjament immobiliari,  RECOMANO: 
 
Que s’estudiï la possibilitat d’adoptar, per part de l’Ajuntament de Rubí, un 
protocol d’actuacions en casos d’assetjament immobiliari semblant al de la 
ciutat de Sabadell –salvaguardant la no implicació decisòria del Síndic- amb 
intervenció i coordinació de diferents àrees municipals que permetin la ràpida 
actuació de protecció dels ciutadans objecte de “mobbing”. 
 
Documents annexes a la recomanació: 
 
o Recomanacions del síndic de  Sant Boi al seu Ajuntament en base a les 

recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
o Proposta de protocol d’actuacions de l’Ajuntament de Sabadell. 
 

 
- Sobre el lliurament del certificat d’idoneïtat d’habitatge en cas de 

reagrupament familiar, RECOMANO: 
 
La ràpida adopció d’un protocol d’actuació que coordini les àrees d’Habitatge-
Territori-OAC per tal de permetre l’emissió del certificat que permeti al 
sol·licitant demostrar que disposa d’un habitatge adequat que faci possible el 
reagrupament familiar en condicions dignes prèvia comprovació visual i/o 
documental, evitant que els ciutadans sol·licitants es vegin obligats a acudir als 
serveis d’un notari amb un cost suposadament molt superior i que, segons com 
i degut a la feina i disponibilitat notarial, pot ocasionar, i de fet ocasiona, un 
perjudici, una pèrdua de temps i un estat d’indefensió ciutadana. Aquest 
protocol podria ser útil al mateix temps per detectar pisos pastera en els que 
s’acumula un excessiu nombre de residents. La manca de recursos no ha de 
ser obstacle per complir amb el Real Decret esmentat tota vegada que després 
del temps transcorregut sembla clar que es poden haver trobat els recursos 
necessaris. 
A destacar que, a través de la labor d’investigació d’aquesta Sindicatura, estic 
en disposició d’aportar la documentació que s’acompanya en aquest escrit: 
 
o Còpia del correu electrònic rebut de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet. 
 
o Còpia de les pàgines 155 i 156 de l’Informe al Parlament del Síndic de 

Greuges de Catalunya referit a l’any 2006 en les que es posa de manifest 
les actuacions referides als ajuntaments de Terrassa, Mataró i Badalona a 
rel de diverses queixes sobre l’incompliment del Decret 2393/2004. 
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ACTIVITATS DE LA SINDICATURA 
 
26 de febrer de 2007. Assemblea FòrumSD a Figueres. 
 
12 de març de 2007. Estats Compostos i Ombudsman: experiències europees. UAB-
Facultat de Dret.  Casa de Convalescència. 
 
28 de març de 2007. Visita institucional a la Prefectura local dels Mossos d’Esquadra. 
 
19 d’abril de 2007. Inauguració Rambla del Ferrocarril. 
 
20 d’abril de 2007. Presentació del Protocol de Defensa del Menor, al Castell de Rubí. 
 
27 d’abril de 2007. Dia de les Esquadres, al Castell de Rubí. 
 
9 de maig de 2007. Jornades de formació. Síndic de Greuges de Catalunya, al Hotel 
Calderón, a Barcelona. 
 
14 de maig. La defensa dels drets de la ciutadania a la Unió Europea. Vilafranca del 
Penedès.  
 
22 de maig de 2007. Síndic de Greuges de Catalunya. Acte commemoratiu dels 50 
anys del Tractat de Roma amb relació als drets. Il·ltre. Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. 
 
19 de juny de 2007. Assistència a l’acte “Una mirada al Patrimoni de Rubí”, al Castell. 
 
28 de juny de 2007. Recepció de la Sra. Alcaldessa amb motiu de la Festa Major, a 
l’Ateneu. 
 
20 de juliol de 2007. Roda de premsa amb motiu de la publicació de la Memòria Anual. 
 
23 de juliol de 2007. Presentació Memòria Anual al Ple Municipal. 
 
6 de setembre de 2007. Inici curs escolar, al Castell. 
 
20 de setembre de 2007. Trobada Síndics del Vallès, a Sabadell. 
 
22 d’octubre de 2007. Síndic de Greuges de Catalunya. Parlament de la Generalitat. 
La Defensoria i la seva utilitat per als ciutadans. 
 
23 d’octubre de 2007. Síndic de Greuges de Catalunya. Torre Agbar. La Defensoria i la 
seva utilitat per als ciutadans. 
 
25 i 26 d’octubre de 2007. Jornades de Formació FòrumSD, a Mataró. 
 
12 de desembre de 2007. Jornades informatives. Agència Catalana de Protecció de 
Dades, a Barcelona Activa. 
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QUEIXES 2007 
 
A continuació, sintèticament descrites, trobaran les compareixences de les persones 
que, d’una forma o altra, han acudit a sol·licitar els serveis ja sigui per promoure una 
queixa, demanar assessorament o sol·licitar informació. A destacar que de maig a 
desembre del 2004 vaig atendre 64 casos, l’any 2005 foren 72, el 2006 van estar 90, 
l’any 2007 han estat 108 i, actualment, des del mes de gener d’enguany fins a maig, 
moment de confeccionar la present memòria, hem atès 30 ciutadans. 
 
SINTESI DE LES QUEIXES 
 
1/07 de data 9 de gener de 2007 
 
Un ciutadà s’adreça al Síndic mitjançant un correu electrònic exposant la seva queixa 
per com té sol·licitat un certificat d’antiguitat a l’Ajuntament de Rubí des del 5 de juliol 
de 2006 i encara no l’ha obtingut. Això li pot comportar unes càrregues fiscals extres ja 
que si es retarda molt la obtenció de l’esmentat document està previst que canviï el 
tipus d’imposició fiscal. Sembla ser que l’Ajuntament addueix verbalment que va 
extraviar la instància i per aquest motiu la venda de la finca motiu de la queixa s’haurà 
de formalitzar notarialment l’any 2007 i no pas l’any 2006. Per això vol que 
l’Ajuntament es responsabilitzi de les càrregues fiscals per omissió o negligència. 
Aquesta queixa es va plantejar en un primer moment al Síndic de Greuges de 
Catalunya i aquest va suggerir la possibilitat que el cas el portés el Síndic de Greuges 
de Rubí com finalment fa l’esmentat promotor de la queixa. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials urgint el lliurament del 
document sol·licitat i demanant una resposta, que resulti satisfactòria i creïble sobre 
els motius pels quals no s’ha emès l’esmentat certificat. 
Després de innombrables reclamacions, sense obtenir resposta, respon el senyor 
Coordinador de Serveis Territorials amb un informe explicant que la gran quantitat 
d’expedient tramitats durant l’any 2006 i la manca d’efectius personals del servei ha 
estat la causa del retard en la tramitació d’alguns certificats, però que una sèrie 
d’actuacions urgents farà que es resolguin prioritàriament els expedients pendents 
més antics entre els que es troba el del compareixent. Així se li comunica al promotor 
de la queixa i al mateix temps l’informo que considero que l’informe rebut explica els 
motius del retard, però de cap manera puc acceptar que els justifiqui i és en aquest 
sentit que dirigeixo la meva recomanació al senyor regidor de Serveis Territorials que 
doti de més mitjans la seva Àrea, recomanació que ja li vaig fer en data 27 de 
setembre a fi de fer possible que l’Administració Pública Municipal pugui donar un 
servei de qualitat a la ciutadania. Cal considerar que l’article 30 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya diu clarament que totes les persones tenen dret a accedir 
en condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès general i 
que les Administracions Públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards 
de qualitat d’aquests serveis amb independència del règim de llur prestació. I també 
que totes les persones tenen dret a que els poders públics de Catalunya les tractin, en 
els afers que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva i que l’actuació dels 
poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquin.  
Haig d’entendre que l’Administració Local no pot ser només aquest subjecte neutre i 
objectiu que compleix les comeses necessàries sinó que ha d’assumir les 
preocupacions dels ciutadans al servei dels quals està, i ha de tractar de donar 
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resposta a les seves inquietuds i necessitats de la millor manera possible i això vol dir 
que ha d’actuar sempre d’acord amb el principi rector de la bona administració. El fet 
de no disposar de suficients mitjans de recursos humans i tècnics de forma que no 
sigui possible donar satisfacció al ciutadà suposa castigar a aquest sense que en 
tingui cap culpa o responsabilitat.  
Atès que el Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Rubí em permet supervisar 
l’activitat de l’Administració Municipal i de les seves autoritats i personal que en 
depenen, acabo recomanant al senyor regidor de Serveis Territorials que “la sèrie 
d’actuacions urgents” prevista pugui fer que l’expedició de documents pendents de 
rebre sigui efectiva no pas en un termini curt de temps sinó de forma immediata. 
També recordo al senyor regidor que no respectar els articles 3 i 16 del Reglament del 
Síndic de Greuges resulta descoratjador, màxim tenint en compte que també afecta a 
d’altres regidories i que sovint està motivat i raonat en base a la manca de recursos 
humans i excés de feina. 
Curiosament, uns dies més tard un correu electrònic de la Regidoria m’informa que el 
certificat en qüestió es va fer el 14 de desembre de 2006 i va ser rebut pel destinatari 
el 16 de gener de 2007!!.  
    
Resultat: satisfactori. Recomanació                                                      Temps: 1 any 
 
 
2/07 de data 11 de gener de 2007 
 
Una senyora es queixa perquè li cobren la Taxa de Recollida d’ Escombraries del seu 
domicili i d’un altre que fa cantonada amb el seu, però amb el que no hi té res a veure. 
Li redactem una instància per tal que la presenti a l’OAC.  
 
Actuació 
 
En aquest sentit, truquem a la Cap del Servei d’ Atenció al Ciutadà la qual dona hora 
perquè hi vagui la compareixent amb l’esmentada instància. 
A la setmana següent la senyora Cap del Servei d’ Atenció al Ciutadà ens diu que ha 
parlat amb Gestió Econòmica, Cadastre i Padró i que tot està “en vies de solució”, per 
això tanquem l’expedient iniciat. 
 
Resultat: informació/mediació                        Temps: 5 dies 
 
 
3/07 de data 16 de gener de 2007 
 
Un ciutadà es queixa perquè l’Ajuntament li vol cobrar el rebut de l’IBI amb 
constrenyiment pel retràs en fer-lo efectiu, mentre ell afirma que no va ser advertit del 
període voluntari perquè l’OGT va enviar-li la notificació a un domicili erroni, malgrat 
l’advertiment previ que havia fet el compareixent indicant que havia canviat de domicili. 
L’escrit de l’OGT comunicant-li el recàrrec sí que va ser-li enviat al domicili correcte. 
Demana una acció del Síndic per tal que li treguin l’import del constrenyiment. 
 
Actuació 
 
El Síndic es dirigeix a la senyora alcaldessa demanant, a la vista de la documentació 
aportada, el retorn de l’import corresponent al constrenyiment. 
Respon el senyor tresorer municipal adjuntant resolució per part de l’OGT en data 16 
de maig estimant el recurs i retornant l’import del recàrrec de constrenyiment més els 
interessos de demora. 
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Resultat: satisfactori                                                                          Temps: 4 mesos 
   
 
4/07 de data 16 de gener de 2007 
 
Una senyora manifesta la seva queixa perquè al carrer Numància de la nostra ciutat és 
permès d’estacionar vehicles a banda i banda del carrer i això fa que no quedi un 
espai prou ample per la circulació amb comoditat dels vehicles automòbils. Va dirigir 
una instància a l’Ajuntament i va rebre la resposta que era previst fer que el carrer 
Numància sigui d’un sol sentit de circulació, resposta que no satisfà a la compareixent i 
demana la intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat el qual es reitera 
en la resposta ja donada de reordenar el sentit de circulació de l’esmentat carrer. Com 
que la resposta no resulta satisfactòria per la compareixent, insisteixo novament en el 
tema i aquesta vegada el senyor regidor informa que ja s’han efectuat canvis 
provisionals de circulació i que durant el mes de març s’ha fet arribar una carta als 
veïns de la zona afectada. Tenint en compte la disparitat de criteris entre l’opinió dels 
tècnics de l’Ajuntament i la promotora de la queixa, el senyor regidor ofereix la 
possibilitat que des del Servei de Via Pública es posin en contacte amb aquesta per tal 
d’arribar a una entesa i clarificar les dificultats concretes de la reclamant, resposta que 
traslladem a la ciutadana. 
 
Resultat: informació. Mediació                                                    Temps: 3 mesos  
 
 
5/07 de data 18 de gener de 2007 
 
Un ciutadà té la mare política de 84 anys ingressada en una residència de Granollers. 
Fa temps va sol·licitar l’ingrés en una residència subvencionada per la Conselleria de 
Benestar i Família, que li va ser denegada perquè la interessada disposava de 
recursos econòmics, però aquests recursos han minvat de forma alarmant precisament 
per l’import que està pagant a la residència actual. Demana una actuació del Síndic.  
 
Actuació 
 
Poso en antecedents del cas a la senyora assistenta social del Cap Mútua de Terrassa 
a Rubí i recomano al compareixent que demani hora, vist el canvi de situació, a 
l’esmentada assistenta per tal de mantenir una entrevista conduent a la possibilitat de 
sol·licitar novament l’ingrés de la seva sogra en una residència subvencionada 
parcialment per la Conselleria d’ Acció Social i Ciutadania. 
 
Resultat: informació                                                              Temps: immediat 
 
 
6/07 de data 30 de gener de 2007 
 
Una ciutadana es queixa, via correu electrònic, de la companyia Gas Natural, ja que la 
conducció d’entrada del gas a la finca del seu habitatge passava per la zona 
d’aparcament de l’esmentat edifici. Com que això està fora de la normativa permesa, la 
companyia diu que la conducció s’ha de fer per la façana fins al terrat i d’allà baixar a 
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cada habitatge per la part de darrera i això comportarà unes despeses, a part que 
qualsevol petita fuita a l’aparcament  podia haver ocasionat una gran desgràcia al 
posar un cotxe en marxa. 
 
Actuació 
 
Explico que el Síndic municipal no té competències enfront de Gas Natural i li facilito 
les dades del Síndic de Greuges de Catalunya, per tal que si ho considera oportú si 
pugui adreçar. 
 
 
Resultat: queixa no acceptada                                                       Temps: immediat 
 
 
7/07 de data 6 de febrer de 2007 
 
Un ciutadà està interessat en conèixer el nom del propietari d’un determinat terreny 
situat al barri de Can Oriol. Ha acudit a diverses dependències de l’Ajuntament sense 
que n’hagi tret l’aigua clara, fins que de Via Pública l’han enviat al Síndic.  
 
Actuació 
 
Com que aporta còpia del plànol de la ciutat en el que hi consta el terreny en qüestió 
l’adrecem al Registre de la Propietat Immobiliària de Rubí. Al mateix temps li facilitem 
l’adreça de la Conselleria d’ Indústria de la Generalitat de Catalunya ja que vol 
conèixer determinada informació sobre la zona d’influència d’ENHER. 
 
Resultat: informació                   Temps: immediat 
 
 
8/07 de data 6 de febrer de 2007 
 
Una ciutadana explica que està ocupant un pis de propietat municipal que el senyor 
Murillo, alcalde de Rubí a l’època, li havia concedit al seu pare. Ara hi viu ella, amb un 
fill de vint-i-un anys. Disposa d’aigua potable, que no paga i que creu que hi ha un 
comptador a la cuina. Afirma no disposar de corrent elèctric si bé una veïna li deixa 
connectar un cable al seu comptador. Presenta un estat de salut precari i demana una 
actuació del Síndic per tal que l’Ajuntament li signi un contracte de lloguer ja que es 
considera que està en situació “d’okupa”. Ve sent atesa pels serveis socio-sanitaris de 
l’Ajuntament de Rubí. 
 
Actuació 
 
Trasllado les queixes de la compareixent a Serveis a les Persones, demanant que es 
regularitzi la relació contractual Ajuntament-inquilina, quina solució jurídica desconec, 
però que considero del tot imprescindible. 
Respon la senyora Cap de Serveis Socials d’Atenció Primària, detallant les actuacions 
que es venen portant a terme amb l’esmentada ciutadana i informant de les greus 
complicacions que presenta la compareixent.  
Posteriorment la promotora de la queixa porta a terme una acció reivindicativa a la 
porta de l’Ajuntament, amb escàndol inclòs i, finalment, acudeix al Síndic de Greuges 
de Catalunya el qual es posa en contacte amb aquesta Sindicatura interessant-se pel 
cas. 
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Mes tard, torna novament a l’oficina del Síndic reiterant les seves queixes i la manca 
de protecció social per part de l’Ajuntament i manifestant que no vol que el Síndic de 
Greuges de Catalunya li porti el seu cas sinó que vol continuar la relació amb la 
Sindicatura Municipal. Resulta un cas molt complicat que anem seguint amb els 
Serveis Socials de Rubí. 
Al mes d’agost, aprofito per parlar del tema amb la senyora regidora de Serveis 
Jurídics. Continuo fent el degut seguiment del cas. Serveis a les Persones continua 
atenent degudament la compareixent i des de Proursa se li farà un nou contracte de 
lloguer. 
 
Resultat: atenció per part dels Serveis Socials             Temps: ------- 
 
 
9/07 de data 15 de febrer de 2007 
 
Un ciutadà acudeix en representació d’un col·lectiu rubinenc i presenta tres queixes al 
Síndic: 
1. Manifesta el seu malestar perquè la policia local ha interromput en diverses 
ocasions la recollida de signatures a favor del Parc de la Pau i la Natura per no 
disposar d’autorització d’ocupació de via pública. Assegura que ha demanat permís en 
diferents ocasions i no ha obtingut cap resposta de l’Administració. 
2. Es queixa que la Residència Geriàtrica Conxita Valls aplica preus excessius, no 
reuneix les condicions idònies en quant a espai i no respecta la voluntat del donant Sr. 
Jordi Xercavins. 
3. Protesta perquè a Rubí no es fan millores, malgrat els projectes anunciats, en la 
eliminació de barreres arquitectòniques en favor de les persones de mobilitat reduïda i 
també dels habitatges de protecció oficial que diu que no reuneixen les condicions 
adequades de mobilitat i accessibilitat.  
 
Actuació 
 
Repartim les queixes entre les regidories de Serveis a les Persones, Serveis 
Territorials i Serveis Urbans i Seguretat. 
Respon el 20 de febrer el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat explicant que 
es va posar en contacte amb el compareixent el dia 16, comunicant-li que s’estava 
preparant el permís que va sol·licitar mitjançant instància i que el 19 de febrer el 
promotor de la queixa es va personar a Via Pública per tal de recollir un permís per 
varis dies i hores, així com anuncia la convocatòria d’una reunió entre el col·lectiu, 
l’Ajuntament i el mateix Síndic. Així ho comuniquem al ciutadà. 
El 27 de març té lloc la reunió prevista en el transcurs de la qual es prenen una sèrie 
d’acords consistents en el compromís de la concessió dels permisos necessaris prèvia 
petició mitjançant instància; el reconeixement per part de l’Ajuntament que 
l’accessibilitat i mobilitat pels carrers de la ciutat resulta complicada en alguns carrers 
de la ciutat i la seva adequació comporta un volum de despesa excessiu per un 
període immediat, però que les millores es van fent a mida que es procedeix al 
arranjament i ampliació de voreres, ja que la voluntat de l’Administració Local és 
dedicar el màxim d’atenció possible a les persones amb discapacitat. 
El 23 d’abril respon el senyor regidor de Serveis Territorials explicant que el col·lectiu 
en qüestió va ser atès pels serveis tècnics de Proursa, per tal de tractar els temes 
plantejats. A continuació el col·lectiu va demanar una entrevista amb el senyor regidor 
que ha quedat convocada pel 15 de maig i en la qual es resoldran els dubtes plantejats 
sobre l’accessibilitat i mobilitat en els habitatges de protecció oficial. 
Respon la senyora regidora de Serveis a les Persones el 8 de maig afirmant que la 
Residència Conxita Valls disposa dels permisos necessaris per part del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i per tant està dins la més 
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estricta legalitat i aquesta inclou la fixació de preus. No és una residència pública sinó 
privada amb un concert amb la Generalitat que permet disposar d’un 30% de places 
concertades. Reitera que sempre s’ha actuat d’acord amb la família Xercavins i 
que manifestar el contrari resulta difamatori. Rebutja totalment les manifestacions o 
sospites sobre la actitud i gestions de l’Ajuntament respecte la residència. El Síndic ho 
comunica al promotor de la queixa recomanant-li que faci un esforç per entendre les 
dificultats que comporta que la Residència Conxita Valls sigui de titularitat pública al 
100 % i eviti dubtar de l’Ajuntament de Rubí que, a parer del Síndic, actua en tot 
moment amb total transparència i d’acord amb la legalitat. Per tant haig de considerar 
desestimatòria la seva queixa. 
 
Resultat: informació, satisfactori, queixa no acceptada, segons els casos 
       Temps: entre 5 dies i tres mesos 
 
 
10/07 de data 15 de febrer de 2007  
 
Una senyora va ser requerida judicialment per uns veïns a causa del vessament 
d’aigua d’unes canonades que l’Ajuntament va certificar que estaven situades en 
propietat privada, concretament, de la compareixent. Ella va demostrar que el terreny 
havia estat cedit a l’Ajuntament segons escriptura davant notari de l’abril de 1988. La 
part contraria va retirar la demanda, però la compareixent va haver d’esmerçar 1.500 
euros de despeses d’advocat, etc. Ara demana la intervenció del Síndic per tal de 
recuperar aquests diners a càrrec de l’Ajuntament de Rubí. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa a la Cap de Serveis Jurídics la qual contesta que la compareixent no 
ha esgotat la via administrativa i que cal que procedeixi, si vol, a efectuar la 
corresponent reclamació per responsabilitat patrimonial.  
El Síndic recomana a la promotora de la queixa que procedeixi a efectuar la 
reclamació corresponent, aportant tota la documentació necessària i valorant 
exactament la quantia a reclamar. 
 
Resultat: recomanació/desestimació                                           Temps: 15 dies 
 
 
11/07 de data 20 de febrer de 2007 
 
Un ciutadà acudeix en representació del seu fill, queixant-se pel no retorn d’un aval de 
garantia d’obres per valor de 385 euros. La queixa ens arriba a través del Síndic de 
Greuges de Catalunya a qui va acudir primerament el ciutadà esmentat, tota vegada 
que, d’acord amb el protocol d’actuació vigent, el Síndic de Greuges li ha donat la 
possibilitat que la queixa sigui tramitada a través del Síndic local, proposta que ha 
estat acceptada pel compareixent.   
 
Actuació 
 
Trameto la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials tot dient que considero 
excessiva i no justificada la demora que es ve produint en la devolució dels avals i 
demanant que es pugui resoldre la queixa presentada de la manera més ràpida 
possible.  
En data 4 de setembre rebem informe del senyor coordinador de l’Àmbit d’Urbanisme 
on ens expliquen que dels 385 euros li tornen només 85 en espera que aporti els 
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certificats originals dels abocadors. Truquem al compareixent per comunicar-li i ens 
explica que als pocs dies d’haver presentat la queixa, li van retornar la totalitat dels 
avals dipositats. Tanquem l’expedient. 
 
Resultat: satisfactori                                Temps: 196 dies 
 
 
12/07 de data 22 de febrer de 2007 
 
Una senyora acudeix en nom d’una comunitat de veïns d’uns habitatges de protecció 
oficial denunciant l’actitud poc cívica de diversos veïns del bloc. Se li explica que el 
Síndic no és competent per ocupar-se d’un tema que pot ser considerat com a 
“conflicte entre veïns”, però que tota vegada que els esmentats veïns motiu de la 
queixa  viuen en habitatges de propietat municipal, el Síndic es compromet a cercar 
informació i a donar coneixement als departaments de l’Ajuntament que correspongui. 
També manifesta que ha presentat a l’Ajuntament uns rebuts de despeses de 
comunitat i que des de Serveis Jurídics se li ha dit que, si són correctes, es 
presentaran a una Junta dintre de dos mesos. 
 
Actuació 
 
D’una banda, demano informació a Serveis Jurídics i em responen que el que van 
comunicar a la compareixent és que presenti els originals i es procedirà al seu 
pagament però que aquest pot trigar uns dies, perquè encara no s’ha tancat l’exercici 
2006. 
D’una altra banda, ens dirigim a l’Àrea de Serveis a les Persones i la senyora regidora 
envia un informe exhaustiu sobre el problema social dels veïns així com del projecte 
de seguiment i possible solució. 
Finalment, respon el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat, detallant que s’han 
portat a terme diverses gestions des de la Unitat de Policia Administrativa, parlant amb 
diversos veïns i demana que davant qualsevol incidència es posin en contacte amb la 
Policia Local. 
Informem a la compareixent.  
 
Resultat: informació/mediació   Temps: Serv. Jurídics: Immediat 
      Temps: Serv. A les Persones: 4 mesos 
      Temps: Serv. Urbans: 3 mesos 
 
 
 
13/07 de data  22 de febrer de 2007 
 
Un ciutadà explica que la seva esposa amb motiu del naixement de la seva filla, va 
assistir a la tardor de 2002 a unes sessions de creixença a l’Escola Bressol Municipal, 
pagant les quotes corresponents. Finalitzada la baixa maternal, va donar-se de baixa 
de les esmentades sessions prèvia comunicació verbal a la responsable de l’Escola 
Bressol. No obstant, li va ser girat el rebut de febrer de 2003, que va ser retornat pel 
banc, explicant el motiu del retorn. Posteriorment, ha anat rebent reclamacions de 
l’Ajuntament i ha anat explicant que s’havia donat de baixa. Ara s’ha trobat a la bústia 
un comunicat del 19 de gener, amb diligència d’embargament. Demana la defensa per 
part del Síndic de Greuges ja que està convençut que no ha de pagar el rebut que li 
reclamen. 
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Actuació 
 
Se li recomana que pagui d’immediat l’import reclamat de 80,79 euros, a fi de parar 
l’embargament, ja que se’l comminava a lliurar el seu vehicle automòbil, que quedava 
embargat. Mentrestant, des de la Sindicatura es va parlar amb l’ Oficina de Gestió 
Tributària, acordant que l’endemà mateix el compareixent faria efectiu el pagament i 
per part de l’OGT es retiraria l’execució de l’embargament. D’altra banda, ens dirigim a 
la senyora alcaldessa, demanant la revisió del cas, per tal de deixar clar si li correspon 
o no, al compareixent, de pagar el rebut en qüestió. 
Respon la senyora alcaldessa, acompanyant un informe de la Directora de l’Espai 
Creixença de l’Escola Bressol Municipal Sol Solet, comunicant que mitjançant Decret 
d’Alcaldia, de data 21 de març es va resoldre la devolució de la quantitat abonada pel 
compareixent. 
 
Resultat: satisfactori                                   Temps: 45 dies 
 
 
14/07 de data 27 de febrer de 2007  
 
Un veí propietari d’un habitatge en construcció a la urbanització de Can Serrafossà, ha 
de pagar la Taxa de Recollida d’ Escombraries de l’exercici 2006 amb quota 
corresponent a 4 persones quan, en aquesta casa, actualment en construcció, no hi 
habita ningú. Ja ho ha comunicat mitjançant instància a l’ OGT, però ara ha rebut una 
tercera comunicació que contempla el 20% de constrenyiment i trobant-se indefens, 
demana l’actuació del Síndic. 
 
Actuació 
 
Parlo, primerament, amb la senyora Cap del Servei d’Atenció al Ciutadà, qui em 
confirma que, efectivament, en el Padró hi figuren 4 persones amb una antiguitat com 
a mínim de l’any 1996 i a continuació parlo amb l’OGT i esbrinem que en realitat hi ha 
una confusió entre dos números de carrer, de forma que mentre el compareixent ha de 
pagar per quatre persones, un altre veí està pagant per zero persones. Per això, 
sol·licito a la senyora alcaldessa que es portin a terme les correccions necessàries i, 
en el cas que el compareixent hagi fet efectiu el rebut, se li retornin els diners pagats 
de més. 
Respon el senyor tresorer, comunicant que per motius de segregació de finca, es va 
produir un error de Cadastre en la numeració dels habitatges i per tant, cal anul·lar la 
liquidació practicada al compareixent, procedint a la devolució de la quantitat pagada. 
 
 
Resultat: satisfactori                                     Temps: 45 dies 
 
 
 
15/07 de data 27 de febrer de 2007 
 
Es rep una queixa, mitjançant escrit de la presidenta d’una societat protectora 
d’animals i plantes, considerant que l’Ajuntament de Rubí utilitza un mètode per 
regular la proliferació de coloms a la ciutat, que condueix fatalment a la eliminació 
física de les aus, mentre que existeixen a parer seu, altres mètodes alternatius no 
gens agressius. La mateixa queixa l’ha formulat al Síndic de Greuges de Catalunya i a 
la Síndica de Greuges de Barcelona. 
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Actuació  
 
Després d’haver parlat telefònicament amb la promotora de la queixa, trasllado l’escrit 
a la senyora alcaldessa. 
Respon la senyora regidora de Serveis a les Persones, que a Rubí estan fent 
intervencions esporàdiques de reducció del creixement descontrolat dels coloms, que 
és considerat com una plaga que provoca brutícia, afavoreix el creixement d’insectes i 
àcars, produeix danys a les edificacions i posa en risc la salut dels ciutadans. El 
mètode emprat compta amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona i es fa a 
través d’un contracte amb una empresa amb experiència i eficàcia reconegudes. El 
mètode consisteix en la instal·lació de gàbies-parany en les quals les aus son 
acuradament tractades i transportades complint rigorosament les normes legals. 
D’altra banda, assegura que fins el dia d’avui no s’ha pogut demostrar que la pràctica 
d’utilitzar colomars ecològics sigui un mètode d’eficàcia real. Així ho expliquem a la 
comunicant. 
 
Resultat: informació          Temps:  2 mesos  
 
 
16/07 de data 1 de març de 2007 
 
Una veïna del carrer Mallorca, que va assistir a la reunió conjunta Sorea-Ajuntament-
Veïns-Síndic sobre el col·lector del carrer Mallorca del barri de Ca n’ Oriol explica que 
no va quedar convençuda de l’eficàcia del projecte proposat i compareix per tal de 
deixar ben clar que l’any 1982 es van acumular 1,44 metres d’alçada d’aigua segons 
fotografia que aporta i l’any 1999 53 centímetres també segons fotografies com a 
conseqüència de les fortes pluges. També explica que tècnics de Sorea i de la 
Universitat Politècnica de Catalunya li van proposar mantenir una propera reunió per 
tal de convèncer-los de la bondat del projecte. Està disposada a mantenir aquesta 
reunió una vegada els veïns disposin d’una còpia del projecte a fi d’estudiar-lo. A més, 
com que manté els seus dubtes sobre la data d’inici de les obres demana que per 
escrit se l’informi de la mateixa, bé directament de l’Ajuntament, a través del Síndic de 
Greuges o de Sorea.   
  
Actuació 
 
Trasllado la queixa a l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat i contesta el 19 d’abril el 
senyor  regidor dient que una vegada es disposi del projecte es mantindrà una reunió 
amb els veïns per tal d’informar i aclarir qualsevol dubte. Així mateix es comunicarà, a 
través del Síndic de Greuges l’inici de les obres o qualsevol altre informació d’interès 
dels veïns, cosa que transmeto a la compareixent, restant a l’espera de les 
informacions escaients.  
  
Resultat: a 31 de desembre no hi cap novetat                    Temps: parcial 40 dies 
Resultat: es manté obert l’expedient en espera de resolució final   
                                                         
 
 
17/07 de data  1 de març de 2007 
 
La promotora de la queixa que va originar l’expedient 66/06 del 12 de setembre de 
2006 manifesta que la rampa que se li va construir en el seu moment segueix sent 
inaccessible un cop el carrer de Les Valls de Sant Muç on resideix s’ha asfaltat. 
També insisteix en que no li han arreglat la tanca de la seva finca.  
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Actuació  
 
Es trasllada la queixa a Serveis Territorials per tal que el senyor Sancho intervingui 
comprovant els fets denunciats, obtenint la resposta de la Direcció Facultativa 
reafirmant-se en que la rampa és perfectament accessible. Mentrestant, la 
compareixent ha publicat una carta a la premsa local posant de manifest que malgrat 
tot assegura que la rampa no és accessible i convida públicament a la senyora 
alcaldessa a comprovar-ho. Això fa que jo faci una recomanació al senyor regidor en el 
sentit que es recavi l’opinió d’un tècnic no vinculat a l’obra per tal que dictamini si la 
rampa és perfectible o no i si tal com està és accessible o no. I a la compareixent li 
recomano que dirigeixi una instància raonada, acompanyada d’un pressupost d’un 
paleta o contractista demanant una reclamació patrimonial subsidiària pels danys 
soferts a la seva finca amb motiu de les obres executades per Dragados.                    
La compareixent presenta una reclamació patrimonial a l’Ajuntament en data 
10/10/2007, no resolta encara a 31 de desembre de 2007. 
 
Resultat: en tràmit                                                                            Temps: indefinit 
 
 
18/07 de data 6 de març de 2007 
 
El Síndic de Greuges de Terrassa em comunica que ha aconseguit l’anul·lació de la 
multa imposada per la Policia Municipal Terrassenca a una ciutadana rubinenca que 
havia estacionat el seu vehicle adaptat en una zona reservada per a discapacitats, 
portant en lloc visible, una fotocòpia de la tarja de discapacitats caducada des de feia 6 
mesos. El Síndic ha recomanat a l’Ajuntament de Terrassa que, de la mateixa manera 
que la Prefectura de Trànsit avisa als ciutadans que han de renovar el carnet de 
conduir o han de passar l’ITV, seria bo que l’Institut Municipal de Salut i Benestar 
Social adoptés la implantació d’un procediment d’avís de la caducitat de les targetes 
d’aparcament als beneficiaris, per tal d’assegurar la seva renovació d’acord amb la 
normativa vigent, garantint així, l’eficàcia dels drets que els atorga la llei. 
Considerant que la ciutadana que presentava el greuge era veïna de Rubí, el Síndic de 
Terrassa sotmet a la meva consideració la opció de traslladar la recomanació feta a 
l’Ajuntament de la ciutat de Terrassa, a la regidoria de Serveis a les Persones de Rubí.  
 
Actuació 
 
Com que la proposta resulta raonable, la trasllado d’ofici a la senyora regidora de 
Serveis a les Persones, la qual la rep de bon grat i m’informa del seu compromís de 
comunicar per escrit amb carta personalitzada als titulars de targeta de discapacitat la 
data de caducitat de la mateixa i el procediment per la seva renovació. Aquest sistema 
d’avís s’aplicarà en aquells casos, la targeta dels quals es va tramitar a partir de l’any 
2002, que és quan, en aplicació de la normativa vigent, l’Ajuntament es va fer càrrec 
de la seva gestió i resolució. 
 
Resultat: recomanació acceptada                                          Temps: 2 mesos 
 
 
19/07 de data 6 de març de 2007 
 
Un ciutadà manifesta haver presentat una instància el 29 de novembre de 2006, 
demanant conèixer quin tipus de construcció era previst fer en un lloc situat al costat 
de casa seva, ja que té coneixement que l’habitatge actual s’ha d’enderrocar per 
ubicar-hi un nou edifici. En la instància sol·licitava tenir accés a la documentació i 
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plànols, a fi de poder manifestar, com a veí, tot el necessari per la salvaguarda dels 
seus drets. Fins a data d’avui no té cap resposta. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo al senyor regidor de l’Àrea de Serveis Territorials recomanant que tingui 
en compte que les instàncies s’han de contestar sempre i que en aquest cas se li 
permeti, al ciutadà reclamant, l’examen de la documentació que sol·licita. 
Respon el senyor regidor, acompanyant un informe del coordinador de l’Àmbit 
d’Urbanisme, que explica que la llicència d’obres en qüestió no està concedida encara, 
tot i que hi ha un expedient en tràmit. La documentació continguda en un expedient, 
està subjecte a possibles modificacions i per tant només és un document susceptible 
de ser consultat una vegada s’hagi concedit la llicència.   
D’aquesta resposta n’informo al compareixent i recomano al senyor regidor que 
consideri ben vigent, i mantingui la seva actualitat, la instància presentada i se’l avisi 
en el seu moment,  per tal de facilitar la consulta documental. 
Respon el 13 de juliol el nou regidor de Serveis Territorials, acompanyant un informe 
del senyor coordinador de l’Àmbit d’Urbanisme, en el que s’afirma que, atenent la 
meva recomanació, s’informarà al peticionari, de la concessió de llicència a fi que la 
pugui consultar convenientment. 
Després d’informar al promotor de la queixa, dono per conclòs l’expedient. 
 
Resultat: informació. Recomanació acceptada        Temps: 4 mesos 
 
 
20/07 de data 6 de març de 2006 
 
Un veí de la urbanització de Les Valls de Sant Muç es queixa que el carrer ha quedat 
tan estret que quan hi entra amb el seu vehicle forçosament ha de sortir marxa enrere i 
també denuncia una colla de desperfectes a la vorera que dificulta poder-hi transitar, 
així com manifesta que no li reparen la tanca que li van malmetre durant les obres 
d’urbanització. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’Àrea de Territori per una banda demanant les reparacions 
necessàries i al senyor Cap de Protecció Civil per si resultés inaccessible el pas als 
serveis d’extinció incendis degut a l’estat del carrer. 
Es produeix el creuament d’una colla d’escrits entre el Síndic de Greuges, l’Àrea de 
Territori i la Direcció Facultativa de l’obra sobre les reparacions que es porten a terme i 
les que reclama el propietari que, al no ser coincidents acaben amb una reclamació 
patrimonial que finalment la Direcció Facultativa no vol acceptar perquè afirma que els 
desperfectes de tancament són originats per la manca de fonaments de la finca. 
D’altra banda el senyor Cap de Protecció Civil respon que l’accessibilitat a la parcel·la 
queda garantida al estar a menys de 60 metres d’un carrer d’intervenció i donat que el 
passatge té una amplada superior a 1,80 metres. També que la parcel·la en qüestió 
disposa d’una franja exterior de 25 metres d’amplada permanentment lliure de 
vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida de branques i que està 
previst que l’any vinent es porti a terme el manteniment d’aquesta zona. 
      
 
Resultat: parcialment satisfactori                     Temps: 8 mesos 
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21/07 de data 8 de març de 2007 
 
Una ciutadana es queixa per causa d’un arbre situat a la via pública, plantat tan a prop 
del seu habitatge, que les branques arriben a entrar dins del seu balcó, amb tot el que 
això representa de mosquits, fulles i paràsits a part de facilitar possibles robatoris, ja 
que qualsevol persona podria accedir dins de casa seva a  través de l’arbre. També 
creu que l’arbre està mal esporgat, ja que altres plàtans del mateix carrer no tenen tant 
brancatge. Va dirigir instància a l’Ajuntament, fa sis mesos. També va parlar amb algú 
que li va dir que li esporgarien, però no han fet res. Es troba desatesa en la seva 
petició, i considera vulnerat el seu dret a obtenir una resposta satisfactòria, per quin 
motiu demana l’actuació del Síndic. 
 
Actuació  
 
M’adreço al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat, demanant que s’atengui la 
petició d’esporga del plàtan, que demana la compareixent. 
Respon el senyor regidor que es va produir un error perquè es va confondre l’arbre a 
podar amb un altre situat més avall. En un segon intent, es va haver de desistir degut a 
l’estacionament d’uns vehicles que feien impossible la poda. Per telèfon s’ha 
comunicat a la ciutadana que es realitzaria la poda en un altre moment, com així s’ha 
fet.  
 
Resultat: satisfactori                        Temps: 45 dies 
 
 
22/07 de data 8 de març de 2007 
 
Una senyora compareix per segon cop presentant un problema de convivència amb un 
veí, que segons ella l’ha amenaçat de mort. Ha acudit en diverses ocasions a la Policia 
Municipal sense èxit, fins i tot l’ha denunciat al Jutjat. D’altra banda, uns altres veïns de 
l’immoble (que és de propietat municipal) li han comentat que l’Ajuntament té previst 
vendre els habitatges i això la trasbalsa perquè ella no té diners per l’adquisició.  
 
Actuació 
 
Se li explica que d’una banda, indagarem què hi ha de cert en la suposada venda dels 
habitatges i també que davant les amenaces de mort ha d’acudir a la Policia Local o 
als Mossos d’Esquadra. 
Com que les seves explicacions resulten inconnexes i confoses, demanem una 
intervenció als Serveis Socials de l’Ajuntament i tanquem l’expedient. 
 
Resultat: mediació i col·laboració amb l’àrea                 Temps: immediat 
  
 
23/07 de data 15 de març de 2007 
 
Un veí de la urbanització de Can Fatjó explica que l’any 2001 uns empleats municipals 
van repartir uns fulls d’emplaçament de presentació de declaracions registrals de guals 
amb l’argument, manifestat verbalment, que les declaracions ho serien només a 
efectes estadístics, ja que en converses amb l’Associació de Veïns es va negociar que 
no hi hauria efectes recaptatoris mentes no es produïssin determinades millores al 
barri. El compareixent va ser dels pocs veïns que van complimentar la declaració de 
guals i això li ha comportat haver rebut notificacions, any darrera any, de pagament de 
la Taxa de Guals, notificacions que ell ha anat recorrent cada vegada explicant com 
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van anar les negociacions sobre les declaracions voluntàries i per això no n’ha arribat 
a pagat mai cap de les taxes imposades. Ara, però, ha rebut una notificació amb el 
refós de les anualitats pendents però les quantitats rectificades adequadament. 
Darrerament ha parlat amb el senyor Elias de Gestió Econòmica sobre el tema. Es 
considera discriminat al patir un greuge comparatiu envers els veïns posseïdors de 
guals que no han declarat mai. Com que malgrat els seus escrits no ha rebut mai cap 
resposta per part de l’Ajuntament, considera esgotada la via administrativa i 
demana l’empara del Síndic a fi que es resolgui una situació que considera injusta i 
discriminatòria.  
 
Actuació 
 
Es trasllada la seva queixa a la senyora alcaldessa amb la recomanació, d’entrada, 
que l’Ajuntament ha de contestar sempre les instàncies dels ciutadans i amb la petició 
que vulgui informar-me degudament. La senyora alcaldessa respon el 24 de juliol 
informant que ha traslladat la queixa al senyor Josep Manel Castro, regidor que té 
delegades les competències en matèria d’Hisenda. 
 
Resultat: en tràmit a 31.12.2007               Temps: indefinit 
  
 
 
24/07 de data 15 de març de 2007. 
 
El president d’una entitat esportiva que disposa d’unes instal·lacions situades en una 
urbanització de Rubí es queixa per l’augment de l’impost sobre Bens Immobles que 
han sofert darrerament les esmentades instal·lacions ja que ha passat de 1.827,28€ a 
3.165,43€. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa a la senyora alcaldessa qui respon adjuntant un informe detallat de la 
Cap de l’Oficina de Gestió Econòmica explicant que les esmentades instal·lacions, que 
eren considerades situades en zona de sol urbanitzable programat, han passat a ser 
considerades en sol urbà amb ús d’equipaments i d’aquí ve la diferència substancial. 
Ho explico al compareixent suggerint-li que quan s’hagi constituït el nou govern 
municipal sortit de les eleccions i a fi de pal·liar la forta despesa demani una entrevista 
amb el nou regidor d’Esports i amb el d’Ensenyament per tal de trobar un sistema de 
col·laboració conduent a la utilització de les instal·lacions esportives per part de joves i 
infants potenciant la pràctica de l’esport. 
  
Resultat:  informació i suggeriment                      Temps: 45 dies 
 
 
 
25/07 de data 22 de març de 2007. 
 
Un ciutadà que té un deute de 26.000€ amb la Hisenda Local per causa de les obres 
d’urbanització de Sant Muç, es troba en una situació econòmica que no li permet fer 
front al deute. N’ha parlat diverses vegades amb personal de l’OGT sense poder 
passar mai del taulell de recepció, segons manifesta. Ha consultat al Col·legi 
d’Advocats i li han dit que no era un tema d’ells. No sabent on acudir, ha decidit 
demanar l’empara del Síndic de Greuges. 
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Actuació 
 
Truquem al Registre de la Propietat que ens informen dels passos possibles i també 
amb personal dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. També amb el Delegat de “La 
Caixa” pel tema de les Hipoteques Inverses. Finalment, passo la consulta a la senyora 
alcaldessa. Respon el Cap d’ Unitat del Vallès Occidental de l’ OGT de la Diputació de 
Barcelona, explicant els passos a seguir per ajornar el pagament del deute (cap d’ells 
dins de les possibilitats del compareixent) i que s’ha procedit a realitzar una anotació 
preventiva d’embargament en el Registre de la Propietat. 
Ho explico al ciutadà afectat, informant-li que haurà de cercar un mètode de 
finançament bancari. 
 
Resultat: informació                                 Temps: 2 mesos 
 
 
26/07 de data 27 de març de 2007 
 
Un resident de Can Mir acudeix manifestant inquietud perquè un pi ubicat al jardí d’un 
veí amenaça de descalçar-se i caure damunt de casa seva. El senyor Cap de 
Protecció Civil va fer un informe recomanant la tala de l’arbre però el veí assegura que 
no té diners per portar-la a terme. Ha dirigit una instància a l’Ajuntament, sense 
resposta encara. 
 
Actuació  
 
Com que fa pocs dies de la presentació de la instància em limito a fer una trucada a 
Serveis Urbans i Seguretat per tal d’accelerar la tala. 
El 12 d’abril truca el compareixent manifestant que l’arbre ha estat ja retirat. 
 
Resultat: satisfactori                        Temps: 15 dies 
 
 
27/07 de data 10 d’abril de 2007 
 
Un ciutadà va heretar juntament amb la seva germana una colla de bens de la seva 
mare entre els quals hi ha un habitatge a la nostra ciutat. Va sol·licitar a l’Ajuntament 
l’exempció del 75% del valor de la plusvàlua a liquidar ja que l’habitatge heretat era el 
domicili habitual de la mare i els fills. De l’Ajuntament li han denegat l’exempció per 
manca d’un document pendent de la Generalitat de Catalunya i haver presentat la 
sol·licitud fora de termini. De fet no ha rebut resposta per escrit, però la seva germana 
diu que li han donat la negativa de paraula. 
 
Actuació 
 
No puc acceptar-li la queixa perquè no s’ha esgotat la via administrativa i no aporta 
cap document de cap mena. D’altra banda i com que es queixa de mala administració 
per part de la Generalitat en la demora en lliurar-li la documentació sol·licitada, li 
aconsellem que acudeixi al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Resultat: queixa no acceptada                               Temps: immediat 
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28/07 de data 12 d’abril de 2007 
 
Un ciutadà acudeix amb la seva esposa, ambdós propietaris d’una finca a Sant Muç, 
limitant amb el bosc. Amb les obres d’urbanització li han malmès un pilar de l’entrada i 
un tros de la vorera, així com han deixat d’asfaltar una part del carrer. N’havia parlat 
amb el senyor Campos i sempre se li deia que ja li arreglarien tot. Ara, tem que 
s’acabin les obres i es quedi penjat, per quin motiu demana l’actuació del Síndic. 
 
Actuació 
 
Contacto amb el senyor Sancho per tal que s’ocupi del tema i aquest respon que la DF 
reposarà els fragments de pissarra que manquen al mur, sempre que el compareixent 
aporti el material, ja que Dragados no té disponible (¡...!) i que s’acabarà d’asfaltar el 
carrer i la vorera (asfaltat-rigola-vorera). Ho comunico al promotor de la queixa. 
 
Resultat: satisfactori                                          Temps: 1 mes 
 
  
 
29/07 de data 12 d’abril de 2007 
 
Una senyora considera improcedent la imposició d’una multa per haver estacionat el 
seu vehicle al carrer Torrijos cantonada carrer Riera dificultant el gir del carrer (segons 
l’agent sancionador) i sense dificultar el gir segons ella. Va recórrer la sanció, recurs 
que va ser desestimat, desestimació que va ser novament recorreguda i novament 
desestimada.  
Com que ella afirma i reafirma que ni dificultava la circulació, i molt menys dificultava el 
gir del carrer, demana una mediació del Síndic, ja que considera lesionats els seus 
drets i aporta unes fotografies que pretenen demostrar que té raó. Em comprometo a 
parlar amb el Cap de la Policia Local. 
 
Actuació 
 
Mantinc l’entrevista projectada i el Sr. Cap de la Policia Municipal es ratifica en la seva 
resolució de donar per no admesa la reclamació. 
Quan li explico a la interessada el resultat nul de la meva gestió, demana de poder 
pagar la multa pel seu import nominal tot i haver finalitzat el període voluntari de 
pagament. Una gestió meva en aquest sentit, mereix la consideració del Cap de la 
Policia, en atenció a la intervenció del Síndic en el cas i, per tant, s’emetrà un Decret 
en aquest sentit, segons se’m comunica del Departament de Multes. 
 
Resultat: queixa desestimada en una part i satisfactori en una altra  
                                                                                                       Temps: 21 dies 
  
 
 
30/07 de data 17 d’abril de 2007 
 
Un ciutadà manifesta disconformitat amb una sanció de trànsit per estacionar el seu 
vehicle al carrer Cadmo cantonada Passeig de la Riera, just darrera del monument a 
les víctimes de la riuada del 1962. La multa se li va posar per estacionar en ”zona 
enjardinada”; però la qualificació no resulta clarament visible, no hi ha cap placa de 
prohibició i sempre s’hi troben diversos vehicles estacionats, fins i tot un de 
l’Ajuntament (segons fotografies que aporta). 
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D’altra banda, és cert que sovint hi ha agents de la policia local que regulen el trànsit i 
no multen mai els vehicles estacionats, (aquest fet el pot corroborar el propi Síndic 
perquè passa caminant per la zona casi cada dia). 
El ciutadà sancionat va recórrer la multa, amb arguments, a través del RACC, amb 
resultat desestimatori. Va tornar a recórrer novament a través del RACC i novament li 
van desestimar. Es considera discriminat injustament i demana l’actuació del Síndic. 
 
 
Actuació 
 
Dirigeixo un escrit raonat al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat manifestant 
el meu acord amb les manifestacions del compareixent, demano que es torni a revisar 
el fet denunciat i que s’unifiquin els criteris de tots els agents municipals de forma que 
les decisions siguin sempre les mateixes. També recomano que es procedeixi, 
definitivament, a arranjar la zona enjardinant-la de debò ja que tal i com està a 
l’actualitat no presenta cap aspecte enjardinat creant confusió, així com es procedeixi 
a la senyalització de prohibició d’estacionament. 
Respon el senyor regidor confirmant la imposició de la multa. 
Amb aquest motiu, transmeto la resposta del regidor al promotor de la queixa i reitero 
novament la meva recomanació de senyalitzar la prohibició d’estacionament i es 
procedeixi a l’operació d’enjardinat que faci més ostensiblement estètic i ben cuidat 
l’estat de l’espai públic. 
 
Respon finalment el senyor regidor que s’han donat instruccions als serveis 
corresponents per tal procedir a la millora i senyalització necessàries per tal d’evitar 
l’estacionament de vehicles, i que una vegada s’hagin dut a terme les actuacions 
previstes em tindrà al corrent. 
 
Resultat: queixa desestimada; recomanació acceptada                Temps:  3 mesos 
 
 
31/07 de data 17 d’abril de 2007 
 
Un resident a Sant Muç, acompanyat de la seva esposa, manifesta que, un cop 
acabades les obres d’urbanització de la zona, l’entrada de casa seva ha quedat 20 cm 
per sota del nivell del carrer i li han malmès una part dels murs. Assegura que des de 
fa un any es ve queixant del tema a la senyora Elisabeth i finalment a “un senyor de 
l’Àrea de Territori”  obtenint bones paraules però cap fet. Trobant-se, diu, indefens, 
acudeix al Síndic. 
 
Actuació 
 
Passo notícia al Sr. Sancho, el qual respon que ha pogut comprovar el desnivell 
existent i els defectes dels pilars i que la DF s’ha compromès a arreglar ambdues 
coses, resposta que comuniquem al compareixent. 
 
Resultat: satisfactori, en principi                        Temps: 21 dies 
 
 
32/07 de data 17 d’abril de 2007 
 
Un rubinenc resident al barri de  la Plana de Can Bertran està queixós perquè li han 
sortit unes esquerdes a casa seva, que ell atribueix a les obres efectuades per 
HERCESA en el terreny de l’antiga JOSA i a l’adequació dels carrers circumdants.  
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Actuació 
 
Com que encara no ha esgotat la via administrativa, li recomano que dirigeixi una 
instància a l’Ajuntament demanant una inspecció municipal i esperar una resposta. 
També pot adreçar–se a la seva companyia d’assegurances.  
 
Resultat: queixa no acceptada                    Temps: immediat 
 
 
33/07 de data 19 d’abril de 2007 
 
Una ciutadana telefona explicant que es troba que, de “La Caixa” l’han advertit que té 
el mateix número del DNI que un altre ciutadà i que, per tant, ha d’acudir a la Policia 
Nacional. Ho ha fet i allà li han dit que ella no ha de fer res i és l’altre persona que ho 
ha d’arreglar. Com que la senyora té una certa edat i no ha entès gaire bé la situació 
demana l’ajuda del Síndic. 
  
Actuació 
 
La secretària del Síndic es persona a la Prefectura de la Policia Nacional i li aclareixen 
que li han fet un certificat conforme és titular del DNI expedit en primera inscripció, i 
això ho ha de guardar i exhibir-ho quan calgui. D’altra banda, parlem amb el Director 
de “La Caixa”, qui ens aclareix que amb aquest document en té prou i que mirarà 
d’avisar a “l’altre persona” per comunicar-li que té el DNI equivocat. 
Tranquil·litzem a la ciutadana, explicant-li la situació i tanquem el cas. 
 
Resultat: informació                                     Temps: 3 dies 
 
 
34/07 de data 19 d’abril de 2007 
 
Un ciutadà es queixa per correu electrònic, que li va nàixer el tercer fill el 28 de 
desembre de 2006. Degut a les festes de Nadal i Reis, no va poder demanar a 
l’Ajuntament la bonificació d’impostos per família nombrosa fins el 22 de gener. Aquest 
respon que li deneguen la bonificació per estar fora de la meritació de l’impost, que té 
lloc el primer de gener de cada any. Considera que això és una perversió de la llei. 
 
Actuació 
 
Li adjunto per correu electrònic l’Ordenança Fiscal núm. 3 sobre l’IBI i explico que ell 
no disposava del carnet de família nombrosa fis a mig  gener i, per tant, considero la 
negativa de l’Ajuntament ajustada a dret. 
 
Resultat: queixa no acceptada                       Temps: immediat 
 
 
35/07 de data 23 d’abril de 2007 
 
Una ciutadana va sol·licitar llicència per rehabilitar la façana del seu habitatge, llicència 
que es va concedir i es va procedir al muntatge de la bastida corresponent, però amb 
la seva sorpresa l’empresa encarregada dels treballs la va tornar a desmuntar seguint 
instruccions de l’Ajuntament. Com que les explicacions de l’esmentada empresa no les 
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va arribar a entendre, i no li ha estat possible parlar amb ningú de l’Ajuntament 
demana al Síndic una actuació conduent a esbrinar els fets. 
 
 
Actuació 
 
Traslladada la queixa a l’Àrea de Serveis Urbans respon el senyor regidor que la 
retirada de la bastida va ser a conseqüència que s’estaven efectuant uns treballs de 
eixamplament de la vorera del davant de forma que la bastida dificultava el trànsit pel 
carrer, però una vegada acabada l’obra pública es procedirà a informar a l’empresa 
constructora per tal de fer tots els tràmits pel muntatge de la bastida. S’informa a la 
compareixent. 
 
Resultat: informació                                                                             Temps: 30 dies 
   
 
36/07 de data 26 d’abril de 2007 
 
Una ciutadana, acompanyada del seu marit, acudeix com a propietària d’una finca a 
Sant Muç i manifesta que, en un principi, el passatge on està situada la seva finca 
havia de comportar (en el projecte d’urbanització) col·locació de travesses i sauló, però 
degut a la forta pendent va demanar que es contemplés l’asfaltat amb formigó.  El 
senyor Felip Vergés li va respondre afirmativament a data 29.01.04. Fins aquí, tot 
d’acord. El problema està en que, malgrat no s’ha començat la pavimentació, el 
passatge només té 3 metres d’ample i això no li permet girar amb el seu vehicle. 
Demana que s’adapti un espai com a giratori per tal d’evitar que hagi de sortir o entrar 
(150 metres de recorregut) marxa enrere, amb el perill que això comporta. 
També manifesta que, degut a l’estretor del passatge, els bombers no hi podran 
accedir en cas d’incendi. 
  
Actuació 
 
D’una banda, passo la petició-queixa al Sr. Sancho qui respon que si bé és cert que hi 
ha molta superfície lliure al voltant del passatge, aquesta correspon a l’espai destinat a 
equipaments que limita amb l’esmentat passatge que, en realitat, és un “pas de 
vianants”. En aquest sentit, respon la DF que la petició de la compareixent s’hauria de 
complaure a través d’una modificació del Planejament, la qual cosa no li competeix 
com a DF, sinó que s’hauria de demanar a l’Ajuntament. En aquest sentit, el Sr. 
Sancho diu que traslladarà la situació a Territori per tal que, en un futur, adeqüi el pas 
de vianants per tal que la mobilitat no es vegi afectada. 
Ho comunico a la interessada. 
D’altra banda, he demanat un informe sobre accessibilitat dels bombers i ambulàncies, 
en cas necessari, al Cap de Protecció Civil.  
En data 6 de novembre, des de Protecció Civil ens arriba un informe on posa de 
manifest que “queda garantida l’accessibilitat a l’esmentada parcel·la, per trobar-se a 
menys de 60 metres d’un carrer d’intervenció i també per tenir el carrer una amplada 
superior a 1,80 metres. 
Ho comuniquem a la promotora de la queixa. 
 
Resultat:  informació                             Temps resposta Serveis Territorials: 1 mes 
                                                                 Temps resposta Protecció Civil: 6 mesos  
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37/07 de data 26 d’abril de 2007 
 
Una ciutadana està pagant dos rebuts d’IBI i dos de Taxa de Recollida d’Escombraries 
perquè viu en un habitatge que, malgrat ser una sola casa, no s’han arreglat mai “els 
papers” i encara consta com a dues finques, amb dos números diferents. N’ha parlat 
en diverses ocasions amb l’Ajuntament però li han dit sempre que els cobraments són 
correctes tal com els hi presenten. 
 
Actuació 
 
En dirigeixo a la Sra. Alcaldessa. Respon el senyor Tresorer Municipal dient que en el 
Cadastre hi figuren dues unitats registrals independents sense que mai s’hagi acreditat 
documentació que s’hagi procedit a la seva agrupació. 
Informo degudament a la compareixent i li recomano que, d’una vegada, procedeixi a 
través d’un gestor, a inscriure les dues finques com una de sola al Registre de la 
Propietat , sobre tot, perquè tant ella com el seu marit tenen una edat força avançada i 
el seu fill –que és l’hereu- és discapacitat físic i es trobarà amb les coses sense 
arreglar. 
 
Resultat: informació                                     Temps: 75 dies 
 
 
38/07 de data 3 de maig de 2007 
 
Un ciutadà va donar l’any 2002 una llicència de gual d’entrada i sortida de vehicles 
disposant del rebut inicial corresponent que li va lliurar la Policia Local, i des de llavors 
ha anat pagant cada any la taxa corresponent. Però va ser requerit per impagar 
l’impost corresponent al 2002. Ha fet diverses instàncies explicant que la va pagar 
d’inici, aportant còpia del rebut però mai ha obtingut cap resposta i, finalment ha rebut 
notificació d’embargament, en data 20 de febrer. Es considera maltractat i acudeix 
demanant l’empara del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a la senyora alcaldessa demanant que esbrini que ha passat i, si 
s’escau, se li retornin els diners. 
Respon el senyor tresorer municipal en l’informe de l’11 de juny que, en conclusió, ha 
resultat que el que va pagar el compareixent, inicialment a la Policia Local, va ser la 
liquidació de taxes i placa indicativa corresponents a l’any 2001, malgrat va ser de data 
31.01.2002, per tant resulta correcte la reclamació per impagament de la taxa del 
2002. No obstant, l’OGT, actual responsable dels cobraments, procedirà a respondre 
de forma expressa a les instàncies presentades a l’anterior òrgan gestor de la llicència. 
Conclusions que trasllado al compareixent tot indicant a l’Ajuntament que, en no haver 
estès inicialment el rebut corresponent al 2001 i en no haver respost a les diverses 
instàncies al seu moment, s’ha incorregut en una reiterada mala pràctica administrativa 
que ha acabat originant un llarg procés innecessari, evitable si s’hagués actuat de 
manera més acurada. El fet posa de manifest l’absoluta necessitat de respondre les 
instàncies dels ciutadans atenent els principis de bones pràctiques administratives. 
 
Resultat: informació i recomanació                          Temps: 2 mesos 
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39/07 de data 10 de maig de2007 
 
Un ciutadà, discapacitat físic explica que abans es disposava de dues places 
d’estacionament reservades per a discapacitats situades al carrer Mare de Déu del 
Pilar però recentment l’Ajuntament n’ha suprimit una. Va dirigir una instància de data 
26 de febrer, contestada pel Director de l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat denegant 
l’increment de places reservades degut a la congestió de la zona. Llavors va consultar 
a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania obtenint el suggeriment d’acudir al Síndic 
de Greuges, cosa que fa esperant veure’s assistit en els seus drets.  
 
Actuació 
 
Personat al carrer en qüestió comprovo la veracitat del que explica i trasllado la queixa 
al senyor regidor de Serveis Urbans, recomanant que l’Ajuntament recuperi almenys la 
senyalització de la segona plaça reservada tal com era inicialment, restablint l’equilibri 
entre places d’estacionament generals i places reservades per a discapacitats, basant-
me en criteris de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i del 
Pla Municipal d’Atenció a les Persones amb Disminució. 
Respon el senyor regidor el 9 de juliol manifestant la intenció de l’Ajuntament 
d’assegurar la mobilitat, l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques per a 
tots els ciutadans a la nostra ciutat. Per això i després d’una reunió amb la Comunitat 
de Testigos Cristianos de Jehová, s’ha decidit col·locar la segona plaça 
d’estacionament, de manera que n’hi tornaran a haver dues, degudament 
senyalitzades, útils de dilluns a divendres de 19 a 22 hores. Ho comunico al promotor 
de la queixa i dono per conclòs l’expedient.  
 
Resultat: recomanació acceptada                       Temps: 2 mesos 
  
 
40/07 de data 9 de maig de 2007 
 
Un comerciant del carrer Monturiol m’envia la seva queixa, via e-mail, pel retràs en 
l’execució de les obres del col·lector del carrer Monturiol, i per les molèsties que estan 
portant als veïns i la pèrdua de vendes dels comerços del carrer. Sobretot es queixa 
per la desinformació sobre l’acabament de les obres. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa a la senyora alcaldessa la qual respon el 18 de maig que ella mateixa 
es va personar al carrer Monturiol i va parlar amb veïns i comerciants explicant el 
procés de les obres i la data d’acabament de les mateixes: pel mes de desembre 
d’enguany. Ho transmeto al comerciant que agraeix la rapidesa de l’actuació. 
 
Resultat: informació                           Temps: 9 dies 
 
 
41/07 de data 17 de maig de 2007 
 
Un ciutadà, empadronat a Rubí, però resident en un alberg de la ciutat de Barcelona, 
amb una discapacitat mental d’un 40% acudeix explicant que no cobra el PIRMI ni té 
ingressos de cap mena. Havia treballat al Celler Cooperatiu en treballs de rehabilitació 
de l’edifici però ara no. Diu que no té diners i que a l’alberg on resideix hi ha 
drogoaddictes, toxicòmans i altra gent amb la que no s’hi sent bé. Ha anat als Serveis 
Socials de l’Ajuntament, però no l’han pogut atendre. Ha parlat amb la secretària de 
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l’alcaldessa, però no li ha solucionat res. Diu que, finalment, la Policia Local l’ha fet 
marxar d’un banc de la Plaça Pere Aguilera. Té una germana amb la qual no s’hi parla. 
Des de l’Ajuntament li han dit que acudeixi, si vol, al Síndic de Greuges. 
 
Actuació 
 
Com que sembla no estar tutelat per ningú i que degut a la seva discapacitat psíquica 
es troba en estat d’indefensió, opto per trucar als Serveis Socials de l’Ajuntament, on 
m’informen conèixer el cas, que darrera d’ell hi ha tota una organització que se’n 
ocupa des del centre d’acollida on resideix i que avui se li ha donat, des dels Serveis 
Socials hora per demà a les 9 per una entrevista amb la seva assistenta social de 
referència i que l’interessat n’està assabentat. Li recordo aquest darrer punt al 
compareixent que jura i perjura que ningú l’ha informat d’això però que hi acudirà. 
Decideixo transmetre aquesta compareixença als Serveis Socials Municipals per tal 
que els hi quedi constància i tanco l’expedient . 
 
Resultat: mediació i col·laboració amb l’Àrea                  Temps: immediat 
 
 
42/07 de data 24 de maig de 2007 
 
 Del Síndic de Greuges de Catalunya m’arriba la queixa d’una ciutadana de Santpedor 
que manifestava, via e-mail, sobre la reclamació que li feia l’Ajuntament de Rubí per 
impagament d’uns rebuts de Taxa de Recollida de Residus (que n’ha d’estar exempta) 
i d’una plusvàlua (que ja té pagats, diu). El Síndic de Greuges em manifesta el desig 
final de la comunicant que la seva queixa sigui tramitada des del Síndic de Greuges de 
Rubí per raons de proximitat. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a la senyora alcaldessa. 
Respon el senyor tresorer, en l’informe de data 11 de juliol, que sintetitzant ve a dir 
que a l’actualitat no se li reclama cap rebut de Taxa de Recollida d’Escombraries, però 
sí que té pendents de pagament tres rebuts de plusvàlua. 
Com que la compareixent manifesta la seguretat d’haver pagat tots els rebuts de 
plusvàlua malgrat no conservar els justificants ja que els havia llençat amb motiu d’un 
trasllat de domicili, insisteixo amb el senyor tresorer el qual ordena la recerca de l’antic 
expedient iniciat, tota vegada que s’havia produït, durant tot el procediment de 
cobraments, el canvi d’empresa recaptadora (abans La Auxiliar de Recaudación, S.L. i 
actualment la Diputació de Barcelona) i cabria la possibilitat d’un error produït per la 
transferència o transmissió de documents i el mecanisme de gestió ara informatitzat i 
antigament no. 
El senyor tresorer, en una reunió em mostra tot l’expedient antic (i me’n facilita una 
còpia) on es demostra que mai s’havien pagat els tres últims rebuts de la plusvàlua. 
Atès la comprovació per part meva de tota la documentació, quina còpia remeto a la 
promotora de la queixa, resolc manifestar que: 
1. No té pendent de pagar cap rebut de Taxa de Recollida d’Escombraries. 
2. Té pendent de pagament els tres darrers rebuts de la plusvàlua  (octubre, novembre 
i desembre de 2002) que podrà liquidar de la forma més convenient posant-se d’acord 
amb la Oficina de Gestió Tributària . 
També en dono coneixement al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Resultat: 1. Queixa estimada favorable en part                      Temps: 45 dies 
      2. Informació respecte a la resta         Temps: 5 mesos 
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43/07 de data 24 de maig de 2007 
 
Una senyora es queixa per les molèsties que li ocasiona l’estat de deixadesa d’un 
solar limítrof amb el seu habitatge. Va dirigir una instància a l’Ajuntament en data 5 de 
març. Ha reclamat resposta a Salut Pública on li van dir que la petició s’havia traslladat 
a Disciplina Urbanística. Fa tres setmanes va trucar a aquest darrer departament on li 
van dir que l’endemà traslladarien la instància a Parcs i Jardins. Com que ningú li diu 
res i va passant el temps, cansada d’anar de departament a departament ha decidit 
acudir al Síndic. 
 
Actuació 
 
Parlo amb la senyora alcaldessa i el 24 de juliol em fa arribar un escrit dient que ha 
donat trasllat de la queixa als regidors de les àrees de Territori i de Serveis Urbans i 
Seguretat. Finalment, el 4 de desembre respon el senyor regidor d’aquesta última àrea 
explicant que els departaments d’inspecció i sancionador han iniciat els tràmits per tal 
de localitzar al propietari de la finca objecte de denúncia amb la finalitat de fer els 
requeriments legals necessaris per tal que es procedeixi a la neteja del terreny. Ho 
comuniquem a la promotora de la queixa i es tanca provisionalment l’expedient. 
 
Resultat: satisfactori, en principi            Temps: 6 mesos i mig 
 
 
44/07 de data 29 de maig de 2007 
 
Uns ciutadans acudeixen a petició del Síndic com a conseqüència d’una carta 
publicada en el diari “EL PUNT” en la qual manifestaven la seva queixa i la seva 
impotència per com no hi ha manera que l’empresa constructora dels seus habitatges 
no fa res per arreglar un tema de manca de seguretat per manca d’una barana i per 
causa d’una tanca de filat metàl·lic que resulta escalable. I tot això malgrat una 
resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa, argumentada, a l’Àrea de Territori demanant una còpia de l’acta de 
la visita d’inspecció d’acabament d’obra (que els compareixents afirmen haver 
demanant veure, sense èxit) i que s’efectuï una nova visita per tal d’obligar a  restituir 
la legalitat a la constructora. 
Respon el senyor regidor de l’Àrea de Territori acompanyant informe del senyor 
coordinador de l’Àmbit d’Urbanisme que explica (adjuntant còpia dels Decrets) que el 3 
d’octubre es va realitzar la corresponent visita d’inspecció a les finques en qüestió i, 
com a conseqüència, es van incoar tres expedients disciplinaris emetent-se els 
corresponents Decrets de data 15 de novembre instant a la constructora, a la que se li 
van comunicar el 4 de desembre, a portar a terme les obres necessàries per tal de 
garantir la seguretat de les persones, resposta que trasllado als promotors de la 
queixa.   
 
Resultat: satisfactori en principi. Cal fer seguiment                    Temps: 7 mesos 
 
 
45/07 de data 29 de maig de 2007 
 
Un contribuent es considera en estat d’indefensió perquè va fer efectius uns avals com 
a garantia d’obres, avals que no li han estat retornats malgrat la concessió de Llicència 
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de Primera Ocupació el 26 de novembre de 2004 tot i haver reclamat mitjançant 
instància del 17 de novembre de 2005. Ha reclamat verbalment diverses vegades per 
bé que finalment li han concedit entrevista pel proper 14 de juny, Però com que tem 
que tampoc li arreglin res demana la intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials demanant informació per 
quin motiu no se li tornen els avals i considerant que ha transcorregut prou temps per 
fer efectiu el retorn. També aprofito per manifestar que l’Administració és molt ràpida i 
comminatòria per encaixar els diners dels contribuent però excessivament lenta per 
retornar els diners. 
Respon el senyor regidor de Serveis Territorials explicant, sense cap més justificació, 
que el 2 d’octubre es va donar l’ordre d’execució de pagament. 
Ho comunico al promotor de la queixa el qual em manifesta que, efectivament, fa uns 
dies li havien trucat demanant el número de compte.  
 
Resultat: satisfactori                  Temps: 195 dies 
 
 
46/07 de data 31 de maig de 2007 
 
Una veïna del Barri on està situat l’Ateneu Municipal es queixa perquè el seu descans 
nocturn –al qual hi té tot el dret- es veu alterat per causa del soroll provinent del patí o 
jardí del mateix Ateneu per mor de les actuacions musicals que s’hi fan. Entén que per 
la Festa Major es produeixi determinada contaminació acústica que considera normal, 
però la queixa la fa pels divendres d’estiu, que ja han començat, que resulten molestos 
pel veïnat. S’han recollit signatures i s’han queixat a l’Ajuntament i a la Policia Local 
però sense èxit.  També manifesta que es produeixen aldarulls per les actituds del 
jovent assistent. En alguna ocasió s’ha trobat xeringues usades al jardí de casa seva. 
D’altra banda considera un desprestigi pel barri –i pel poble- el fet que l’edifici de 
l’Ateneu Municipal no es conservi en les degudes condicions i considera que s’està 
malmetent l’edifici emblemàtic del patrimoni local. Com de passada manifesta que 
l’Ateneu no està sent usat degudament i està fent una funció que no li pertoca i que les 
activitats que s’hi fan es podrien fer a Can Serra. 
Considera que al no rebre resposta a les seves queixes, només li queda demanar la 
intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a la Regidoria de Participació Ciutadana i respon el senyor regidor 
manifestant compartir la preocupació sobre l’estat de conservació de l’Ateneu i 
assegurant estar treballant per tal de millorar la gestió i manteniment de l’edifici. D’altra 
banda, assegura que el senyor Cap de Policia Local es posarà en contacte amb la 
compareixent per tal de determinar exactament les molèsties que se li ocasionen. 
 
Resultat: informació               Temps: 2 mesos 
 
 
47/07 de data 5 de juny de 2007 
 
Un veí de la zona de Sant Muç, es va trobar que li van enderrocar la tanca de 
delimitació de la finca per tal de procedir a les obres d’urbanització. Ara li han reposat 
la tanca enderrocada llevat d’un tros d’uns 15 metres. Després de reclamar, Dragados 
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li va dir, segons afirma, que li refarien el tros que li falta, però ara li han dit que “no 
correspon refer-li cap tros més”. Per això demana la intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a Territori demanant una acció del Sr. Sancho. Respon el senyor 
coordinador de l’Àrea acompanyant informe del senyor Sancho explicant que la 
Direcció Facultativa no col·locarà tanca al tros de 15 metres que reclama el 
compareixent, tota vegada que aquest espai inicialment ja era un talús de terra amb 
arbustos i matolls tal com es demostra amb una fotografia. Aquesta tipologia es 
considera precària segons el projecte, sent el seu valor nul. Per aquest motiu haig de 
desestimar la queixa, donant-ne coneixement al promotor de la mateixa i al senyor 
regidor de l’Àrea. 
 
Resultat: queixa desestimada                        Temps: 50 dies 
 
 
 
48/07 de data  7 de juny de 2007 
 
Un pare de família es queixa perquè ha demanat plaça pel seu fill en una de les 
escoles pròximes a la zona del seu habitatge i, contràriament al que ell esperava, li 
han concedit en una altra escola situada fora del casc urbà i això li comporta dificultats 
a l’hora de portar i recollir el seu fill. Ha parlat amb la inspectora de zona. Aquesta li ha 
aconsellat que accepti la plaça en espera de, si es produís un empat de punts o alguna 
baixa, es pugui matricular el seu fill en un col·legi més pròxim.  
 
Actuació 
 
Se li explica que no tinc competències en el tema i se’l deriva al Síndic de Greuges de 
Catalunya per si creu oportú presentar-hi una queixa. 
 
Resultat: queixa no acceptada                    Temps: immediat 
  
 
 
49/07 de data 12 de juny de 2007 
 
Un veí de la zona de Sant Muç és propietari d’una finca que s’ha vist afectada per les 
obres d’urbanització ja que, entre la part de terreny que li van expropiar i el rebaix de la 
calçada, ha quedat a un nivell del terra molt superior del inicial. Ara tem que en cas de 
pluges fortes es produeixi un corriment de terres amb el perill corresponent. Dragados 
li ha col·locat una tanca de torsió metàl·lica que en opinió del compareixent, no podrà 
evitar el temut corriment. Ha reclamat mitjançant diversos escrits i, de paraula, se li ha 
dit que “si inicialment hi havia tanca, la reposició ha de ser de tanca”. Ell però, reclama 
un mur, per petit que sigui.  
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa al senyor regidor de Territori demanant una intervenció del 
senyor Sancho. Respon el senyor coordinador de l’Àrea adjuntant informe del senyor 
Sancho explicant que la Direcció Facultativa no vol construir el mur perquè això 
significaria discriminar la resta de parcel·les. 
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A la vista de la resposta, i considerant que l’estabilitat i seguretat del terreny no s’han 
de veure afectades per causa de les obres d’urbanització, crec que l’Ajuntament hauria 
de sol·licitar l’opinió d’un tècnic municipal i, fins i tot, dels Serveis Jurídics per si es 
considera que existeix un cert risc de corriment de terres (que abans de les obres no 
existia), ja que si això fos així, s’haurien vulnerat els drets del compareixent. Caldrà 
valorar de qui serà la responsabilitat si un dia es produeix un eventual corriment de 
terres i s’ocasionen danys a terceres persones. Amb aquesta recomanació, que 
comunico a la Regidoria de Territori i al promotor de la queixa dono per conclòs 
l’expedient. 
 
Resultat:  recomanació              Temps: 45 dies 
 
 
 
50/07 de data 14 de juny de 2007 
 
Un ciutadà acudeix demanant ajut i informació sobre què pot fer per un suposat cas 
d’estafa en la compra d’un vehicle. Ens explica que té assignat un advocat d’ofici que, 
segons ell, no s’ocupa del tema i només li diu que “ja el trucarà”. 
 
Actuació 
 
Se li explica que no sóc competent en el tema i se’l deriva al Síndic de Greuges de 
Catalunya per si vol acudir-hi. 
 
Resultat: queixa no acceptada              Temps: immediat  
 
 
51/07 de data 14 de juny de 2007 
 
L’administrador d’un comerç radicat prop del carrer Monturiol (carrer en obres per la 
construcció del col·lector) presenta una queixa ja que les obres que s’estan fent estan 
durant un temps excessiu i això li causa un greu perjudici econòmic, ja que la clientela 
habitual no hi acudeix. Ha presentat una instància demanant una resposta de 
l’Ajuntament, un calendari d’execució de les obres i quines indemnitzacions tindrà per 
tal d’evitar el tancament de la botiga. Vol que el Síndic intervingui per tal que la 
senyora alcaldessa l’informi. 
 
Actuació 
 
Li explico que traslladaré el seu desig i dono per conclòs l’expedient, tota vegada que 
dono per descomptat que tindrà la informació reclamada, de la mateixa manera que 
els altres comerciants han tingut. 
 
Resultat: mediació               Temps: immediat 
  
 
52/07 de data 19 de juny de 2007 
 
El propietari d’una parcel·la a la urbanització de Sant Muç explica com, degut a les 
obres d’urbanització del sector li van enderrocar la tanca metàl·lica delimitant de la 
finca, sense que li hagin reposat. A més, com que la parcel·la és cantonera, li han 
deixat l’escomesa de llum en un carrer i la d’aigua a l’altre, Té entrada una instància 
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demanant reposició de tanca i re-situació de comptadors  d’escomeses, però acudeix 
al Síndic perquè preveu que la constructora doni les obres per acabades i marxi. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a Territori i respon el senyor regidor acompanyant informe del 
senyor Sancho afirmant que la Direcció Facultativa de l’obra ha donat instruccions de 
restitució de la tanca, però que no es canviaran les ubicacions de les escomeses de 
llum i aigua per considerar-les ajustades a projecte. Ho comuniquem al compareixent i 
tanquem l’expedient. 
 
Resultat:  satisfactori en part                 Temps: 24 dies  
 
 
53/07 de data 19 de juny de 2007 
 
Un contribuent no està d’acord amb l’escrit de l’oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària referent a l’impost sobre vehicles corresponent al 2004 ja que li va ser enviat 
a un domicili incorrecte. Demana l’empara del Síndic per considerar-se en estat 
d’indefensió, ja que ha reclamat repetidament sense èxit. 
 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa, a la vista dels documents que aporta, a la senyora alcaldessa 
demanant la comprovació dels fets i l’anul·lació del constrenyiment i les costes. 
Respon el senyor regidor de Serveis Centrals adjuntant informe del Cap de la Unitat de 
Recaptació explicant que el recurs del contribuent amb ocasió de demanar-ne la 
nul·litat per causa d’error en la notificació va ser estimat i notificat novament i 
correctament, però que a partir d’aquell moment, una vegada notificada la resolució 
estimatòria i en no fer-se efectiu el pagament es va procedir a notificar novament la 
provisió de constrenyiment, que fou rebuda el 12 de juny. 
A la vista de l’informe i d’acord amb l’article 19 del Reglament del Síndic de Greuges 
de Rubí, demano al Cap de la Unitat de Recaptació còpia de tota la documentació 
existent a fi de poder adoptar una resolució al respecte. 
Respon del Cap de l’OGT adjuntant còpia de tota la documentació demanada, fet que 
em permet explicar al promotor de la queixa com van anar els fets i, per tant, 
desestimar la   seva queixa per no haver observat cap irregularitat administrativa. 
La meva resposta origina una trucada telefònica del compareixent manifestant la seva 
disconformitat i una nova visita a l’oficina del Síndic en el transcurs de la qual se li 
explica pas per pas tota la història sense arribar a poder fer-li entendre al ciutadà 
queixós que no té raó i que els impostos s’han de pagar. 
 
Resultat: queixa no acceptada                      Temps: 100 dies 
 
 
54/07 de data 21 de juny de 2007 
 
La propietària d’una finca situada a Les Valls de Sant Muç quin mur de tancament de 
la parcel·la va ser malmès a conseqüència de les obres d’urbanització i no li ha estat 
refet malgrat les seves peticions. També es queixa que la pendent de la vorera està 
mal feta i quan plou li entra aigua. A més li van deixar l’escala interior de la finca plena 
de pegats de ciment. 
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Actuació 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Territori, demanant l’actuació del senyor Sancho 
per tal que es resolguin els problemes de la finca. Respon amb informe que explica 
que la Direcció Facultativa de l’obra farà reparar el pilar del mur, però no el mur en si, 
ja que és una paret de totxana i no és ben bé un mur de contenció; que la pendent de 
la vorera és correcte, però per evitar l’entrada d’aigua de pluja farà col·locar una filera 
de totxana en el tram adequat; que farà netejar les restes de ciment i arreglar l’escala i 
que el tram de vorera  no formigonat es va deixar així perquè la col·locació de formigó 
nou sobre formigó consolidat ó preexistent podria ser rebutjada per aquest i per això 
es va optar per deixar-ho. 
Transmeto la informació rebuda a la ciutadana interessada la qual em manifesta, a 
recepció del meu escrit, que no hi està d’acord, motiu pel qual li recomano que demani 
pressupost a algun contractista de confiança i quan el tingui el presenti a l’Ajuntament 
instant una reclamació patrimonial per considerar que d’Administració és responsable 
solidari. Així ho fa, segons em comunica, mitjançant reclamació entrada el 15/10/07.  
 
 
Resultat: satisfactori en part                                  Temps: 21 dies 
                 Recomanació al ciutadà per tal que reclami a l’Ajuntament 
 
 
 
55/07 de data 26 de juny de 2007 
 
Un representant d’un A.P.I. explica que té pendent de resoldre una reparcel·lació d’una 
finca a Les Valls de Sant Muç segons instància registrada en data 29 de desembre de 
2006, així com carta de pagament de 19/04/07 per 300 euros. Des de llavors cap aquí 
ha intentat treure l’entrellat de la situació sense poder arribar a conèixer les previsions 
de tipus administratiu que permetin portar a terme la compravenda. Li han anul·lat 
diverses entrevistes prèviament concedides, algunes d’elles en el mateix moment de 
produir-se. Això li suposa considerables pèrdues econòmiques  i està acabant amb la 
seva paciència i amb la del seu client. No pot saber “quan i com” es podrà resoldre 
l’expedient i està preocupat perquè el venedor de la parcel·la i els possibles 
compradors el truquen dia si dia també. Demana l’actuació del Síndic perquè es 
considera amb els seus drets vulnerats. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Territori reclamant més atenció pel compareixent, 
considerant que tot ciutadà té dret a conèixer informació sobre els expedients 
administratius del seu interès, així com ser atès en entrevista directa per personal 
qualificat de d’Administració Municipal i, amb intenció mediadora, demanant que 
s’atengui degudament al compareixent. 
Respon el senyor regidor amb informe emès per la Cap del Servei d’Intervenció en 
l’Edificació dient que la llicència de reparcel·lació va ser concedida en data 27 de juliol i 
que l’anul·lació de les visites ho fou per problemes de salut i per imprevistos i 
imponderables. També que el compareixent ha estat atès en moltes d’altres ocasions 
(sense cites prèvies) i que des de l’àrea es procura atendre a tothom. 
Trasllado la resposta al compareixent tot considerant, però, que a banda d’acceptar les 
excuses rebudes crec, en pro d’una bona pràctica administrativa, que sempre s’ha de 
fer mans i mànigues per atendre convenientment als ciutadans que necessiten (i hi 
tenen dret) a conèixer en tot moment en quin estat es troba el seu expedient i en quina 
data quedarà resolt. És d’agrair l’esperit de servei que manifesta l’autora de l’informe, 
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però es traspúa una sobrecàrrega de feina dins de l’àrea que m’impulsa a suggerir al 
senyor regidor que s’estudiï la possibilitat de valorar si cal que es doti de més mitjans 
tècnics i de personal els serveis de l’àrea a fi de poder dedicar més hores d’agenda a 
l’atenció al ciutadà al servei del qual ha d’estar sempre l’ Administració 
          
Resultat: satisfactori. Suggeriment a l’ Àrea.                                 Temps: 82 dies 
 
 
56/07 de data 2 de juliol de 2007 
 
Una ciutadana manifesta que està pagant dos rebuts d’IBI i dos rebuts de taxa 
d’escombraries del seu domicili (que dóna a dos carrers) però es tracta d’un sol 
habitatge. Ha demanat verbalment la rectificació dels rebuts, sense èxit segons afirma. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals amb còpia de tota la 
documentació existent i respon aquest amb informe explicatiu dels serveis tècnics de 
l’OGT acceptant l’error de cadastre originat per la no comunicació de l’agregació de les 
finques, per quin motiu cal que la compareixent es personi a l’OGT en horari d’atenció 
al públic per tal de poder clarificar la situació. N’informo a la ciutadana. 
 
Resultat: informació. Resolució satisfactòria                    Temps: 2 mesos  
 
 
57/07 de data 5 de juliol de 2007 
 
Un resident a Les Valls de Sant Muç manifesta queixa per causa de danys soferts a la 
seva parcel·la a conseqüència de les obres d’urbanització del sector, que amb el 
temps s’han anat reparant, uns a càrrec seu i altres per compte de Dragados. Un dany 
no reparat és el sofert a la rampa d’accés malgrat les promeses dels senyors Jordi, 
Ramón i Campos (cap d’ells treballa avui per avui a l’obra) i ara se li diu que la rampa 
està malmesa a còpia de baixar i pujar amb el seu automòbil. Aporta fotografies dels 
danys. Demana que el Síndic el defensi. 
 
Actuació  
 
Passo la queixa a l’Àrea de Territori i el senyor regidor en remet informe del senyor 
Sancho, explicant que la Direcció Facultativa afirma que l’estat de la rampa és degut a 
deficiència de construcció i al pas del temps, no considerant responsable a l’empresa 
constructora de la urbanització. 
Davant de les contradiccions i de la indignació del compareixent amb la resposta, 
recomano a l’Ajuntament que es recavi l’opinió d’un tècnic municipal o independent a fi 
de dilucidar si la raó està de part de la Direcció Facultativa o del compareixent. I al 
compareixent, que es sent amb els seus drets vulnerats que, d’acord amb el punt 3 de 
l’article 1 del capítol 1 del “Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 
Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial” procedeixi a efectuar una 
reclamació patrimonial a l’Ajuntament de Rubí que és qui va contractar a l’empresa 
Dragados en l’execució de les obres d’urbanització de Les Valls de Sant Muç.  
 
Resultat: Recomanació a l’Ajuntament           Temps: 21 dies 
                 Recomanació al ciutadà  
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58/07 de data 12 de juliol de 2007 
 
Queixa d’ofici. 
Observant que un grup d’adolescents, aparentment d’esplai, amb dos monitos, es 
banyaven al petit estany-sortidor dels Jardins de la Plaça Figueres, malgrat el 
pictograma advertint de la prohibició i ignorant la qualitat higiènica de l’aigua, després 
d’haver telefonat a la Policia Local (van contestar que “mirarien d’enviar algú”) em 
dirigeixo per escrit al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat suggerint més 
vigilància puntual a fi d’evitar la degradació dels jardins. 
 
 
Actuació 
 
Respon el senyor regidor que la Policia Local no va observar cap actitud reprovable 
per part dels joves i valora l’acte com un fet aïllat, en no constar cap més queixa al 
respecte. No obstant es passà nota a l’agent de proximitat perquè es controli més 
assíduament la zona. 
 
Resultat: informació. Recomanació acceptada                Temps: 8 dies 
  
 
59/07 de data 12 de juliol de 2007 
 
Un ciutadà manifesta que va ser sancionar amb la retirada del permís de conduir per 
un més i per això va dipositar el carnet a la Comissaria de Mossos d’Esquadra de 
Rubí. Ara, al anar a recollir-lo novament, de la Comissaria li diuen que no el tenen per 
haver-lo enviat a la Prefectura de Trànsit de Sabadell. Telefonat allà, li responen que 
no el tenen i que potser és a la Prefectura de Trànsit de Barcelona, on li diuen que ells 
no el tenen. Després de noves converses amb els Mossos d’Esquadra de Rubí amb 
respostes vagues i negatives, i no sabent on més acudir, demana la intervenció del 
Síndic.  
 
Actuació 
 
Truco a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Rubí, i parlo amb el senyor Raúl (el 
senyor Camprubí no hi era) explicant el cas i demanant còpia del document acreditatiu 
de que el carnet va ser enviat a Sabadell. Després de diverses gestions el senyor sots-
inspector localitza el carnet i em demana el telèfon del compareixent per tal de 
contactar-hi per fer-li entrega del document. 
Resolt el problema, dono les gràcies al sots-inspector, aviso al promotor de la queixa i 
tanco l’expedient. 
 
Resultat: mediació amb resultat satisfactori             Temps: immediat 
 
 
 
60/07 de data 12 de juliol de 2007 
 
Un ciutadà casat amb una senyora de nacionalitat oriental està interessat en obtenir el 
reagrupament familiar i ha demanat a l’Ajuntament de Rubí el certificat d’idoneïtat 
d’habitatge tal i com prescriu el R.D. 2393/2004 de 30 de desembre, document que 
l’Ajuntament no proporciona i per això ha de demanar-lo a un notari. 
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Actuació 
 
Contacto amb l’OAC de l’Ajuntament on m’expliquen que l’Ajuntament no emet els 
certificats d’idoneïtat d’habitatge “per manca de recursos”. Com que el “Real Decreto” 
estipula que en aquests casos el ciutadà ha d’acudir al notari, li expliquem al 
compareixent  per tal que aquest aixequi acta notarial de presència i manifestacions. El 
compareixent constata, a continuació, que les notaries de Rubí estan congestionades i 
li donen terminis de 4 mesos, molt superiors a les seves necessitats. 
Contacto amb el Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, parlo amb el senyor notari 
de guàrdia i aquest contacta amb un notari de Rubí el qual, informat del cas, concedeix 
entrevista amb el compareixent per dintre de 15 o 20 dies. Ho comuniquem al 
compareixent i em dirigeixo a la senyora alcaldessa després d’haver fet diversos 
esbrinaments a d’altres ajuntaments i a d’altres resolucions del Síndic de Greuges de 
Catalunya sobre casos similars  i atès que el R.D. 2393/2004 de 30 de desembre 
estableix que aquest i el seu Reglament han d’entrar en vigor un mes després d’haver-
se publicar en el B.O.E. (i això va ser el 7 de gener de 2005) decideixo: 
RECOMANAR 
La ràpida adopció d’un protocol d’actuació que coordini les àrees d’Habitatge-Territori-
OAC per tal de permetre l’emissió del certificat que permeti al sol·licitant demostrar que 
disposa d’un habitatge adequat que faci possible el reagrupament familiar en 
condicions dignes prèvia comprovació visual i/o documental, evitant que els ciutadans 
sol·licitants es vegin obligats a acudir als serveis d’un notari amb un cost 
suposadament molt superior i que, segons com i degut a la feina i disponibilitat 
notarial, pot ocasionar, i de fet ocasiona, un perjudici, una pèrdua de temps i un estat 
d’indefensió ciutadana com el cas que ens ocupa i que ha ocasionat la queixa 
formulada pel senyor compareixent. Aquest protocol podria ser útil al mateix temps per 
detectar pisos pastera en els que s’acumula un excessiu nombre de residents. La 
manca de recursos no ha de ser obstacle per complir amb el Real Decret esmentat 
tota vegada que després del temps transcorregut sembla clar que es poden haver 
trobat els recursos necessaris. 
A destacar que, a través de la labor d’investigació d’aquesta Sindicatura, estic en 
disposició d’aportar la documentació que s’acompanya en aquest escrit: 
 

- Còpia del correu electrònic rebut de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 

- Còpia de les pàgines 155 i 156 de l’Informe al Parlament del Síndic de 
Greuges de Catalunya referit a l’any 2006 en les que es posa de manifest 
les actuacions referides als ajuntaments de Terrassa, Mataró i Badalona a 
rel de diverses queixes sobre l’incompliment del Decret 2393/2004. 

 
que  contribueixen a il·lustrar la recomanació que  faig. 
 
Resultat: actuació satisfactòria                   Temps: 7 dies 
Recomanació passada a l’Ajuntament, ignorant si ha estat o no acceptada 
 
 
 
61/07 de data 12 de juliol de 2007 
 
Un ciutadà manifesta la seva queixa perquè vol demanar la nacionalitat espanyola per 
la seva esposa de nacionalitat xinesa i al Registre Civil de Rubí li han donat hora per 
presentar la documentació necessària pel dia 9 d’abril de 2009 a les 10.40 h. 
Considera que això és un abús i una mala pràctica administrativa per quin motiu 
demana la intervenció del Síndic.  
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Actuació 
 
Atès que aquest és un tema que correspon al Síndic de Greuges de Catalunya 
trasllado al senyor Rafael Ribó la queixa. 
El Síndic de Greuges de Catalunya ha sol·licitat a la Presidenta del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya informació sobre el contingut de la queixa.  
El Síndic de Greuges de Catalunya, però, ja havia fet recomanacions al TSJC, amb 
antelació, per causa de queixes referides al Registre Civil de Terrassa, col·lapsat. 
 
Resultat: en tràmit                                             Temps: indefinit 
 
 
 
62/07 de data 17 de juliol de 2007 
 
Una senyora resideix en un habitatge de propietat municipal mitjançant un contracte 
que va expirar l’1 d’abril de 2006. L’Ajuntament no li cobra el lloguer i ella tem el 
desnonament. Està divorciada, viu amb la seva filla de 15 anys i està de baixa laboral i 
en llista d’espera per ser intervinguda quirúrgicament. 
 
Actuació 
 
Des de la Sindicatura es parla amb la persona responsable del tema i s’obté la 
informació que tot el tema dels habitatges municipals s’estan passant a PROURSA, 
per quin motiu donem trasllat de la queixa a la senyora alcaldessa. Posteriorment 
tractem la qüestió amb les senyores Carme Amat i Eva Candela, de PROURSA, que 
són coneixedores del tema i s’encarreguen d’arreglar la qüestió jurídica. 
A finals d’any ens comuniquen que durant el mes de gener tindrà lloc la signatura del 
nou contracte de lloguer, amb l’augment només de l’IPC. 
  
Resultat: satisfactori                                            Temps: 160 dies  
 
 
63/07 de data 17 de juliol de 2007 
 
Una rubinenca manifesta estar divorciada del seu marit i té la guarda i custòdia de la 
seva filla. El seu marit no li passa la pensió que li ha de passar i la seva filla de 15 
anys, en edat escolar, es nega a anar a l’escola i ella afirma no poder dominar-la. Ella 
sola es veu impotent per resoldre els problemes derivats de la separació. Se li 
aconsella que acudeixi als Serveis Socials de l’Ajuntament al mateix temps que es 
dóna trasllat del que manifesta la compareixent a la senyora regidora de Serveis a les 
Persones. 
 
Actuació 
 
Respon la senyora regidora amb informe emès per la Cap de Serveis Socials d’Atenció 
Primària, explicant que la compareixent ve sent atesa pel servei regularment, però 
davant la última situació detectada s’ha derivat el cas de la filla a l’EAIA (Equip i 
Centres d’Atenció a la Infància i Adolescència) i s’intensifica el seguiment de la situació 
familiar. 
Dono per tancat el cas.   
 
Resultat: informació i col·laboració amb l’ Àrea                    Temps: 2 mesos  
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64/07 de data 18 de juliol de 2007 
 
Una resident a Les Valls de Sant Muç té, a conseqüència de les obres d’urbanització 
del sector, arrencada la tanca metàl·lica i la porta que tancava amb clau de la seva 
parcel·la. Després d’haver reclamat, ara se li diu que, abans de les obres no existia 
cap tanca. La compareixent diu que Dragados ha de tenir una fotografia que testimonia 
l’existència de tanca i porta. Demana la intervenció del Síndic.  
 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials sol·licitant que s’esbrini 
l’existència de la fotografia-testimoni i, si resulten certes les afirmacions de la 
compareixent, se li doni reparació. 
Respon el senyor regidor informant de la existència de la fotografia i, per tant, la 
Direcció Facultativa de l’obra donarà instruccions de reposar la tanca metàl·lica, i així 
ho comunico a la compareixent. 
 
Resultat: satisfactori                       Temps: 3 mesos 
  
 
65/07 de data 19 de juliol de 2007 
 
El Síndic visita a domicili una ciutadana discapacitada física, que ha d’utilitzar cadira 
de rodes i viu en un habitatge de planta baixa propietat de PROURSA.  A l’edifici hi té 
una plaça d’estacionament reservada, però la pendent és tan excessiva que no li 
resulta practicable. Fins fa poc temps podia deixar el seu automòbil adaptat a fora al 
carrer, relativament a prop de casa seva, però amb les noves construccions dels 
voltants, ara no troba mai lloc. 
Va sol·licitar una reserva d’estacionament al carrer, davant de casa seva, mitjançant 
instància entrada el 12 de gener, sense resposta fins avui. Demana la intervenció del 
Síndic. 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient al senyor regidor de Via Pública i Mobilitat al qual li demano 
una entrevista a fi de cercar un punt d’acord que permeti resoldre el problema que 
manifesta la peticionaria. 
Respon el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat el 5 de novembre explicant 
que es van demanar uns documents a la sol·licitant i aquesta no va arribar a rebre, 
sembla ser, el comunicat de l’Ajuntament, per les causes que siguin. Els documents 
que se li demanaven eren una fotocòpia completa de la targeta d’aparcament de 
discapacitat i certificat d’empadronament (?). Posteriorment parlem del tema amb 
l’equip del senyor regidor i, finalment, aquest em respon, el 4 de desembre, que s’està 
procedint al tràmit de signatures i procedir al pintat al terra. 
Com que durant les gestions sobre la queixa, ens assabentem que el contracte de 
lloguer de la peticionària li caduca el proper mes d’abril, hem gestionat amb 
PROURSA la possibilitat d’allargar el període, uns mesos, del dret de seguir residint a 
l’habitatge actual tot esperant que la interessada tingui resoltes les obre d’adequació 
d’un nou habitatge, obres que ja han començat. PROURSA hi està d’acord i, tot plegat, 
ho comuniquem a la interessada i es conclou l’expedient. 
    
Resultat: satisfactori                         Temps: 135 dies 
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66/07 de data 19 de juliol de 2007 
 
Una resident a una urbanització de Rubí exposa la seva queixa per les pudors i les 
mosques provinents d’una granja de vedelles prop de casa seva. S’havia queixat 
prèviament però de l’Ajuntament se li va dir que la granja compta amb tots els 
permisos haguts i per haver. Ha parlat amb el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat, on li van dir que es dirigeixi per  escrit a l’Ajuntament demanant resposta 
per escrit. Quan la tingui, pot acudir a Medi Ambient de la Generalitat. Si, finalment, la 
resposta d’aquesta conselleria no li satisfà, pot acudir al Síndic de Greuges. Se li 
explica que, en aquest hipotètic cas, ha de ser el Síndic de Greuges de Catalunya.  
 
Actuació  
 
De totes maneres dono trasllat de la compareixença al IMMA i respon el senyor regidor 
de Serveis Urbans i Seguretat amb còpia de l’informe que s’ha emès a l’esmentada 
senyora. 
 
Resultat: informació                       Temps: 4 mesos 
 
 
67/07 de data 19 de juliol de 2007 
 
Un ciutadà acudeix davant el Síndic perquè ja està cansat de demanar a l’Ajuntament 
de Rubí que se li atengui la seva reclamació patrimonial per la caiguda soferta a 
l’Avinguda de Catalunya enfront del número 2, per causa de la manca d’una rajola al 
terra. Va fer una reclamació, es va reposar la rajola que faltava però malgrat el temps 
transcorregut ningú li ha dit res.  
 
 
Actuació 
 
 
Passo la queixa als Serveis Jurídics i el 12 de setembre de 2007 la senyora Cap dels 
serveis em comunica que “pròximament es procedirà a fixar el període de prova citant 
a l’interessat perquè comparegui i es puguin continuar els tràmits”, cosa que comunico 
al promotor de la queixa. 
El 24 d’octubre dirigeixo escrit a la senyora regidora de Serveis Jurídics manifestant la 
meva disconformitat en la lentitud del procediment. 
El 13 de desembre parlo amb la senyora Cap de Serveis Jurídics que m’informa que 
troba certes contradiccions entra la declaració del ciutadà i les fotografies aportades. 
A 31 de desembre el cas no està resolt. 
 
 
Resultat: en tràmit                        Temps: indefinit  
 
 
 
68/07 de data 24 de juliol de 2007 
 
Una senyora acudeix en representació dels seus pares manifestant que l’habitatge 
d’aquest darrers, a Les Valls de Sant Muç, ha sofert danys de consideració com a 
conseqüència de les obres d’urbanització. Aporta informes pericials que atribueixen els 
danys al temps que les obres de Dragados van restar aturades amb el paviment i 
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voreres arrencats (d’octubre de 2004 a setembre de 2005) període en el que es van 
produir pluges molt fortes entrant aigua per sota dels fonaments i aflorant a l’interior de 
la casa. La casa va patir esquerdes quina reparació costa 57.000 euros. Demana 
l’empara del Síndic. Es va presentar reclamació patrimonial però no n’ha sabut res 
més.   
 
Actuació 
 
Passo petició de resposta a la senyora regidora de Serveis Jurídics, abans de deixar 
transcórrer els 6 mesos preceptius que podrien donar a entendre desestimada la 
queixa per silenci administratiu. 
Respon la senyora Cap de Serveis Jurídics dient que han estat sol·licitats informes 
tècnics al Departament d’Obra Pública i a la Direcció Facultativa de l’obra. 
A finals d’any encara no s’ha resolt res.  
 
Resultat: en tràmit                                            Temps: indefinit 
 
 
 
69/07 de data 26 de juliol de 2007 
 
La propietària d’una finca a Les Valls de Sant Muç manifesta que aquesta limita amb 
un extens terreny de matolls i arbres que ella considera que està molt brut de malesa 
seca i sotabosc que constitueix, aparentment, un risc d’incendi. Va presentar instància 
fa uns 5 anys, sense cap resposta, i en fa dos que va parlar amb Medi Ambient, que hi 
van destacar  uns treballadors que hi van treure fotografies però no van fer cap 
actuació. Posteriorment li digueren que el terreny era privat i no hi podien fer res. Com 
que continua amb temors de que un dia es cali foc i en surti perjudicada demana la 
intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Demano a Serveis Urbans i Seguretat, basant-me en el Decret Legislatiu 1/2005 i el 
Decret 2/2003 que l’Ajuntament procuri que es porti a terme la neteja del terreny en 
qüestió. 
Respon el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat que s’han iniciat els tràmits 
per localitzar el propietari de la finca amb la finalitat de requerir-lo legalment per tal que 
es procedeixi a la neteja i tancament del terreny, cosa que comunico a la interessada. 
 
Resultat: satisfactori, cal esperar                                           Temps: 120 dies 
 
 
 
70/07 de data 26 de juliol de 2007 
 
El propietari d’una finca a Les Valls de Sant Muç, degut a les obres d’urbanització, se li 
va enderrocar una part del mur, rematat amb una gelosia. A l’hora de la reposició, la 
constructora li va restablir la part enderrocada, però Dragados no disposava de les 
peces iguals al original enderrocat, de manera que ara es troba en que la totalitat del 
mur té dos tipus de gelosia, diferents l’un de l’altra, amb la conseqüent estètica de 
dubtós gust. Això provoca la queixa del ciutadà que assegura que no és el que es va 
acordar amb la Direcció Facultativa de l’obra. 
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Actuació 
 
Trasllado la queixa a Serveis Territorials i obtinc la resposta amb informe manifestant 
que la Direcció Facultativa assegura que el que es va acordar i així s’ha fet és que es 
refaria la part del mur afectada i no pas tot ell. 
Això fa que hagi de resoldre desestimar la queixa presentada (i així ho comunico al 
compareixent) ja que es tracta de la paraula d’un contra la paraula de l’altre i no consta 
cap acord per escrit). 
 
Resultat: queixa desestimada                                           Temps: 2 mesos 
  
 
71/07 de data 24 de juliol de 2007 
 
Un ciutadà que va acudir pel juliol de 2006 queixant-se de la contaminació acústica per 
causa de la celebració del festival Mixing Colors a l’espai de l’Escardívol i que va 
motivar que jo acabés recomanant a la senyora regidora de Cultura que es tingui 
sempre en compte la quantitat de decibels que moltes vegades resulten excessius pel 
desenvolupament de l’espectacle, s’ha dirigit novament al Síndic. Aquesta vegada, 
amb motiu d’haver rebut l’enquesta de qualitat que expressament ha contestat fora de 
temps perquè “no es fiava que el problema de l’any passat estigués resolt”. Entre 
altres comentaris, el ciutadà  en qüestió afirma que “el Síndic només és una tapadora 
per parar el cop i res més”,  ja que aquest any s’ha tornat a repetir la mateixa situació 
de l’any anterior. 
 
Actuació 
 
 
Passo la queixa i comentaris a la senyora regidora de Cultura, demanant que 
concedeixi una entrevista al ciutadà afectat.  
Respon la senyora regidora amb un informe detallat sobre l’entrevista que va mantenir 
amb el promotor de la queixa i que es resumeix en els següents punts: 
1. Es van demanar disculpes al compareixent pel retard en respondre, motivat per 
motius de salut de la senyora regidora. 
2. El compareixent va sol·licitar el canvi d’ubicació del festival i activitats festives. 
3. La senyora regidora va explicar que no podia saber on es celebraria, l’any 2008, el 
Mixing Colors. 
4. El compareixent va demanar que “es tingués en compte els decibels” i que els 
concerts finalitzin a les 23 hores. 
5. S’acorda que es reforçarà la comunicació amb els veïns per informar-los de les 
activitats a realitzar a prop dels seus habitatges; iniciar la recerca d’espais alternatius 
per l’organització d’actes amb molt soroll; adequar els terrenys de Can Serra pels 
concerts i el compromís de prendre mesures amb el sonòmetre a casa del 
compareixent durant un concert a l’Escardívol. 
Amb aquesta resposta, dono per conclòs l’expedient.    
 
Resultat: informació/mediació                                           Temps: 4 mesos 
 
 
 
72/07 de data 31 de juliol de 2007 
 
Una veïna de la urbanització de Sant Muç es queixa que Dragados ha deixat 
inacabada la vorera de davant de casa seva i ha deixat un espai, en principi destinat a 
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espai enjardinat que havia de contenir sauló i està ple d’una terra qualsevol. També 
denuncia la inaccessibilitat de una escalinata amb travesses de fusta mal acabada, 
amb un estat d’abandonament en el que hi creixen abundants males herbes.  
 
Actuació 
 
Es trasllada al senyor regidor de Territori el qual respon amb un informe del senyor  
Sancho explicant que la Direcció Facultativa de l’obra assegura que no està previst en 
el projecte d’urbanització cap tipus de paviment per l’espai públic de referència, ni cap 
tipus de material especial, ni cap ornamentació, per quin motiu i a fi de no deixar-ho 
buit, s’ha decidit omplir-ho amb terra. En canvi, respecte al pas de vianants existent, 
amb travesses de fusta, l’empresa constructora té prevista una neteja general que 
inclourà la retirada de les herbes. Així es comunica a la compareixent. 
  
Resultat: satisfactori en part                                                      Temps: 2 mesos 
  
 
73/07 de data 31 de juliol de 2007 
 
Un veí de la urbanització de Sant Muç  manifesta que degut a les obres d’urbanització 
se li va arrencar el calaix de comptador de l’aigua. En el curs d’una reunió amb la 
Direcció Facultativa i el senyor Sancho es va acordar la reposició del calaix, però no 
solsament no s’ha restituït, sinó que la DF diu que no se li reposarà. Es troba 
maltractat i demana una actuació del Síndic de Greuges. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials, el qual respon amb un 
informe del senyor Sancho explicant que la Direcció Facultativa donarà instruccions a 
l’empresa contractista per reparar i/o afegir la portella de la caixa d’escomesa de 
l’aigua que va resultar malmesa. Amb el trasllat d’aquesta informació al compareixent, 
dono per conclòs l’expedient obert. 
 
Resultat: satisfactori                                            Temps: 3 mesos 
  
 
 
74/07 de data 4 de setembre de 2007 
 
Un ciutadà d’edat força avançada i amb una discapacitat d’un 84% segons afirma, 
tramet una queixa via telefònica, facilitant totes les seves dades d’identificació 
explicant que un dia del mes d’agost, tenint necessitat de prendre l’autobús urbà va 
trobar-se sense poder-ho fer després d’esperar-se més d’una hora perquè l’esmentat 
autobús no va arribar a passar. Va trucar a l’Ajuntament però no li van saber donar cap 
informació. Va demanar de parlar amb algun regidor, però li van dir que tots eren de 
vacances. Finalment li diuen que es dirigeixi al Síndic de Greuges si vol queixar-se. Es 
considera maltractat com a ciutadà i manifesta que el personal de l’Ajuntament de 
Rubí hauria de tenir consciència d’estar al servei dels ciutadans.  
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans sol·licitant informació de les 
causes de la supressió o variació del servei d’autobús de la línia 4. Respon el senyor 
regidor que la variació en el servei es produeix cada mes d’agost i en el nostre cas es 
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van publicar amb dos plafons informatius a cada autobús així com també es van 
col·locar avisos a totes les paredes i anuncis a la premsa local. No obstant s’intentarà 
ampliar la informació pel pròxim estiu per tal d’evitar problemes com el plantejat pel 
promotor de la queixa, tot demanant disculpes i valorant la queixa aportada perquè 
ajuda a millorar i aconseguir que alguns fets no es tornin a repetir. 
 
Resultat: informació                                    Temps: 45 dies  
 
 
75/07 de data 4 de setembre de 2007 
 
Un matrimoni tramet una queixa per correu electrònic pel fet de no haver rebut encara 
el retorn d’uns avals de garantia d’obres d’una casa acabada fa 10 anys, amb tots el 
papers presentats, i que ja fa més d’un any i mig que van reclamant a l’Ajuntament 
sense que se li retornin els avals, malgrat que l’11 de juny de 2002 van rebre un escrit 
per tal de que passessin per tresoreria per tal de retirar l’aval de 775,45 euros.  
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa als departaments d’Hisenda i de Serveis Territorials sol·licitant 
informació de perquè no es van pagar els 775,45 euros contradient l’escrit enviat i 
recomanant que es procedeixi al immediat retorn dels avals amb els corresponents 
interessos de demora. 
Respon per correu electrònic la senyora secretària de Serveis Territorials explicant que 
ja hi ha l’informe favorable i que un cop passi a la Junta de Govern quedarà el tema 
resolt en un mes aproximadament. 
 
 
Resultat: satisfactori                                 Temps: 4 mesos 
 
 
76/07 de data 4 de setembre de 2007 
 
Un veí de Les Valls de Sant Muç explica que amb motiu de les obres d’urbanització la 
constructora ha hagut de pujar l’alçada de l’escala d’accés a l’habitatge. Aquesta 
escala estava enrajolada amb terratzo o similar, mentre que ara li han deixar només 
cimentada. Han reclamat que l’escala recobri les mateixes condicions d’abans de les 
obres obtenint resposta negativa. De totes maneres, l’han informat que si no hi estava 
d’acord podia acudir al Síndic de Greuges, cosa que ha fet.   
 
Actuació 
 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials el qual respon amb informe 
del senyor Sancho explicant que la Direcció Facultativa manifesta que l’objecte del 
projecte d’urbanització de Sant Muç respecte dels accessos afectats per les obres 
contempla únicament restituir la funcionalitat dels mateixos, no pas restituir els 
materials enderrocats. No obstant la DF creu que el compareixent hauria de fer una 
valoració econòmica del cost i passar el pressupost a l’Ajuntament demanant que se li 
computi en el compte de liquidació com a bens i elements afectats. 
A la vista de l’informe decideixo esbrinar les possibilitats reals de rescabalament del 
cost de la recuperació del primitiu aspecte de l’escala i, en confirmar-se aquesta 
possibilitat, recomano al compareixent que procedeixi a demanar la compensació 
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mitjançant instància raonada, i a l’Ajuntament recomano que accepti la petició de 
rescabalament de recursos econòmics. 
 
Resultat: satisfactori, cal suposar                                             Temps: 40 dies 
 
 
77/07 de data 4 de setembre de 2007 
 
Un matrimoni tutors d’un germà discapacitat psíquic explica que la Seguretat Social li 
reclama uns diners cobrats, sembla ser que indegudament, durant els últims cinc anys 
per un import d’uns 5.000 euros. A més tenen un imprès per sol·licitar una prestació 
dins de la nova Llei de la Dependència. Se’l assessora sobre tràmits a seguir i, com 
que no es tracta d’un problema que li puguem resoldre des de la Sindicatura se 
l’adreça a la Regidoria de Serveis a les Persones i es dona per tancat l’expedient. 
 
Resultat: informació                                           Temps: immediat 
 
 
78/07 de data 6 de setembre de 2007 
 
Una senyora d’edat avançada explica el problema que l’angoixa i que consisteix en la 
dificultat d’aconseguir la col·locació d’un ascensor en el bloc d’habitatges on resideix, 
bloc de 24 veïns i cinc pisos d’alçada. Hi ha un nombre indeterminat de veïns 
disposats a la col·locació de l’ascensor però el president d’escala no té cap interès en 
convocar una reunió per debatre el tema.  
 
Actuació 
 
Com que es tracta d’un conflicte entre veïns se l’informa de la legislació vigent i se 
l’envia d’una banda a l’OMIC i d’una altra al Servei de Mediació Ciutadana i es tanca 
l’expedient.  
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada                             Temps: immediat 
  
 
 
79/07 de data 6 de setembre de 2007 
 
Un resident del carrer Riera manifesta el seu malestar pel perill que comporta la 
circulació de vehicles, sobre tot vehicles pesants inclosos els del servei de recollida de 
residus pel carrer de casa seva que és un carrer extraordinàriament estret i amb unes 
voreres d’una estretor tal que no permet pràcticament ni el pas de vianants. Els 
camions van malmetent els balcons del carrer amb el perill i risc que això representa. 
S’ha demanat diverses vegades que el Consistori doni solució a aquest problema 
eixamplant el carrer i/o prohibint la circulació rodada. També voldria parlar del tema 
amb la senyora alcaldessa però no ho aconsegueix.  
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a la senyora alcaldessa explicant tota la problemàtica i posant de 
manifest que el compareixent considera que les mesures a prendre són urgents. 
Respon el senyor Jaume Escoda Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials dient 
que per tal de procedir a les obres d’ampliació del carrer Riera, cal expropiar una sèrie 
de propietats particulars i enderrocar un edifici de propietat municipal afegint que pel 
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que fa a l’enderroc aquest està previst pel darrer trimestre del 2007 mentre que per les 
expropiacions s’iniciarà l’expedient durant l’any 2008 si es disposa de la partida 
pressupostària suficient. 
Trasllado aquesta resposta parcial al compareixent tot explicant que insisteixo 
novament a la senyora alcaldessa en demanda d’informacions més concretes. També 
arribo a concretar, amb el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat, la col·locació 
de sengles senyals de trànsit  prohibint la circulació de vehicles de gran tonatge, 
senyals que, efectivament, es col·loquen.  
 
Resultat: informació parcial, no completada encara a data 31.12.2007 
Temps: 19 dies per la primera resposta. Indefinit per la resta d’informació 
demanada 
 
 
80/07 de data 13 de setembre de 2007 
 
Una senyora té un problema amb el mur del seu veí i va presentar una instància a 
l’Ajuntament el passat 27 de juny demanant que es fes una inspecció i se l’informés si 
el mur es troba o no dins de la normativa vigent. No ha rebut cap resposta. 
 
Actuació 
 
Se li accepta la queixa que es trasllada al senyor regidor de l’Àrea de Territori 
demanant informació al respecte. 
 
Resultat: sense resposta a 31.12.2007                     Temps: indefinit  
 
 
 
81/07 de data 13 de setembre de 2007 
 
Un matrimoni de procedència sud-americana compareix com a conseqüència que 
l’esposa va patir un accident el més de juliol per la caiguda d’un cartell de fusta d’una 
parada de la plaça del Mercat Municipal, havent de ser assistida a l’Hospital Mútua de 
Terrassa i patint baixa laboral fins el 8 d’agost. A més el marit va faltar a la feina durant 
tres dies per tal de atendre els seus tres fills. El 18 de juliol va presentar una instància 
per reclamació patrimonial de la que ha rebut una resposta del Serveis Jurídics 
comunicant-li que s’ha obert un expedient, resposta que no els hi resulta gens 
entenedora donat el llenguatge tècnic emprat.  
 
Actuació 
 
 
Se’ls hi explica que s’ha de seguir el procés administratiu normal i que hauran de 
quantificar l’import a rescabalar amb justificació documental. D’altra banda parlo amb 
la senyora regidora de Serveis Jurídics a fi que no s’utilitzi el silenci administratiu sinó 
que es facin les actuacions pertinents de la manera més ràpida possible. 
Al cap d’un temps d’haver parlat amb la senyora regidora de Serveis Jurídics sobre la 
qüestió, parlo amb la senyora Cap dels Serveis Jurídics que m’informa que a data 4 de 
desembre s’ha comunicat a la reclamant les dades del titular de la parada del mercat i 
del número de pòlissa d’assegurances ja que d’acord amb la normativa interna del 
Mercat Municipal la responsabilitat recau en el concessionari, el qual ja ha manifestat 
que assumia el sinistre i ho havia traslladat a l’asseguradora. A 31 de desembre parlo 
amb el marit de la compareixent que em diu que encara no té cap resolució del cas, fet 
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que comunico a la senyora Cap dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament la qual em 
manifesta que el temps transcorregut es pot considerar normal. Cal esperar. 
 
Resultat: en principi sembla ser satisfactori, però no està resolt definitivament 
Temps: temps de primera resposta 3 mesos. Resolució final: indefinit  
 
 
82/07 de data 18 de setembre de 2007 
 
Una ciutadana que havia demanat a la companyia telefònica la concessió d’una línia 
de telèfon va acudir a l’Oficina del Consumidor perquè no hi havia manera d’obtenir la 
línia demanada, i allà la van informar que un cop fetes les gestions pertinents resultava 
que la línia telefònica no se li concedia perquè l’Ajuntament denegava els permisos 
necessaris per la col·locació del suport de les instal·lacions ja que la normativa obliga a 
la instal·lació soterrada. La compareixent, que viu a Can Barceló diu que hi ha d’altres 
veïns que tenen l’escomesa telefònica per via aèria i que un veí seu va obtenir telèfon 
al cap d’un més d’haver-ho demanat. Així és que va dirigir una instància el 28 de juny i 
encara no ha obtingut resposta. El seu marit pateix una discapacitat física del 75% i 
precisa el telèfon per poder utilitzar l’ascensor.  
 
Actuació 
 
Malgrat no haver-se esgotat la via administrativa, trasllado la queixa a l’Àrea de 
Serveis Urbans i Seguretat recomanant que es busqui una solució al problema de la 
compareixent ja que és d’esperar que l’Administració entengui el problema que 
angoixa a la promotora de la queixa. 
El senyor regidor respon que el coordinador de l’Àrea va mantenir una entrevista amb 
la compareixent el 14 de novembre i se la va informar de les dificultats de la seva 
petició, però s’iniciaven converses amb telefònica per tal de trobar una solució tècnica 
adient, resposta que comunico a la compareixent tot recomanant al senyor regidor que 
s’actuï el més ràpidament possible ja que la necessitat de disposar de telèfon i 
ascensor ve de lluny. 
Passades les festes de Nadal la compareixent ens informa que el dia 27 de desembre 
li van instal·lar el telèfon per via aèria.  
 
Resultat: satisfactori                                                          Temps: 100 dies 
 
 
83/07 de data 18 de setembre de 2007 
 
Un ciutadà que passa greus dificultats econòmiques aporta escrit de notificació de 
valoració de bens embargats signat pel senyor Cap de l’Oficina de l’OGT. Explica que 
per fer front al deute pot demanar una ampliació de la hipoteca existent sobre la finca a 
condició que no es procedeixi a la subhasta de la mateixa. També pot fer front al deute 
a terminis. Ha intentat pactar amb l’Ajuntament sense èxit. Proposa que li sigui 
concedida una entrevista, que no aconsegueix, amb el senyor regidor de la Hisenda 
local per tal de consensuar com pot  fer front al seu deute.   
 
Actuació  
 
Trasllado la seva petició al senyor regidor d’Hisenda el qual em comunica el 28 de 
setembre que ja s’ha posat en contacte amb el compareixent i està prevista una reunió 
amb ell pel dijous 11 d’octubre, tot i que explica que en diverses ocasions s’han 
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mantingut reunions tècniques i polítiques amb el afectat i que se se’l ha atès 
degudament. 
Amb això dono per tancat l’expedient. 
 
Resultat: mediació                                                          Temps: 10 dies 
  
 
 
84/07 de data 20 de setembre de 2007 
 
Una ciutadana expressa la seva angoixa per la situació en que es troba que motiva 
que, d’una banda li concertem una entrevista amb el Servei de la Dona. D’altra banda, 
presenta un problema conseqüència del divorci del seu marit, ja que es veu afectada 
per uns impagaments de taxes municipals a nom d’aquest darrer, que són causa 
d’embargament de la meitat del seu habitatge. Com que entre els rebuts impagats n’hi 
ha uns que corresponen a Taxa de Recollida d’Escombraries i van a nom del seu ex-
marit empadronat al carrer Afores de la nostra ciutat, demana l’actuació del Síndic 
també en aquest aspecte. 
 
Actuació 
 
Des de la Sindicatura es van fent consultes al senyor regidor d’Hisenda i Serveis 
Centrals, obtenint resposta de l’ Organisme de Gestió Tributària, però que no explica el 
tema de l’existència del “carrer Afores” que sembla ser un carrer “virtual”. També es 
van fer consultes al Registre de la Propietat, per tal de dilucidar els embargaments. 
Les meves accions acaben a mans de la senyora alcaldessa i pendent de resposta 
sobre l’existència d’un carrer inexistent i de quines taxes pot originar. S’està a l’espera 
de rebre un informe que s’està elaborant. 
 
 
Resultat: en tràmit                                                            Temps: indefinit 
 
 
85/07 de data 25 de setembre de 2007 
 
Un ciutadà que va vendre el seu vehicle automòbil fa 10 anys aproximadament a un 
ciutadà, quin nom no recorda, que vivia al carrer de la Creu, però que va marxar de 
Rubí, explica que al cap de poc d’haver venut el vehicle la Policia Municipal el va 
trobar a la carretera de Molins de Rei i el va avisar de la troballa. Llavors el 
compareixent va explicar a la Policia Municipal que el cotxe l’havia venut. Durant 
quatre o cinc anys no va pagar l’impost de circulació, però a partir del canvi de gestor 
tributari li venen cobrant impost de circulació. Ha intentat donar de baixa el vehicle, 
però es troba atrapat: no sap el nom del comprador, no té document de compravenda i 
no disposa de cap justificació documental que permeti donar de baixa el vehicle. 
 
Actuació   
 
Des de la Sindicatura es parla amb la Policia Local la qual ha indicat la possibilitat de 
fer una requesta a l’arxiu de la Policia per si es troba algun document que permeti 
donar-lo de baixa i que un altre camí pot ser investigar prop de l’Organisme de 
Recaptació si amb el canvi es va produir alguna confusió.  
Finalment, des de la Policia Municipal ens informen de la possibilitat d’una 
compareixença davant del jutge fent declaració jurada de la venda que va efectuar, 
que no disposa de cap document i a continuació pot dirigir-se a la Direcció General de 
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Trànsit sol·licitant la baixa temporal del vehicle esmentat. De tot plegat informem al 
compareixent l’endemà mateix. 
     
Resultat: informació                                                             Temps: 1 dia  
 
 
86/07 de data 25 de setembre de 2007 
 
Uns compareixents es queixen perquè determinats assistents als oficis religiosos que 
es celebren en un local de culte i que són persones discapacitades físiques no 
disposen de suficients places d’estacionament i consideren que s’està produint un 
greuge comparatiu amb un altre local de culte, que segons ells, disposa de més espai 
reservat. D’altra banda, també demanen la retirada o trasllat d’uns contenidors 
d’escombraries situats davant mateix d’una sortida del local.  
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat que explica la 
dificultat de concedir més places d’estacionament reservat en el carrer en qüestió ja 
que aquest està situat en una zona especialment congestionada i amb gran carència 
de places d’estacionament notable, que no existeix greuge en relació amb un altre 
local de culte de la nostra ciutat, perquè aquest darrer disposa d’un espai reservat per 
casos d’enterraments. Referent al tema de desplaçament dels contenidors, cal fer un 
estudi més profund a fi de donar una resposta el més treballada possible. Així ho 
comuniquem al compareixent esperant que des del departament de Serveis Urbans i 
Seguretat es convoqui una reunió amb els compareixents que resulti ben aclaridora. 
 
Resultat: informació                                                       Temps: 3 mesos 
  
 
87/07 de data 27 de setembre de 2007 
 
Una veïna de Les Valls de Sant Muç explica que amb motiu de les obres d’urbanització 
se li va enderrocar la tanca metàl·lica que delimitava la finca, tanca reposada 
provisional però no definitivament. També diu que la vorera no està acabada i que el 
vial per pas d’aigües d’un torrent dins de la parcel·la no ha quedat bé per quin motiu va 
dirigir una instància el 12 de juny sense resposta. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials responent amb informe 
del senyor Sancho explicant que la Direcció Facultativa donarà instruccions per la 
col·locació de la tanca, que comprovarà si la vorera que es reclama queda dins de 
l’àmbit del projecte i si és així farà que el contractista ho acabi. Finalment, i respecte al 
torrent que passa per la parcel·la propietat de la compareixent, els serveis jurídics de 
l’Àrea de  Territori han demanat informe a l’ Agència Catalana de l’ Aigua a l’efecte que 
es pronunciï i emeti informe sobre el mateix.  
En dono coneixement a la compareixent i demano al senyor regidor que em remeti una 
còpia de la decisió que es prengui un cop s’hagi rebut resposta de l’ Agència Catalana 
de l’ Aigua.  
 
Resultat: parcialment satisfactori                                            Temps: 1 mes 
Pendent resposta ACA. 
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88/07 de data 2 d’octubre de 2007 
 
El propietari d’una parcel·la a Les Valls de Sant Muç es troba que la rampa d’accés 
afectada per les obres d’urbanització no reuneix les condicions d’accessibilitat, ja que 
està mal feta i mal acabada com a conseqüència de les esmentades obres.  Malgrat 
converses amb el senyor Camats i malgrat instància del 28 de març, sense resposta, 
decideix acudir al Síndic demanant la seva intervenció per l’arranjament de la rampa.  
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials el qual respon amb informe 
del senyor Sancho explicant que la rampa es va refer pel contractista d’acord amb les 
instruccions donades “in situ” pel representant del propietari, segons la Direcció 
Facultativa, que opina que la rampa és correcta en la seva funcionalitat i 
característiques tècniques, i que compleix l’objectiu de les obres d’urbanització de 
restituir la funcionalitat dels accessos afectats per les obres i no pas remodelar-los 
d’acord amb criteris estètics i/o d’acabat dels parcel·listes. No obstant això, la DF 
inclourà en la llista de les obres a efectuar que es posi una capa de formigó sobre la 
rampa existent. Es comunica la resposta al promotor de la queixa i es tanca 
l’expedient. 
 
Resultat:  satisfactori                                                                            Temps: 28 dies 
 
 
89/07 de data 2 d’octubre de 2007 
 
El propietari d’una parcel·la de Les Valls de Sant Muç que limita amb una zona 
boscosa qualificada com espai públic diu que aquesta es troba extraordinàriament 
bruta amb herba alta i seca i branques seques amb el considerable risc d’incendi que 
això representa. Ha demanat la neteja de la zona mitjançant instàncies de data 20 de 
març de 2006, 8 de juny de 2006, 12 de juny de 2006, 1 de setembre de 2006, 7 de 
març de 2007 i 25 de juliol de 2007 sense que mai, absolutament mai hagi rebut 
resposta de l’Ajuntament. Davant el silenci administratiu de l’Ajuntament i trobant-se 
impotent per veure solucionat el problema que el preocupa, ha decidit acudir al Síndic 
de Greuges. 
 
 
Actuació 
 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat recordant la meva 
reiterada insistència en l’absoluta necessitat de contestar totes les instàncies que 
presentin els ciutadans i demanant informació al respecte. 
Respon el senyor regidor explicant que la reordenació de les parcel·les de Sant Muç i 
la definició dels seus carrers han sofert molts canvis en el últims temps i el procés a 
seguir ara és el de millorar el pla de seguretat i la creació d’una franja de seguretat 
efectuant la neteja de les zones que realment puguin representar un perill. El canvi 
d’ús del sol i les expropiacions han fet variar-ho tot però recentment s’ha realitzar la 
obertura d’una franja de la zona perimetral de la parcel·la de titularitat municipal i s’han 
realitzat les feines de retirada de tots els arbres amb una distància inferior a 6 metres 
de les parcel·les veïnes, el desbrossament del sotabosc i l’obertura d’un camí per 
facilitar successives feines de manteniment.  



 50

Efectivament, el compareixent ens avisa que personal de l’Ajuntament de Rubí ha 
procedit a la neteja del bosc quines condicions va estar denunciant una i altra vegada, 
per quin motiu ens mostra la seva satisfacció. 
   
Resultat: satisfactori                                      Temps: 1 mes 
 
 
90/07 de data 4 d’octubre de 2007 
 
El president d’una comunitat de veïns acudeix com a conseqüència de la trucada que 
va rebre del Síndic interessant-se per la resolució o continuïtat dels problemes que els 
afecten i que ja havien estat motiu d’una anterior intervenció d’aquesta institució. 
Explica que la major part dels problemes segueixen, per la qual cosa demana més 
atenció i seguiment per part de l’Administració Local a fi d’evitar la degradació de la 
zona, sempre deixant ben clar que ha estat molt ben atès pel personal de l’Ajuntament 
sobre tot pel senyor Alastuey.  
 
Actuació 
 
Decideixo obrir un nou expedient que trasllado a la senyora alcaldessa demanant que  
s’actuï amb promptitud tota vegada que el manteniment de l’ordre, seguretat i neteja 
de l’espai públic és responsabilitat de l’Ajuntament així com també ho és que es vetlli 
per evitar al màxim la contaminació acústica i mediambiental de manera que es 
permeti el descans i bon nivell de salubritat dels veïns.  
 
Resultat: seguiment                                          Temps: ------ 
 
 
 
91/07 de data 9 d’octubre de 2007 
 
Una resident a Les Valls de Sant Muç reclama la reposició d’una tanca metàl·lica que li 
va ser arrencada com a conseqüència de les obres d’urbanització del sector. Se li va 
dir que un cop acabades les obres se li reposaria, però com que malgrat el temps 
transcorregut no se li ha col·locat de nou, demana l’actuació del Síndic. 
 
 
Actuació 
 
 
Passem la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials que  respon amb informe del 
senyor Sancho explicant que la Direcció Facultativa diu que les actuacions previstes 
en el projecte d’urbanització ja s’han portar a terme i que per tant no donarà cap 
instrucció al contractista perquè s’hi faci res més.  Comunicat això per telèfon a la 
compareixent, manifesta el seu desacord dient que li han fet una reposició parcial però 
no li han col·locat la tanca d’una part de la finca. A data 31 de desembre s’està en 
contacte amb el senyor Sancho cercant les fotografies inicials per veure si es pot 
demostrar o no l’existència d’una tanca. 
 
Resultat: en tràmit                        Temps: indefinit 
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92/07 de data   9 d’octubre de 2007 
 
Una senyora manifesta que el seu marit pateix d’una malaltia paralitzant per quin motiu 
precisa cadira de rodes per poder acudir al metge regularment. Com que viu en un 
segon pis sense ascensor el problema es veu agreujat per la falta de mobilitat del seu 
marit i per la manca d‘ascensor en el bloc corresponent. L’edifici situat al barri XXV de 
setembre és de promoció pública per bé que va ser adquirit a ADIGSA per la 
compareixent i el seu marit. Sembla ser que hi ha un projecte de col·locació d’ascensor 
amb subvencions de la Generalitat de Catalunya i del propi Ajuntament però la 
compareixent desconeix en quina fase es troba l’esmentat projecte, actualment 
encallat. El seu marit rep ajuda domiciliària i té sol·licitada la corresponent ajuda de la 
Llei de la Dependència. Vol saber si el projecte es tira endavant i quan estarà acabat, 
ja que la malaltia del seu marit és degenerant progressivament i per tant el temps juga 
en contra. A destacar que en el mateix bloc d’habitatges hi viuen altres persones 
d’edat força avançada que es troben confinades precisament per manca d’un 
ascensor. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la senyora alcaldessa que contesta el 13 de novembre 
explicant que el projecte inicial de col·locació d’ascensor, a banda de les afectacions 
als elements comuns dels blocs, significava un cost molt elevat per a cada una de les 
famílies que hi viuen. Per això s’està treballant conjuntament amb ADIGSA a fi de 
disposar d’un nou projecte que contempli les expectatives de tothom aconseguint 
l’afectació mínima de la superfície útil dels habitatges i amb un cost que pugui resultar 
assumible tant als propis veïns com a l’Administració. 
No trasllado aquesta resposta a la compareixent i prefereixo parlar-ne amb PROURSA 
que em comunica que aquest tema s’està portant des de l’Àrea de Territori. A finals 
d’any encara no hi ha res de nou, per bé que estic fent un seguiment continuat del 
tema. 
 
Resultat: en tràmit                        Temps: indefinit  
  
 
93/07 de data 11 d’octubre de 2007 
 
El propietari d’una parcel·la de Sant Muç que va demanar una llicència d’obres, té la 
llicència concedida però sota la condició de no fer ús d’obra vista en la façana i sota el 
compromís de no anar ha viure-hi fins que no estigui acabada l’obra d’urbanització que 
executa Dragados. No entén perquè no pot utilitzar obra vista i perquè li donen llicència 
d’edificació si no hi pot anar a viure. D’altra banda li han exigit dos tipus de fiança: una 
per desperfectes a la via pública i un altre per possibles danys a les obres 
d’urbanització. 
 
Actuació 
 
Demano informació a l’Àrea de Territori i respon el senyor regidor amb informe del 
senyor Coordinador de l’Àmbit d’Urbanisme demostrant que l’article 30,  apartat b) de la 
normativa del Pla Parcial del Sector V de Les Valls de Sant Muç aprovat definitivament 
el 23 de juliol de 1997 prohibeix taxativament l’ús d’obra vista en les edificacions. 
D’altra banda, l’Ajuntament només pot concedir llicència d’obres a sectors on, 
simultàniament s’està realitzant la urbanització, si es condiciona l’ocupació dels 
immobles a la finalització definitiva de les obres. I pel que fa a les fiances, la 
coincidència de dos avals no és pas contradictòria, ja que un ho és com a garantia de 
possibles danys a les obres en execució (que no estan encara acabades del tot) i l’altre 
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per possibles danys a la via pública. Trasllado tota la informació al compareixent al 
mateix temps que l’informo de la meva recomanació a l’Administració Municipal. 
Recomanació: considerant que la normativa de no concessió de llicències d’edificació 
al sector V de la urbanització de Les Valls de Sant Muç amb obra vista a les façanes 
respon només a un criteri estètic establert en el moment de l’elaboració del Pla Parcial 
d’Ordenació del Sector, criteri estètic que crec que l’Administració local no ha d’imposar 
als ciutadans interessats en la construcció dels seus habitatges; considerant que hi ha 
innombrables edificacions a la nostra ciutat i a totes les urbanitzacions amb obra vista a 
les façanes, i considerant que s’està construint en aquest moments determinades 
edificacions amb la façana amb estètica d’obra vista i algunes d’elles amb llicència 
concedida recentment, cal que recomani i així ho faig, que s’adoptin les mesures 
necessàries i adequades per tal de modificar el criteri establert en el punt b) de l’article 
30 del Pla Parcial d’Ordenació de Les Valls de Sant Muç que prohibeix les edificacions 
amb obra vista, en evitació de Greuges comparatius entre els propietaris que 
compleixen rigorosament la normativa enfront de les edificacions ja concedides o en 
construcció en aquests moments i que no respecten la normativa obligada. I que es 
revisi si les edificacions actualment en construcció amb obra vista tenen llicència 
concedida sense imposició de la prohibició esmentada. 
 A primers de l’any 2008 el senyor regidor em comunica que la meva recomanació va 
estar traspassada a l’equip redactor del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per 
tal que hi quedés contemplada, esperant el desenllaç sobre l’acceptació o no de la 
mateixa. Finalment, la meva recomanació és acceptada. 
 
Resultat: informació i recomanació                       Temps: 70 dies  
  
 
94/07 de data 16 d’octubre de 2007 
 
Un ciutadà es queixa perquè el van sancionar per una infracció de trànsit catalogada 
com a “estacionament en carril reservat a la circulació de vehicles”, sanció que va ser 
recorreguda i desestimada malgrat haver presentat fotografia demostrativa, segons ell, 
de tenir el vehicle estacionat en un lloc on no interrompia la circulació. La multa va ser 
finalment pagada, però el compareixent es sent injustament tractat i acudeix al Síndic 
de Greuges per presentar la seva queixa. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat explicant que, a la 
vista de la fotografia, tinc dubtes sobre la imposició de la sanció i definició de la 
mateixa. 
Respon el senyor regidor que el procediment es va portar a terme segons la normativa 
vigent i per tant no existeix cap errada en la tramitació de la multa imposada. D’altra 
banda, explica que el fet de considerar que un vehicle no dificulta el pas d’altres 
vehicles no hauria de ser raó suficient per estacionar de forma incorrecta, ultra haver 
comprovat que el compareixent ha estat sancionat per altres estacionaments 
incorrectes i que podria sembla habitual les pràctiques d’estacionament del ciutadà en 
qüestió. 
Per tot això haig de desestimar la queixa recomanant al ciutadà infractor que procuri, 
en el successiu, no estacionar en llocs no autoritzats en evitació de una reiteració 
continuada de sancions imposades per estacionament incorrecte. 
I a l’Ajuntament de Rubí recomano a través del senyor regidor de Serveis Urbans i 
Seguretat que en evitació de sustentació de criteris diferents sobre el lloc exacte on 
estava situat el vehicle, es doti als agents de Policia Local dels mitjans necessaris per 
tal que es pugui documentar fotogràficament, en el mateix moment d’estendre la 
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corresponent butlleta de denúncia, la situació del vehicle denunciat, tal i com es fa a 
d’altres ciutats.  
En el mateix sentit, més tard i com a continuació de la meva recomanació,remeto al 
senyor regidor una nota de premsa del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell per la 
qual es posa de manifest l’acceptació per part de l’Administració Local de la ciutat 
veïna de la recomanació que va fer el Síndic de Greuges igual a la que jo he presentat 
per si pot resultar d’utilitat a l’hora d’adoptar una resolució al respecte. Finalment, el 
senyor regidor no rebutja la meva recomanació però diu que primer caldrà fer un acurat 
estudi econòmic. 
 
Resultat: queixa desestimada i recomanació                                     Temps: 30 dies 
 
 
 
95/07 de data 16 d’octubre de 2007 
 
Els representants d’una entitat rubinenca presenten una colla d’escrits, amb els 
Greuges detallats, posant de manifest que l’Ajuntament no dóna resposta, en general, 
a les seves instàncies i quan dóna permís ho fa verbalment via telefònica i en alguna 
ocasió amb el temps al límit, de forma que fa impracticable el desenvolupament de 
l’activitat. També es queixen per no saber exactament quina és la persona, dins de 
l’Àrea de Cultura, que pugui actuar com a interlocutor i manifesten el seu desig de 
mantenir una entrevista amb la senyora regidora per tal de solucionar les males 
pràctiques administratives que, segons ells, venen patint. 
 
 
Actuació 
 
Passo el conjunt de queixes a la senyora regidora de Cultura, recomanant, d’entrada, 
que les instàncies que dirigeixen els ciutadans de Rubí a l’Ajuntament es contestin 
sempre, que les autoritzacions o denegacions als comunicats s’han de fer sempre per 
escrit i no pas telefònicament, que les autoritzacions o denegacions es comuniquin 
sempre amb el temps suficient, que vulgui convocar una reunió amb els compareixents 
a fi d’establir un diàleg fructífer i que vulgui designar un interlocutor que pugui decidir 
en cas d’absència de la senyora regidora. 
Respon la senyora regidora agraint les meves consideracions que tramet a l’equip 
tècnic del servei al mateix temps que em tramet un extens informe sobre com han anat 
tots els fets denunciats, informe que trasllado als compareixents emetent al mateix 
temps les següents recomanacions: 
A l’entitat cultural recomano que sol·licitin les autoritzacions per les activitats que 
tinguin previstes amb el temps necessari per tal que, sigui quina sigui la resposta que 
es rebi per part de l’Administració Local resulti factible prendre les mesures que calguin 
sense que s’originin situacions conflictives de gestió dificultosa o que causin despeses 
inútils. També caldrà que exigeixin sempre a l’Administració que malgrat es comuniquin 
les autoritzacions o denegacions via telefònica per tal de guanyar temps, acte seguit es 
passi per escrit o correu electrònic a fi de deixar-ne constància. 
I a la senyora regidora de Cultura reiterar-la en la necessitat que dins del més de gener 
es pugui celebrar la reunió esperada i es millori el sistema de comunicació que fa servir 
l’Ajuntament de Rubí de manera que els escrits no romanguin fins a caducar en la 
gaveta de comunicats no entregats o no recollits si no que aquests siguin retornats 
d’immediat al departament que els ha originat, el personal del qual sabrà possiblement 
com fer-ho per fer arribar d’una manera o altra els escrits als seus destinataris. Aquesta 
darrera recomanació, quina acceptació ultrapassa l’àmbit de la pròpia Regidoria de 
Serveis Socioculturals, la faig arribar també a la senyora alcaldessa per tal que en 
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prengui coneixement i pugui decidir sobre la conveniència d’acceptar-la i procedir, si 
s’escau, a donar les instruccions oportunes. 
 
 
Resultat: informació, mediació i recomanació                                    Temps: 60 dies 
 
 
 
96/07 de data 18 d’octubre de 2007 
 
El propietari d’un habitatge a la urbanització de Can Solà va sol·licitar un certificat 
d’antiguitat mitjançant instància de 7 de juny de 2005, tornat a sol·licitar mitjançant 
instància el 7 de febrer de 2006 sense que a data d’avui se li hagi proporcionat. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Territori. 
 
Resultat: resolt satisfactòriament a primer de 2008                           Temps: 90 dies 
 
   
97/07 de data 23 ‘octubre de 2007 
 
Un matrimoni propietari de un habitatge a Les Valls de Sant Muç es queixa que només 
li han col·locat un calaix de comptador de llum a una de les tres parcel·les però manca 
la instal·lació a les altres dues, a més de queixar-se del mal estat dels embornals per 
quin motiu pateix de inundacions i de brutícia. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’Àrea de Territori i respon el senyor regidor amb informe del 
senyor Sancho explicant que la Direcció Facultativa donarà instruccions al contractista 
per tal de reparar i netejar els embornals, netejar la brossa acumulada al carrer i a 
l’execució d’una escomesa de baixa tensió a compartir amb dues futuribles parcel·les.   
 
Resultat: satisfactori                          Temps: 50 dies 
 
 
98/07 de data 24 d’octubre de 2007 
 
Per mitjà d’un correu electrònic una senyora es queixa perquè el carrer de Cal Príncep 
resulta intransitable pels vianants ja que les voreres són estretes i els vehicles 
estacionats impedeixen, ja sigui amb el retrovisor, ja sigui amb les rodes damunt la 
vorera, el lliure trànsit dels vianants sobre tot si aquests han d'arrossegar un cotxet de 
criatura o un carret de la compra. I això sense entrar en el cas de les cadires de rodes. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat el qual respon que 
l’Ajuntament de la ciutat és conscient dels problemes exposats que no són únics del 
carrer de Cal Príncep, sinó d’altres carrers d’igual configuració, reconeixent que la 
solució definitiva passa per convertir l’esmentat carrer en un de semi-ús per vianants, 
tal com s’ha fet al carrer Sant Miquel o a la part baixa del carrer Cervantes. El problema 
està en l’elevat cost que això representa i per tant no es pot concretar si serà possible 
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durant el pròxim 2008 o no. Se li comunica a la promotora de la queixa i es tanca 
l’expedient. 
 
Resultat: informació                          Temps: 40 dies   
 
 
 
99/07 de data 24 d’octubre de 2007 
 
Un resident de la ciutat de Pamplona es posa en contacte amb aquesta Sindicatura per 
raó de haver-li estat imposada, per la Policia Municipal de Rubí, una sanció de 92 
euros per tenir el seu vehicle estacionat en un gual del carrer de la Plana de Can 
Bertran correctament senyalitzat. El cas és que l’esmentat senyor no ha estat mai a 
Rubí, segons afirma, i ni tan sols sap situar Rubí en el mapa. Va recórrer la multa 
després de demanar còpia del butlletí de denúncia, argumentant que hi deu haver 
algun error tota vegada que en la denúncia hi figura la matricula i el model de 
l’automòbil coincidents amb els de la seva propietat, però no així el color. Li va 
respondre l’Ajuntament argumentant que “no és possible l’error, ja que en els serveis a 
guals s’actua a requeriment del titular del gual, i per això la denúncia és correcta”, 
desestimant el recurs presentat malgrat que el promotor de la queixa acompanyava el 
seu recurs d’un certificat del Cap del Servei de Personal de l’Àrea de Salut de la ciutat 
d’Estella en el que hi constava que el dia d’autos el sancionat es trobava treballant a 
l’esmentat centre de salut. 
Demana la intervenció del Síndic al considerar-se indefens i injustament tractat. 
 
Actuació 
 
 
Em dirigeixo al senyor Inspector en Cap de la Policia Local estimant que el suposat 
infractor afirma que no ha estat mai a Rubí, que el seu vehicle es de color verd i no pas 
gris i que acompanya el seu recurs amb un certificat conforme el dia de la denúncia es 
trobava treballant en el seu lloc habitual. I argumentant que no es discuteix la 
presumpció de veracitat de l’agent sancionador sinó que no puc acceptar la presumpció 
de “infal·libilitat” de l’agent, sinó que existeix la possibilitat d’escriure un número per 
comptes d’un altre o que doni lloc a interpretar-ne un altre; per tot el qual demano el 
sobreseïment de la sanció imposada. 
Respon el senyor regidor que ha considerat la possibilitat d’un error i per tant ha passat 
les indicacions necessàries al Departament de Sancions per tal que es procedeixi a la 
revocació de la sanció. Ho comuniquem al interessat. 
 
Resultat: satisfactori                                        Temps: 20 dies 
 
 
100/07 de data 6 de novembre de 2007 
 
Una ciutadana va ser sancionada per la Policia Municipal per estacionament indegut 
del seu vehicle, sanció que va recórrer amb resultat desestimatori signat pel Cap de la 
Policia Local. La desestimació va motivar que la compareixent dirigís un escrit, tramés 
per correu, formulant una sèrie de preguntes i consideracions sense haver obtingut cap 
resposta. La sanció ha estat pagada i no recorreguda més, però considera vulnerats els 
seus drets al no haver obtingut resposta al seu escrit. 
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Actuació 
 
Trasllado la seva queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat tot 
recomanant que els escrits dels ciutadans a l’Administració han de ser mereixedors de 
resposta en tots els casos. 
Respon el senyor regidor demanant disculpes per la manca de resposta al escrit de la 
compareixent, motivat probablement perquè no es va presentar per registre, sinó per 
correu i no va arribar al seu destinatari. També manifesta que els criteris dels agents 
municipals és sempre el mateix a l’hora de sancionar infraccions de trànsit, però la 
realitat és que no sempre es disposa de presència policial a tots els carrers de la ciutat. 
També informa que s’ha donat instruccions amb la finalitat que es realitzin més controls 
a la zona dels punts indicats per la compareixent. N’informo a la promotora de la queixa 
i tanco l’expedient. 
 
Resultat: informació                          Temps: 30 dies 
 
 
101/07 de data 13 de novembre de 2007 
 
El pare d’un noi de 18 anys que pateix paràlisis cerebral exposa els seus problemes de 
manca de mobilitat al residir en una segon pis sense ascensor. D’altra banda 
l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Serveis a les Persones li va assignar un 
treballador social com a contacte per a qualsevol tràmit o problema, però per diverses 
causes que explica es considera desatès pels Serveis Socials municipals i vol que el 
Síndic intervingui. El seu fill té reconegut el grau III i nivell 2 de dependència. 
 
Actuació 
 
Trasllado l’expedient obert a Serveis a les Persones i parlo amb PROURSA. 
Respon la senyora regidora el 27 de novembre explicant les actuacions que s’estan 
portant a terme en l’assistència a la família del compareixent, com ara recolzar-lo en la 
recerca d’un habitatge adaptat a les seves necessitats, plantejar la demanda de Centre 
de Dia pel fill, donar d’alta a la Seguretat Social  a l’esposa, facilitar un Servei d’Ajuda 
Domiciliària, etc. D’altra banda, a conseqüència d’una reunió amb PROURSA, s’està 
procedint a cercar una habitatge adaptat, de manera que s’està treballant en el cas i no 
es pot considerar cap negligència ni desatenció per part de l’Administració Local. 
N’informo al compareixent, que malgrat tot, segueix queixant-se recorrent a una 
associació de veïns, un partit polític i fins i tot al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Resultat: satisfactori, en principi, ja que se’l va atenent                  Temps: 15 dies 
 
(No obstant, el compareixent no està satisfet, viu angoixat i nerviós i truca sovint, 
queixant-se per quin motiu decideixo continuar el seguiment) 
 
 
102/07 de data 13 de novembre de 2007 
 
Els representants d’un grup municipal exposen verbalment i a través d’una colla de 
documents, la seva queixa per considerar que l’exposició pública del document sobre el 
POUM “criteris objectius i solucions de planejament”, de data setembre de 2006 té 
molts canvis i errors que el fan obsolet i d’aquesta manera, vulnera els drets dels 
ciutadans a la informació en sotmetre els mateixos a un estrès innecessari. 
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Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials. 
Respon, el 20 de desembre, el senyor Lluís Calvet, Comissionat d’Urbanisme i 
Habitatge-Proursa, indicant que la publicació i subjecció a informació pública de l’avanç 
del Pla és obligatòria en el cas de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es 
va fer d’acord amb l’article 106.4 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, i va ser acordat 
pel Ple de la Corporació Municipal del dia 25 d’octubre de 2007, per 22 vots a favor, 2 
en contra i cap abstenció. Per aquest motiu, el Síndic considera que no s’han vulnerat 
els drets ciutadans, d’una banda, i també que el Síndic no pot anular ni anar en contra 
dels acords del Ple, i per tant haig de rebutjar la queixa presentada. A més cal afegir 
que consultada la opinió de la senyora Mònica Roig, advocadessa que ha intervingut 
en el tema, afirma la legalitat de l’exposició pública i la validesa del document, que de 
cap manera és obsolet. Així ho faig saber als compareixents. 
 
 
Resultat: queixa desestimada. Informació                      Temps: 35 dies  
 
 
103/07 de data 15 de  novembre de 2007 
 
Un ciutadà rubinenc, de nacionalitat d’un país africà, havia treballat a l’ambaixada del 
seu país a Paris, primer,  i a Madrid més tard. Finalment, l’ambaixador va plegar i es va 
quedar sense feina. El Govern del seu país li deu 140.000 dòlars de salaris endarrerits 
i, per més passes que ha fet, no hi ha manera que li paguin. Sentint-se impotent, 
acudeix al Síndic en demanda d’empara. 
 
Actuació 
 
No puc acceptar-li la queixa per manca de competències en el tema, però li facilito les 
dades del Defensor del Pueblo Español (que tampoc té competències) per si vol 
traslladar el seu problema al Tribunal Internacional de Drets Humans o equivalent. 
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada             Temps: 5 dies 
 
 
104/07 de data 20 de novembre de 2007 

 
Una propietària d’una parcel·la de Sant Muç i quin mur amb tanca de filat sobre una 
base cimentada va haver de ser enderrocat amb motiu de les obres d’urbanització del 
sector, es queixa perquè només li han reposat 3 metres de l’esmentat mur per comptes 
dels 37 metres enderrocats. També demana que li retirin les terres abocades al seu 
terreny producte dels moviments propis de l’obra, i això constitueix, segons el seu 
parer, una violació de la propietat. 
 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de l’Àrea de Territori per tal que el senyor Sancho 
comprovi la gravetat dels fets per tal de recomanar, si s’escau, la restitució dels danys 
a càrrec de la constructora o que la compareixent procedeixi a una reclamació 
patrimonial subsidiària a l’Ajuntament. 
 
Resultat: en tràmit a 31.12.2007                                 Temps: indefinit 
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105/07 de data 26 de novembre de 2007 
 
Una senyora administradora de finques acudeix queixant-se sobre els errors que ha 
detectat com a conseqüència, segons creu, de la possible descoordinació entre les 
dades del Padró Municipal i Gestió Econòmica, sobre tot en la Taxa de Recollida 
d’Escombraries. Vol manifestar el seu descontentament pel que representa una mala 
gestió i aporta còpies de documents que poden ser susceptibles d’errors produïts. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals per tal de fer-lo sabedor i 
vulgui informar-me. 
 
Resultat: en tràmit a 31.12.2007                                                          Temps: indefinit 
 
 
106/07 de data 4 de desembre de 2007 
 
Un resident que treballa a Barcelona, utilitza els FFGC per anar i tornar de la feina, 
arribant a l’estació de Rubí cada vespre a les 23.06 hores. Fins ara podia agafar 
l’autobús urbá de la línia 4 per anar de l’estació a casa seva, però des del 4 de 
desembre l’esmentat autobús no passa. Vol saber per quins motius s’ha suprimit sense 
preavís. 
 
Actuació 
 
Com a primera mesura, contacta amb la companyia CTSA, concessionària del servei 
de transport urbà, obtenint la resposta que hi ha hagut una re-estructuració del servei 
de manera que el darrer bus surt de l’estació a les 22.55 hores, i això impedeix al 
compareixent poder utilitzar el transport públic urbà. No obstant, informant al 
compareixent, traslladem la seva queixa a Serveis Urbans i Seguretat, aprofitant que el 
ciutadà també demana la instal·lació d’una marquesina i seients a la parada. 
 
Resultat: en tràmit a 31.12.2007                             Temps: indefinit  
 
 
107/07 de data 13 de desembre de 2007   
 
Una senyora manifesta que pateix molèsties produïdes per les celebracions religioses 
en un lloc  de culte d’una Església Evangèlica situada al costat del seu habitatge, paret 
per paret. La compareixent s’ha dirigit a l’Ajuntament queixant-se de la forta 
contaminació acústica, i això ha motivat una intervenció municipal que, en principi, 
semblava haver apaivagat el soroll, però darrerament s’està reproduint la contaminació 
acústica i com que creu que té dret a la seva intimitat, tranquil·litat i descans, sol·licita la 
intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a Serveis Urbans i Seguretat  demanant el compliment de la Llei 
16/2002 de Protecció Contra la Contaminació Acústica i citant l’actuació de 
l’Ajuntament de Salt en un cas semblant. 
 
Resultat: en tràmit a 31.12.2007            Temps: indefinit  
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108/07 de data 19 de desembre de 2007 
 
Unes veïnes de Can Barceló van dirigir una instància el 27 d’agost, acompanyada d’un 
plec de signatures sol·licitant que el servei d’autobusos urbans presti servei a la 
urbanització on resideixen, i el 27 de novembre van rebre un escrit, sense firma, del 
Departament de Mobilitat de l’Ajuntament reconeixent la necessitat plantejada però el 
traçat i poca amplada dels carrers de Can Barceló fan inviable la prestació del servei 
sol·licitat. Com que la resposta no resulta satisfactòria a les compareixents, demanen 
una actuació del Síndic. També aprofiten per manifestar la seva queixa per com els 
veïns que tenen sol·licitat telèfon, Telefònica addueix que l’Ajuntament no els dóna 
permís. Finalment, sol·liciten que es millori la senyalització viària en un punt determinat. 
 
Actuació 
 
Trasllado les queixes al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat, proposant un 
estudi de viabilitat, i la utilització d’un “Bus de Barri” de petites dimensions, com a 
llançadora, ja que l’accés d’un autobús gran és possible, per exemple pel carrer 
Desmon Tutu. S’ha de considerar que els residents de Can Barceló tenen dret a un 
servei de transport públic urbá de qualitat, d’acord amb l’article XX de la Carta Europea 
de Drets Humans a la Ciutat, carta de la que Rubí n’és signatària. També, informació 
sobre el problema de Telefònica i de la situació d’uns cartells indicadors. 
 
Resultat: en tràmit a 31.12.2007                                                          Temps: indefinit  
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    ESTADÍSTIQUES 
 
 
Àrees Afectades 
 
Territori 36 
Serveis Urbans i Seguretat 27 
Queixes no acceptades/informació 17 
Alcaldia 16 
Serveis a les Persones 9 
Serveis Centrals 7 
Serveis Jurídics 5 
Protecció Civil 2 
Síndic de Greuges de Catalunya 2 
Cultura 1 
OAC 1 
Proursa 1 
 
 
 
 

Àrees Afectades en %

Territori
28%

Serveis Urbans i Seguretat
21%

Queixes no 
acceptades/informació

14%

Alcaldia
13%

Serveis a les Persones
7%

Serveis Centrals
6%

Serveis Jurídics
4%

Protecció Civil
2%

Síndic de Greuges de 
Catalunya

2%

Cultura
1%

Proursa
1%

OAC
1%

Territori

Serveis Urbans i Seguretat

Queixes no acceptades/informació

Alcaldia

Serveis a les Persones

Serveis Centrals

Serveis Jurídics

Protecció Civil

Síndic de Greuges de Catalunya

Cultura

Proursa

OAC
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Qui ha acudit a la Sindicatura 

 
 

Homes 59 
Dones 45 
Col·lectius/Associacions 2 
D’ofici 2 

 
                     
                                             

Reclamacions

Dones; 45; 
42% Homes; 59; 

54%

D'ofici; 2; 
2%

Col·lectius/
Assoc.; 2;

 2%

Homes

Dones

Col·lectius/Associacions

D'ofici

 
 
 
 

Resultats de les reclamacions 
 
 

Mediació/Informació 39 
Satisfactori 38 
En tràmit/Seguiment 22 
Queixes desestimades/No admeses 17 
Recomanació 17 
Síndic de Greuges de Catalunya 2 

 
 
 

Resultat de les queixes

En tràmit/Seguiment; 22; 
16%

Mediació/Informació; 39; 
29%

Satisfactori; 38; 
28%

Recomanació; 17; 
13%

Síndic de Greuges de 
Catalunya; 2; 

1%

Queixes 
desestimades/No 

admeses; 17;
 13%

Satisfactori

Queixes desestimades/No admeses

Síndic de Greuges de Catalunya

En tràmit/Seguiment

Mediació/Informació

Recomanació

 
 
* Cal tenir en compte que una mateixa compareixença, pot generar més d’una queixa, pot afectar a més 
d’una àrea, i pot tenir més d’un resultat. 



 62

ENQUESTA DE QUALITAT 
 
 
L’oficina del Síndic de Greuges ha distribuït 99 enquestes, absolutament anònimes, 
quin model es reprodueix en aquestes pàgines, entre les persones que van acudir a la 
Sindicatura durant l’exercici 2007, amb la intenció d’obtenir la valoració que en feien 
els ciutadans atesos i quines eren les seves percepcions. Les respostes, degudament 
tabulades, apareixen a les pàgines que segueixen i quina atenta lectura ha de 
permetre, a Síndic i regidors, millorar l’atenció als ciutadans. 
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                                    QÜESTIONARI INDIVIDUAL DE QUALITAT 2007                 

                                   

 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l'oficina del 
síndic?                                                                     

Molt bona 17 1 1 1         1   1   1   1 1 1 1               1   1 1 1 1 1 1   

Bona 12       1 1 1 1   1       1         1 1   1 1 1 1                   

Dolenta 4                     1                 1           1             1 

Molt dolenta 0                                                                   

2) Com valoraria el temps trascorregut entre el seu primer contacte                                                                     

 i la finalització del procés? (sigui informació o resolució)                                                                     

Molt llarg 5     1 1       1 1                                 1               

Llarg 9         1   1           1             1     1 1     1   1       1 

Curt 16   1       1       1 1 1   1 1 1 1 1 1     1           1   1 1 1   

Molt curt 1                                                 1                 

3) Quin és el grau d'acord amb la resposta donada per l'Ajuntament?                                                                     

Molt d'acord 6     1 1     1                   1 1 1                             

Bastant d'acord 5   1                 1       1                           1     1   

En desacord 8         1       1 1           1           1         1     1     1 

Molt en desacord 12 1         1   1       1 1             1 1   1 1   1   1     1     

4) Quin és el grau d'acord amb la resposta, resolució o recomanació                                                                      

que ha fet el síndic?                                                                     

Molt d'acord 15 1 1         1 1   1   1     1   1 1 1           1     1 1 1   1   

Bastant d'acord 11     1 1   1     1       1 1   1           1         1       1   1 

En desacord 4         1           1                       1 1                   

Molt en desacord 1                                       1                           

5) Considera que s'ha resolt el problema, la queixa o la sol·licitud                                                                      

d'informació que vostè va exposar?                                                                     

S'ha resolt molt bé 5             1               1   1                     1       1   

S'ha resolt bastant bé 6       1           1 1   1                       1 1               

S'ha resolt malament 2                 1     1                                           

No s'ha resolt 20 1 1 1   1 1   1           1   1   1 1 1 1 1 1 1     1   1 1 1   1 

6) Com valoraria en general la intervenció del síndic? (és a dir,                                                                      

interés, accessibilitat, gestions realitzades, secretaria, etc)                                                                     

Molt positiva 18   1 1       1 1   1     1 1 1 1 1 1 1           1     1 1 1 1 1   

Bastant positiva 6       1   1     1                           1       1           1 

Bastant negativa 0                                                                   

Negativa 6         1           1                 1 1     1   1               

7) Recomanaria a altres persones que es dirigissin al síndic?                                                                     

Sí, en tots els casos 18 1 1 1       1     1 1   1 1 1   1           1   1   1 1 1 1 1 1   

Sí, en algun cas 11       1   1   1 1             1   1 1 1       1   1             1 

No, en cap cas 1         1                                                         
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ENQUESTA QUALITAT 2007 
 
 

1)  Com val or ar i a  l a  i nf or maci ó r ebuda en gener al  des de 
l 'of i c i na del  Síndi c

Mol t bona
53%

Bona
38%

Mol t dolenta
0%

Dolenta
9%

Mol t bona

Bona

Dolenta

Mol t dolenta

     

2)  Com val or ar i a  el  t emps t r ascor r egut  ent r e el  seu pr i mer  
cont act e

 i  l a  f i nal i t z aci ó del  pr océs? ( si gui  i nf or maci ó o r esol uci ó)

Mol t l lar g
17%

Llar g
27%

Cur t
53%

Mol t cur t
3%
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4)  Qui n és el  gr au d'acor d amb l a r espost a,  r esol uci ó o 

r ecomanaci ó 
que ha f et  e l  s índi c?

M olt  d'acor d

5 1%Bast an t  d'acor d

3 3 %

En  desacor d

13 %

M olt  en  desacor d

3 %
Mol t d'acor d
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6)  Com val or ar i a  en gener al  l a  i nt er venci ó del  s índi c? ( és a 
di r ,  

i nt er és,  accessi bi l i t at ,  gest i ons r eal i t z ades,  secr et ar i a ,  
et c)

Mol t posi tiva
62%

Bastant posi tiva
17%

Bastant negativa
0%

Negativa
21%

Mol t posi tiva

Bastant posi tiva

Bastant negativa

Negativa

 
 
 
 

7)  Recomanar i a a al t r es per sones que es di r i gi ssi n al  s índi c?

Sí, en tots els casos
63%

Sí, en algun cas
34%

No, en cap cas
3%

Sí, en tots els casos

Sí, en algun cas

No, en cap cas

 

3)  Qui n és el  gr au d'acor d amb l a r espost a donada per  
l 'Aj unt ament ?
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5)  Consi der a que s 'ha r esol t  e l  pr obl ema,  l a  quei xa o l a  
sol · l i c i t ud 

d'i nf or maci ó que vost è va exposar ?
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8) Si ho desitja, exposi aquí algun suggeriment, algunes dificultats que hagi 
tingut en les relacions amb el síndic, alguna deficiència que hagi pogut detectar 
o una opinió que ens permeti millorar l’actuació d’aquesta institució: 
 
P5: Sinceramente me esperaba más de éste organismo. Limitarse a dar información 
no creo que sea suficiente cuando alguien tiene un problema, pero es normal porque 
el problema no es de algún familiar del Síndic. Me esperaba más. 
 
P6: Esta institución cuando se trata de temas con el Ayuntamiento no puede hacer 
nada, creo que no puede actuar con libertad porque el Ayuntamiento es el que tiene el 
poder y la ley del embudo. 
 
P8: Respecte al Síndic, no tinc cap queixa, en quant a l’Ajuntament, encara estic 
esperant que col·loquin el caixó de l’aigua, del carrer XXXX, número XX. És 
inconcebible que l’Administració actuï d’aquesta manera, quan ells diuen que estan al 
servei de les persones, ara bé ho diran en el moment de les eleccions, però la realitat 
és una altra. Si tinguéssim que valorar l’Ajuntament entre 0 i 10 la puntuació seria -5, 
personi, -10. Un saludo.  
 
P10: Desitjo que aquest Síndic ho tinguem molts anys, ja que té un tracte com pocs. 
Tan de bo la resta de funcionaris actuessin en part com ho fa aquest senyor. 
 
P11: La solució proposada va ser totalment tècnica, no va anar més enllà. 
 
P15: El dia que ens va atendre, amb el nostre problema, malgrat no ser de la seva 
competència, va tenir l’atenció d’escoltar-nos i d’aconsellar-nos. Moltes gràcies. 
 
P16: Acudí al Síndic en reclamación de falta de respuesta y diligencia por parte del 
Ayuntamiento, ante solicitud de compensación de daños sufridos al caer al suelo, por 
tropezar con un agujero en la calzada, donde faltaban 2 baldosas, produciéndome 
rotura del brazo derecho, enyesado 45 días y después un mes de recuperación. 
Hechos acaecidos el 1 de octubre de 2006. Hoy, después de 18 meses sigo con el 
expediente abierto, pero sin resolución alguna. 
Es una pena que las reclamaciones hechas a través del Síndic no produzcan 
resultados satisfactorios, porque el Ayuntamiento se limita a informar del estado del 
expediente y nada más. 
Resultados así de negativos son una perdida de tiempo para el Síndic y lamentable 
este hecho por su dedicación y atención a mi caso sin fruto alguno. 
 
P20: Me dirigí a ustedes porque Dragados, en Sant Muç, me tiró el muro de mi casa y 
marcharon dejando el muro por hacer. Este mes ha hecho 5 años. El muro sigue igual. 
Dejé fotos del mismo. De todas maneras, la respuesta no fue muy adecuada. Gracias 
por sus servicios, porque la valoración no fue nada buena. Gracias. 
 
P21: (La persona que va respondre aquesta enquesta va afegir a la pregunta número 
dos, un punt 5- No se ha resuelto; a la pregunta número quatre, un punt 5- No he 
recibido ninguna respuesta, etc.; a la pregunta número set, un punt 4- Por mi 
experiencia=NO.) 
Todavía no he tenido respuesta a mi solicitud. 
Dificultad para contactar para ver como esta el tema. 
 
P25: Que continuï pel mateix camí. Ho fa molt bé. 
 
P26: El Síndic no ha donat respostes, ni sembla haver fet unes gestions que portin a 
solucionar el problema. Tampoc l’Ajuntament va realitzar les gestions a què estava 
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obligat. La solució la va trobar el reclamant, jo, mitjançant el Departament de Vivenda 
de la Generalitat. 
 
P28: El Síndic nos atendió con buen criterio y rapidez. Solucionó una demora con el 
Ayuntamiento de manera solvente. Aprovecho la ocasión para felicitarles y 
agradecerles de nuevo su gestión. 
 
P30: El trato ha sido muy bueno, el resultado muy positivo, pero tiene que haber un 
seguimiento, ya que en mi caso de la resolución propuesta por el Síndic, todavía no 
han efectuado ninguna de las mejoras que se tenían que efectuar, por lo que creo 
conveniente todos los casos deben tener un seguimiento para que se cumpla la 
resolución.  
 
P31: Desitjaríem més respecte i consideració, visibles, en aquest cas per part de la 
Sra. Alcaldessa de Rubí, per les intervencions del Sr. Síndic, molt correctes. Pels 
ciutadans de Rubí ha estat decebedor, trist i frustrant, el constatar que totes les seves 
gestions, d’abans i després d’arribar al Il·lustre. Sr. Síndic de Greuges, han estat 
inútils. A Rubí es segueix matant coloms igual i de la mateixa manera, per part de 
l’Ajuntament. 
 
P33: Any darrera any es repeteixen les mateixes queixes a les que l’Administració no 
fa cas, sovint en incompliments clars de la llei o reglaments, per part de 
l’Administració. Crec que en els temes clars d’incompliments per part de 
l’Administració (ex: no contestar sol·licituds), el Síndic hauria de dur aquests casos als 
tribunals. D’altra manera, per aquests casos, el Síndic no és eficaç. Tot i aquesta 
reflexió, continuo pensant que l’existència del Síndic és una aportació molt valuosa per 
a la democràcia. 
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Situació a 31.12.07 de les queixes presentades els anys 2004,  2005 i 2006 
pendents de resoldre. 
 
 
 

04/04 de data 13 de maig de 2004. En data 6 de setembre de 2007 el 
compareixent ens fa arribar còpia de la Carta de Pagament de la segregació. 
Tanquem l’expedient. 
07/04 de data 18 de maig de 2004. En data 13 de març de 2007 es firma un 
Acta conjunta compareixent-Ajuntament  arribant així a un acord sobre les 
reparacions a efectuar a la parcel·la de la seva propietat. Tanquem L’expedient. 
26/04 de data 1 de juliol de 2004.  Tancat l’any 2007 per manca de resposta. 
18/05 de data 26 d’abril de 2005. El 13 de desembre de 2007 es porta a terme, 
per part del Síndic, el senyor regidor d’Esports, el Cap de l’Area de Serveis 
Socioculturals i el responsable de la Piscina Municipal, una visita a casa del 
promotor de la queixa per tal de valorar les reparacions a fer, i s’acorda que es 
portaran a terme les mateixes. Tanquem l’expedient. 
42/05 de data 6 de setembre de 2005. Com que durant l’any 2007 no hem 
obtingut cap informació sobre si han estat retornats els avals, tanquem 
l’expedient per manca d’informació. 
02/06 de data 3 de gener de 2006. Es tanca l’expedient per haver quedat la 
queixa “sub iudice”. 
06/06 de data 26 de gener de 2006. Tanquem l’expedient perquè el CatSalut ha 
anunciat millores en el servei ginecològic. 
12/06 de data 9 de febrer de 2006. El 7 de març de 2007 i després d’una reunió 
amb l’Àrea de Serveis Centrals puc informar al compareixent de les explicacions 
rebudes i amb l’afirmació del senyor regidor que el tema ja ha estat tractat i 
aclarit amb els regidors corresponents. El Síndic, però, recomana a aquest darrer 
que les peticions d’informació del Síndic de Greuges s’han de resoldre en un 
termini molt més breu respectant al màxim el Reglament del Síndic i que, malgrat 
les dificultats en el compliment de determinades mocions per causes justificades, 
s’ha de procurar no arribar a una demora “sine die” car l’objectiu dels acords 
aprovats majoritàriament en els Plens Municipals és l’acompliment dels 
mateixos. Informació i recomanació. 
20/06 de data 7 de març de 2006. A l’any 2007, malgrat no recepcionar encara  
les obres d’urbanització del barri de “La Perla” es va donar llicència a Gas 
Natural per tal que el compareixent pogués disposar del subministrament de gas, 
fet que em confirma l’interessat. Satisfactori.    
24/06 de data 9 de març de 2006. El 4 de desembre de 2007 es rep informe del 
senyor Coordinador de l’Àmbit d’Urbanisme, en el sentit de reiterar-se en la no 
consideració oportuna pel retorn dels avals dipositats com a garantia. Insisteixo 
en la presumpció d’innocència del compareixent en virtut de l’article 24.2 de la 
Constitució Espanyola i de persistir en no voler retornar l’aval, és l’Ajuntament 
qui haurà de demostrar fefaentment l’autoria dels danys ocasionats a via pública. 
Pendent a 31.12.2007. 
25/06 de data 21 de març de 2006. Després d’una exhaustiva inspecció 
mitjançant càmera de CTTV  per part de Sorea de la xarxa de clavegueram no 
s’observa cap anomalia que pugui provocar humitats al domicili de la 
compareixent, per quin motiu desestimo la queixa presentada. Queixa 
desestimada.   
30/06 de data 27 d’abril de 2006. Tenint en consideració les recomanacions 
efectuades des d’aquesta Sindicatura i estudiat amb més deteniment l’expedient 
de la denúncia, el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat procedeix a la 
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retirada de la sanció. Resultat satisfactori. 
35/06 de data 23 de maig de 2006. Respon el senyor Coordinador de l’ Àmbit d’ 
Urbanisme excusant-se pel retard en respondre degut a la manca ‘efectius 
personals del servei i la gran quantitat d’expedients a tramitar, però que a la 
major brevetat es realitzarà nova visita d’inspecció a l’obra motiu de la queixa i, si 
és el cas, es continuarà l’expedient disciplinari. Informació. 
38/06 de data 30 de maig de 2006. El 27 d’abril de 2007 respon el senyor regidor 
de Serveis Urbans i Seguretat afirmant que es va realitzar la revisió de totes les 
peticions que s’adrecen al servei per la reparació o substitució de senyalització 
de l’Avinguda de les Olimpíades,  amb resultat negatiu. No obstant, brinda la 
possibilitat d’una entrevista amb el Cap de la Policial Local, possibilitat que 
traslladem a la compareixent i tanquem l’expedient. Queixa desestimada. 
42/06 de data 6 de juny de 2006. El senyor regidor de Serveis Territorials es va 
reunir amb els veïns afectats del Polígon II de Can Solà i s’acordà  tramitar el 
canvi de sistema gestor passant d’un sistema de cooperació a un sistema de 
compensació, cosa que comuniquem a la compareixent. Informació. 
43/06 de data 6 de juny de 2006. A través de la signatura d’un Acta de 
conciliació s’acorda arreglar els desperfectes i amb aquest motiu tanquem 
l’expedient. Satisfactori. 
45/06 de data 13 de juny de 2006. Al mes de juliol de 2007, després de la 
presentació per part de la interessada del certificat original de l’abocador 
receptor dels residus i el certificat de final d’obra de l’arquitecte,  es procedeix al 
retorn d’avals de garanties. Satisfactori. 
46/06 de data 13 de juny de 2006. Després d’una reunió als locals de RUBI+D, el 
Síndic recomana als veïns que cal confiar en l’eficàcia de la solució proposada 
sobre el col·lector del carrer Mallorca i a l’Ajuntament que mantingui informats als 
veïns el dia que es vagin cobrint etapes sobre el projecte de l’esmentat col·lector. 
Al mateix temps, comunico la meva resposta al Síndic de Greuges de Catalunya, 
primer receptor de la queixa veïnal. Resultat satisfactori, si bé caldrà fer el 
seguiment del cas. 
47/06 de data 20 de juny de 2006. Reobrim l’expedient per considerar que s’està 
produint un cas de “moobing”, o assetjament immobiliari i, per tant, recomanem a 
l’Ajuntament l’estudi de la possibilitat d’adoptar un protocol d’actuacions 
semblant al de l’Ajuntament de Sabadell amb intervenció i coordinació de 
diferents àrees municipals que permetin la ràpida actuació de protecció dels 
ciutadans en situació de patiment d’assetjament immobiliari. I fent seguiment del 
cas, la senyora alcaldessa em comunica que s’han iniciat els tràmits per a la 
teleassitència domiciliària del matrimoni afectat i pel “xec servei” per auxiliar de la 
llar. D’altra banda, s’ha arribat a un acord, per mitjà d’una acció mediadora per 
part de la Regidoria de Serveis Territorials, entre la constructora immobiliària 
propietària de l’habitatge i el matrimoni afectat, consistent en proporcionar a 
aquests darrers un habitatge de lloguer respectant els preus actuals, de durada 
vitalícia i no heretable. Resultat satisfactori, es farà seguiment del cas.  
53/06 de data 25 de juliol de 2006. Amb la resposta per part del senyor regidor 
de Serveis Territorials de fer restablir la legalitat vigent, d’una part, i de reiterar-
se en que la construcció veïna s’ajusta a la llicència concedida dono per tancat 
l’expedient. Informació.  
54/06 de data 25 de juliol de 2006. Amb resposta del senyor regidor de Serveis 
Territorials en el sentit que no està prevista cap actuació d’ampliar, en el tram 
final del carrer Quevedo, l’empedrat de l’esmentat carrer, sinó que es decideix 
deixar-lo com està, n’informo a la compareixent i tanco l’expedient. Informació. 
55/06 de data 27 de juliol de 2006. Amb motiu d’una acció puntual portada a 
terme per la Policia Municipal s’han acabat les molèsties inicialment denunciades 
per contaminació acústica deguda als lladrucs dels gossos, tanco l’expedient 
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amb resultat satisfactori. 
60/06 de data 28 d’agost de 2006. Amb la informació que dóna el senyor regidor 
de Serveis Urbans i Seguretat d’haver instal·lat un banc a la parada provisional 
d’autobús de l’Escardívol i d’haver traslladat la petició de senyalització de parada 
a l’empresa SARBUS, dono per tancat l’expedient de la meva petició d’ofici. 
Satisfactori. 
65/06 de data 7 de setembre de 2006. La senyora regidora de Serveis a les 
Persones respon que s’ha concedit el servei de teleassistència i la concessió del 
“xec servei” així com assignar una plaça de centre de dia i procedir a la sol·licitud 
de la Llei de la Dependència. Satisfactori. 
66/06 de data 12 de setembre de 2006.  Aquest expedient s’ha reobert amb el 
número 17/07 i degut als informes negatius de la DF de l’obra de Sant Muç, el 
Síndic recomana a l’Ajuntament que es recavi l’opinió d’un tècnic no vinculat a 
l’obra per tal que dictamini si la rampa és accessible o no. Seguiment. 
67/06 de data 19 de setembre de 2006. Després de diversos intents de contactar 
telefònicament amb la compareixent, li comuniquem per escrit que donem el cas 
per conclòs esperant que les molèsties detectades per la contaminació originada 
pels generadors d’electricitat que denunciava no es tornin a produir. Expedient 
tancat.  
70/06 de data 25 de setembre de 2006. El comerciant compareixent va tenir una 
reunió amb personal de Policia Local acordant passar a ser de 8 a 20 hores la 
zona de càrrega i descàrrega afectada, substituir la pilona mòbil situada a l’inici 
del carrer per una senyalització vertical. Mediació. Satisfactori.  
72/06 de data 2 d’octubre de 2006. D’una banda, i com a conseqüència de la 
informació rebuda de l’Àrea de Serveis Territorials, constato que s’ha produït una 
mala pràctica administrativa que ha comportat una gran càrrega de treball i 
omplir una gran quantitat de paperassa, per arribar a deixar prescriure una falta 
de disciplina urbanística deixant d’ingressar a l’erari públic un import que podia 
haver entrat a formar part del patrimoni municipal. Per això recomano que 
s’investiguin les responsabilitats corresponents i s’eviti en un futur situacions 
similars o semblants, donant coneixement de la meva recomanació tant al senyor 
regidor de Serveis Territorials com a la senyora alcaldessa. D’altra banda, la 
compareixent ens comunica que el motiu de la seva queixa ha estat traslladat al 
Jutjat de Rubí, per la qual cosa haig de donar per tancat l’expedient.  
73/06 de data 5 d’octubre de 2006. En data 8 de gener el senyor regidor de 
Serveis Territorials ens comunica que és previst la concessió de la llicència pel 
mateix dia 8 de gener, ben entès que el permís d’enderroc exceptua la façana tal 
i com determina la fitxa P52 del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
de Rubí. Així ho comuniquem al promotor de la queixa i tanquem l’expedient. 
75/06 de data 17 d’octubre de 2006. Després d’exposar el tema al senyor regidor 
de Serveis Urbans i Seguretat obtinc la resposta de ratificació en la sanció 
imposada ja que el denunciat hauria d’haver avisat a la Policia Local i no pas 
estacionar el seu vehicle a la plaça. Es comunica al compareixent i es desestima 
la queixa. 
77/06 de data 23 d’octubre de 2006. Fent el seguiment del tema i després de 
diverses gestions, acordem amb la senyora Cap de Serveis Jurídics que 
sol·licitarem al compareixent les dues factures de reparació dels danys per un 
import de 233.85 euros però refetes a nom d’ell, quedant a l’espera que es pugui 
resoldre la qüestió, per quin motiu encara no podem donar per conclòs 
l’expedient.  
78/06 de data 24 d’octubre de 2006. Després de rebre la informació demanada 
per part del senyor Coordinador de Medi Ambient i Mobilitat, cal considerar que 
el termini de finalització de les obres del Col·lector del carrer Monturiol , serà tal 
com estava previst en el projecte executiu, previst per finals d’any. Al mateix 



 72

temps, expliquem a la compareixent que el període de retorn de 10 anys segueix 
sent el mateix, ja que les dimensions del nou col·lector no s’han modificat i la 
nova instal·lació millora la seva capacitat. Informació.  
79/06 de data 31 d’octubre de 2006.  L’1 de juny de 2007 el senyor regidor en 
funcions de Serveis Territorials en comunica que a data 13 de novembre de 2006 
es va procedir al retorn dels avals reclamats. Això motiva la meva queixa sobre 
la mala pràctica administrativa que representa que malgrat haver reclamat una i 
altra vegada informació sobre en quin estat es trobava l’expedient de referència 
sense obtenir cap resposta, m’hagi d’assabentar que el retorn dels avals es va 
efectuar 6 mesos enrere i per això haig de recomanar que s’eviti la mala pràctica 
administrativa que ocasioni situacions com la present desvirtua la tasca del 
Síndic de Greuges. Satisfactori amb recomanació. 
83/06 de data 14 de novembre de 2006. Finalment, al març de 2007 l’Ajuntament 
porta a terme el trasllat de les oficines del carrer Justícia a l’edifici de la plaça 
Pearson, per quin motiu, evidentment, haig de donar per tancat l’expedient obert 
com a conseqüència de els queixes veïnals per contaminació acústica degut a la 
instal·lació d’aire condicionat. Malauradament el compareixent va morir abans 
que fos efectiu el trasllat, per quin motiu no va poder veure mai satisfeta la seva 
queixa d’evitació de les molèsties suportades. Molèsties de quina supressió n’era 
responsable l’Ajuntament, amb l’agreujant que l’origen de la contaminació era 
produït en un local municipal. Expedient tancat.   
84/06 de data 14 de novembre de 2006. Després de diverses gestions i 
d’investigacions portades a terme amb l’Associació de Veïns de Les Torres, els 
Serveis Territorials, els Serveis Urbans i Seguretat i fins i tot amb la senyora 
alcaldessa, després d’haver parlat novament amb la compareixent a base de 
molts intents no reeixits, i comprovar que la plaça de la Constitució és una plaça 
de propietat particular però d’ús públic decideixo, a finals d’any, adoptar una 
resolució definitiva que per manca de temps la passaré a Serveis Urbans i 
Seguretat a primers de gener de 2008. Pendent encara.  
86/06 de data 24 de novembre de 2006. El senyor regidor de Serveis Territorials 
que personat un arquitecte tècnic municipal al domicili del compareixent, es 
constata que la reparació d’humitats de la paret a partió correspon al promotor 
de la queixa. Informació. 
88/06 de data 12 de desembre de 2006. El febrer de 2007 rebem informe del 
departament de Serveis Territorials en el que es posa de manifest que les 
esquerdes produïdes e l’habitatge en qüestió de cap manera són conseqüència 
de les vibracions per les obres de compactació del carrer. D’altra banda els 
desperfectes en el paviment de la calçada queden inclosos dintre del llistat de 
repassos a fer pel contractista de l’obra. Finalment i respecte al desguàs 
d’aigües pluvials, s’informa que aquest és antireglamentari, ja que aboca 
directament damunt la vorera i va contra l’article 5 de la vigent Ordenança sobre 
la Xarxa de Clavegueram. Per això cal que aquesta instal·lació reculli totes les 
aigües pluvials de la parcel·la i les canalitzi soterradament des de la tanca a la 
xarxa pública existent en el vial. Després de comunicar el resultat de l’informe a 
la compareixent donem per conclòs l’expedient. Satisfactori en part i informació. 
89/06 de data 19 de desembre de 2006. El 26 de febrer respon la senyora Cap 
de Serveis Jurídics informant que, efectivament, el Decret d’Alcaldia que 
ordenava el pagament de 459 euros a l’esposa del compareixent com a 
rescabalament de l’import d’unes ulleres noves, implicava un reconeixement de 
l’existència del nexe causal per imputar la responsabilitat patrimonial. No obstant, 
no figura a l’informe mèdic cap al·lusió als conceptes de baixa, seqüeles que 
permetin valorar danys físics d’acord amb la normativa aplicable. Per aquest 
motiu no es pot considerar estimada la queixa presentada. Queixa desestimada.  

 
 



 73

 
Reculls de premsa 2007 
 
 
24 de juliol  El Punt. Comentaris presentació memòria anual. 
 
26 de juliol  Diari de Rubí. Comentaris presentació memòria anual.  
 
26 de juliol  Diari de Terrassa. Comentaris presentació memòria anual. 
 
27 de juliol  Rubí Notícies. Comentaris presentació memòria anual. 
 
14 de setembre Rubí Notícies. Publicació queixa veí de Sant Muç. 
 
24 d’octubre El País. Cumbre de los 13 “ombudsmen” espanoles en 

Barcelona. 
 
10 de desembre El Punt. Dia dels Drets Humans. 
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