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PRESENTACIÓ 
 
El Reglament del Síndic de Greuges de Rubí preveu l’obligació d’haver de presentar, 
dins del primer semestre i davant el Ple municipal, un informe de les seves actuacions. 
Per aquest motiu avui demanaré l’atenció de tots vostès, representants polítics dels 
ciutadans de Rubí, lliure, democràtica i legalment escollits, per tal de poder donar 
compte de la meva actuació durant el període gener-desembre de 2006, tercer any de 
la meva dedicació a la Sindicatura Municipal de Greuges, tot esperant la seva 
aprovació. Val a dir que, prèviament, he lliurat un exemplar de la memòria anual a 
cada un dels membres de la Junta de Portaveus amb la finalitat que n’hagin pres 
coneixement. 
 
JUSTIFICACIÓ  
 
En primer lloc haig de deixar molt clar que, contràriament a l’opinió d’algun ciutadà i, 
fins i tot tal vegada d’algun representat polític, el síndic no va ni actua (ni està en el 
seu ànim fer-ho) contra l’Ajuntament de la ciutat. Ben al contrari, la figura institucional 
del Síndic de Gregues és, com ja he dit en altres ocasions, un instrument que les 
societats democràtiques posen a disposició de la ciutadania per tal de defensar els 
drets de les persones en relació a aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen, a partir del moment que aquestes persones es 
considerin perjudicades o creguin que s’ha vulnerat algun dret i, esgotada la via 
administrativa, es trobin objectiva o subjectivament en estat d’indefensió. Al actuar 
amb total independència, en consciència i amb tanta objectivitat com sigui possible, el 
síndic esdevé una figura col·laboradora de l’administració i apropa aquesta a 
l’administrat i prova de millorar aquelles pràctiques administratives que poden resultar 
injustes, poc adequades o lesives pels drets dels ciutadans. Però, i en això no em 
cansaré mai de repetir-ho, el síndic pot, en ocasions, tenir la raó, però el poder de 
decisió recau, en darrer cas, a l’Ajuntament. I això pot provocar, i de fer provoca, 
determinades diferències d’opinió. Des d’aquí aprofito l’ocasió per manifestar que, en 
determinades ocasions l’administració hauria d’intentar evitar enrocar-se tècnicament  i 
fer lectures restrictives de reglaments, anteposant, per damunt de tot, el sentit de 
justícia distributiva que permeti, segons el meu legítim parer, evitar que es pugui 
castigar, sense ser-ne responsable, a cap ciutadà a haver de pagar un impost que es 
vegi com a totalment injust encara que es tracti d’una quantitat tan petita com ara 4 
euros. Penso que l’esperit de la llei ha de prevaldre sobre la lletra de la mateixa. En 
aquest sentit vull tornar a recordar unes paraules de la senyora Pilar Malla, síndica de 
gregues de la ciutat de Barcelona, quan diu que “el síndic està per defensar al ciutadà 
quan ja se li han tancat les portes, quan ja s’ha denegat el dret invocat, fins i tot quan 
els tribunals ja han fallat contra el ciutadà”. 
 
 
RECOMANACIONS   
 
Dit això, demano que em permetin fer algunes recomanacions de caire general.  
 
En primer lloc, haig de deixar ben clar que no és pas el síndic de greuges a qui li 
correspon fer valoracions polítiques ni de caire sociològic, però com a defensor dels 
meus conciutadans no em puc estar de mostrar la meva preocupació pel fet del 
desinterès polític del qual la ciutadania ha fet gala amb la poquíssima participació en 
les recents eleccions. Ben cert que aquest fet s’ha fet palès no només a la nostra 
ciutat, però també a la nostra ciutat. Sembla talment que una important part de la 
nostra població hagi renunciat a exercir el seu dret de vot perquè la qüestió “no anava 
amb ella”, perquè finalment les coses no anirien pas millor ni pitjor i els ciutadans, 
manés qui manés, no hi tindrien gran cosa a dir. No estic pas demanant que es faci un 
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referèndum cada quatre dies com a Suïssa, ni que es consulti a tots els rubinencs a 
cada moment. Però sí que penso que s’ha de donar més informació i més possibilitat 
de participació a la ciutadania. El “com” i el “quan” no em pertoca a mi decidir-ho, però 
caldria recollir més l’opinió dels ciutadans. I sobre això haig de recordar la Constitució 
Espanyola que, en el seu article 23 diu “...los ciudadanos tienen el derecho a participar 
en los asuntos públicos...” Com també la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat, que en el seu article 3 manifesta “...els ciutadans i ciutadanes poden accedir 
als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals  pel que fa als reptes que 
afecten l’interès de la col·lectivitat local i expressar els seves opinions o bé de manera 
directa mitjançant un “referèndum municipal” o bé a través de les reunions públiques o 
l’acció popular”. I l’article XI assegura que “Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser 
informats de tot allò que pertoca a la vida social, econòmica, cultural i administrativa 
local”. 
No haig d’insistir en una tema que, jo no dic pas que no s’estigui posant en pràctica, 
sinó que potser seria bo que tots vostès reflexionessin com millorar eficaçment la 
implicació de la ciutadania en els temes municipals, de forma que es pugui sentir com 
a formant part de la comunitat rubinenca. 
 
En segon lloc, vull alertar a la corporació local sobre la necessitat d’elaborar unes 
ordenances que, llevat d’ignorància per part meva, s’estan fent absolutament 
necessàries per la convivència ciutadana, com ara una ordenança sobre contaminació 
acústica, seguretat en els parcs amb mobiliari per jocs infantils, ordenança sobre 
civisme, establiment d’un temps màxim pel retorn d’avals per garanties d’obres i 
l’obligatorietat de pagar als ciutadans els corresponents interessos de demora, quan 
aquesta es produeixi. 
 
En tercer lloc, el síndic es reitera en les seves recomanacions d’ofici que va fer l’any 
passat sobre el 0,7% pel tercer món i sobre la igualtat d’oportunitats per als 
discapacitats psíquics i físics, aquesta darrera avalada pel mateix Forumsd. 
 
En quart lloc, el síndic no pot obviar l’absoluta necessitat d’exercir, per part dels 
regidors, tècnics i funcionaris municipals, una extraordinària sensibilitat conduent al 
compliment de l’article 3 del Reglament del Síndic de Greuges: “L’administració 
municipal i, en general, tots els poders públics de la Corporació Municipal, estan 
obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el síndic de greuges de Rubí en les 
seves investigacions”. A tenor dels temps que transcorren entre la petició del síndic i la 
resposta de l‘administració (de 90 casos, 13 són de resolució immediata, 30 estan en 
tràmit i 47 s’han resolt en 73 dies de promig estadístic com l’actual informe posa de 
manifest)  es detecta  que, en general la tasca del síndic no està mereixent l’atenció 
necessària que caldria, i això resulta descoratjador per part meva i un greuge i un 
desencís per part dels promotors de les queixes. Aquesta percepció la manifesten 
també els ciutadans a través de les enquestes fetes. 
 
Tampoc puc deixar d’esmentar el descontentament de molts residents de la zona de 
Sant Muç, i en aquest sentit haig de recomanar a l’Ajuntament que extremi la 
comprovació de la bondat de les obres fetes i s’asseguri que la constructora deixi 
perfectament ben restablerts els possibles danys que han sofert alguns habitatges com 
a conseqüència de les obres d’urbanització. Ben entès que des d’aquí haig de valorar 
com a molt positiva la incorporació del senyor Francisco Sancho en les tasques de 
control i d’atenció als residents de Sant Muç. 
 
Finalment el síndic vol deixar palès que ha sol·licitat de l’Ajuntament de la ciutat 
l’adopció d’un protocol de mesures concretes encaminades a actuar amb promptitud 
davant de possibles casos d’assetjament immobiliari, sol·licitud que, en principi, ha 
estat ben valorada per part de l’equip de govern. I també haig de felicitar a l’esmentat 



 5

equip per l’elaboració d’un protocol d’actuació de protecció de menors i adolescents 
presentat fa poc temps a la ciutat. 
 
Per anar acabant, vull manifestar, com a declaració d’intencions, resumir quina ha de 
ser la tasca principal del síndic municipal de greuges: donar veu a aquelles persones a 
les que la societat, en general, no els hi dona, o no saben com trobar la manera 
d’expressar-se. Cal tenir molt en compte, al mateix temps, citant Maritain i en paraules 
del malaguanyat Anton Cañellas, anterior Síndic de Greuges de Catalunya, que “les 
institucions són del poble, que n’és el legítim propietari. Quan els polítics converteixen 
les institucions en trinxeres polítiques ho roben al poble”. I, doncs, cal que actuem 
sempre –també el síndic- amb aquest esperit de contribució i de col·laboració entre 
tots plegats, no perdent mai de vista que estem al servei dels ciutadans i no pas al 
revés. 
 
 
 
ACTIVITATS DE LA SINDICATURA 
 
La nova organització de l’oficina del síndic, amb la incorporació de la senyora 
Mercedes Moreno a partir del mes de maig de l’any passat, així com disposar de 
connexió a internet, d’una línea telefònica pròpia i d’altre material propi d’una 
Sindicatura defensora del ciutadà, ha permès desenvolupar molt millor la tasca del 
síndic de greuges. En aquest sentit ha estat possible elaborar l’enquesta de qualitat 
quins resultats han de permetre fer molt millor la nostra feina, Tenim, però, una 
assignatura pendent, que consisteix en poder explicar a entitats, associacions de 
veïns, escoles i instituts, què és i què representa la figura democràtica d’un síndic de 
greuges. 
 
 
 
AGRAÏMENTS 
 
Vull agrair, des d’aquí, la paciència de tots vostès en escoltar-me, com també a aquells 
regidors i treballadors municipals que m’han facilitat la tasca encomanada, als 
companys defensors i defensores del Forumsd pels seus consells en moments 
puntuals, al personal adscrit al Síndic de Greuges de Catalunya per l’orientació i ajuda 
en alguns temes, als mitjans de comunicació que fan de cordó umbilical entre el síndic 
i la ciutadania i, molt especialment a la senyora Carme García, alcaldessa de Rubí que 
s’ha mostrat sempre molt receptiva a les meves peticions de més mitjans humans i 
tècnics i pel valuós suport donat al Forumsd des del seu lloc de membre de la 
Diputació de Barcelona com a Diputada delegada de Participació Ciutadana i 
Presidenta delegada de l’ Organisme Autònom Flor de Maig. 
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PROPOSTA 0,7% 
 
 
Les Nacions Unides van aprovar l’any 1960 que els governs dels països 
desenvolupats dediquessin amb destinació als països més pobres, un 0,7%del PNB , a 
instàncies del Consell Ecumènic de les Esglésies, que ho havia sol·licitat l’any 1958. 
Aquest acord va ser aprovat, anys després per altres països entre ells Espanya 
(aprovat pel Parlament  i ratificat per Senat). L’any 1992 ho va ratificar el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i molts Ajuntaments també s’hi van afegir més tard. Malgrat 
això, i que la tendència i la voluntat de les institucions de govern és arribar al 0,7%, 
està encara lluny d’assolir aquest xifra que d’altra banda, seria suficient per reduir 
dràsticament la fam del tercer món. 
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat, (que Rubí  té signada 
formant part de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans) especifica en el seu 
article 6 “Cooperació Municipal Internacional”, apartat 2 “que les ciutats signatàries es 
comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en vies de 
desenvolupament en els àmbits de l’equipament urbà, la protecció del medi ambient, la 
salut, l’educació i la cultura, i a implicar-hi el major nombre possible de ciutadans i 
ciutadanes”. 
 
I en el seu apartat 3,  ”que les ciutats inciten en particular els sectors econòmics a 
participar en programes de cooperació per tal d’ associar-hi tota la població i 
desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat entre els pobles, que vagi 
més enllà de les fronteres urbanes i nacionals”. 
 
I l’article 27 “mecanismes de prevenció” en el seu primer apartat especifica que “les 
ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius: 
 

- ...Ombudsman municipal o defensor del poble com institució independent i 
imparcial”. 

 
Considerant tot el que precedeix i tenint en compte que el Síndic de Greuges de Rubí 
ha de vetllar pel compliment de la Carta dels Drets Humans i sens dubte que les seves 
actuacions han d’anar encaminades en pro de les persones més indefenses, dèbils i 
mancades de recursos,  
 
Considerant que el síndic ha tingut coneixement que l’Ajuntament de Rubí destina el 
0.52% del pressupost municipal a ajudes als països poc desenvolupats, i havent fet ja 
una recomanació a la Regidoria de Solidaritat, recomanació que venia a recolzar la 
intenció manifestada per la senyora regidora d’incrementar el percentatge esmentat 
passant del 0.52% actual fins al 0.7% del pressupost,  
 
Recomano: 
 
Que per el Ple de la Corporació Municipal  s’aprovi, si s’escau, que l’Ajuntament de 
Rubí destini el 0.7% del seu pressupost anual en ajudes al tercer món, de forma que 
pugui contribuir solidàriament  al progrés dels ciutadans dels països no desenvolupats 
conduent a una major igualtat d’oportunitats i a un major sentit de solidaritat i de 
justícia social. 
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Objectius socials de la contractació 
 
 
Un Dels principals objectius de l’administració pública consisteix en garantir l’exercici 
dels drets fonamentals promovent l’eliminació de barreres o dificultats que puguin 
suposar algun tipus de limitació i establir diferències que puguin alterar el principi 
d’igualtat d’oportunitats al qual te dret la ciutadania. 
 
Els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania, amb els compromisos 
que suposa l’ampliació del principi de subsidiarietat i aprofitant la seva pròpia gestió 
quotidiana poden fomentar i promoure la integració de persones amb risc d’exclusió 
social i les persones amb discapacitats físiques i psíquiques. Només amb una 
continuada recerca i ampliació de recursos i el desenvolupament de polítiques socials 
compromeses en la millora de la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania es pot 
aconseguir resoldre els problemes que segueixen patint algunes famílies que tenen 
alguns dels seus membres en aquesta situació. 
 
Quant a les iniciatives que desenvolupa la societat civil, existeixen a la nostra comarca 
diversos centres d’inserció laboral de discapacitats, associacions i entitats sense ànim 
de lucre que tenen com a finalitat la integració de persones que comparteixen aquest 
risc d’exclusió social. La seva trajectòria està suficientment acreditada i reconeguda i, 
en molts casos la relació entre el mateix Ajuntament i aquestes empreses, 
associacions i entitats ja és una realitat que cal continuar desenvolupant i consolidant 
de forma permanent assolint noves fites, reptes i objectius. 
 
 
Particularitats de la nostra ciutat de Rubí   
 
 
El Síndic  de Greuges Municipal valora molt positivament la tasca que el nostre 
Ajuntament ve portant a terme amb la Finca Font del Ferro que dona feina a una bona 
colla de persones amb discapacitat, així com també la col·laboració amb la fundació 
PRODIS en la col·locació de senyalització vertical viària o la prevista col·laboració amb 
l’ONCE. No obstant això, l’actual proposta va més enllà i està consensuada amb tots 
els membres del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya.  
 
 
 
Marc legal 
 
 
La Constitució Espanyola reconeix a l’article 10 com un dret fonamental el lliure 
desenvolupament de la personalitat. L’article 14 estableix el principi d’igualtat davant la 
llei sense que es pugui donar cap mena de discriminació per cap condició o 
circumstància personal o social . També estableix dins de l’article 35el dret al treball i 
la promoció personal a través d’aquest. Dins dels principis rectors de la política de 
previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i 
psíquics, als quals es prestarà l’atenció especialitzada que requereixen, i els 
empararan especialment en la consecució dels drets que aquest Títol atorga a tots els 
ciutadans. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix dins de l’article 8 que correspon a la 
Generalitat, com a poder públic i en l’àmbit de la seva competència, promoure les 
condicions per tal que la llibertat i la igualtat del individu i dels grups en què aquest 
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s’integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles  que impedeixin o dificultin llur 
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 
cultural i social. Quant a les competències, l’article 9 estableix, entre d’altres, 
l’assistència social com una de les competències exclusives de la Generalitat. Aquest 
marc normatiu s’ha anat desenvolupant i concretant amb l’aprovació de la LISMI, Llei 
13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids i dels diversos plans 
d’integració social i altra normativa que l’ha anat desenvolupant. 
 
La Llei municipal i de Règim local de Catalunya, Text refós – Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, estableix a l’article 66.1 que el municipi pot promoure tota mena 
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
les aspiracions de la comunitat de veïns. També estableix a l’article 66.2 que les ens 
locals tenen competències, entre d’altres, en l’àmbit de la cohesió social. Finalment, 
l’article 66.3, lletra K inclou com a competències pròpies dels Ajuntaments, la prestació 
dels serveis socials i la promoció i la reinserció social. 
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat aprovada a Saint 
Denis el 18 de maig de 2000 i ratificada posteriorment pel nostre Ajuntament 
assenyala en l’article IV que els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables 
tenen dret a gaudir de mesures específiques de protecció i que les persones 
discapacitades hauran de gaudir d’una assistència municipal particular i a l’adopció de 
polítiques actives de recolzament per a aquesta població prenent les mesures que 
calguin per facilitar la seva integració. Quant al dret al treball l’article XIV senyala que 
les autoritats municipals hauran de desenvolupar en col·laboració amb les altres 
institucions públiques i empreses, mecanismes per garantir la igualtat davant el treball, 
sense cap tipus de discriminació per causa de discapacitat. Finalment s’assenyala 
també que les autoritats municipals afavoreixen la creació de llocs de treball protegits 
per a les persones que es trobin en alguna d’aquestes circumstàncies. 
 
La Llei31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, aprovada pel 
Parlament de Catalunya estableix en l’article 35 que els departaments, els organismes 
autònoms i les empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats 
contractes administratius d’obres, subministraments o serveis a centres d’inserció 
laboral de discapacitats i a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la 
integració de persones amb risc d’exclusió social i que la seva activitat tingui relació 
directa amb l’objecte del contracte. 
 
Els objectes contractuals susceptibles de reserva són les obre i els serveis de 
conservació i manteniment de béns immobles; els serveis de missatgeria, 
correspondència i distribució, d’arts gràfiques, de neteja i bugaderia, de restauració, de 
recollida i transport de residus, i també els serveis i els subministraments auxiliars per 
al funcionament l’Administració. No obstant això, el Ple de la corporació –el Govern de 
la Generalitat en la llei- pot ampliar la reserva a altres objectes contractuals, depenent 
de l’adequació de es prestacions a les peculiaritats dels centres i les entitats a què es 
refereix aquest article. 
 
La previsió de reserva sobre aquests contractes s’estableix exclusivament als que 
s’adjudiquen com a contracte menor o per procediment negociat per raó de la quantia 
econòmica, d’acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques i s’hauran de sotmetre igualment al règim jurídic establert 
per la normativa vigent reguladora de la contractació pública, sense que en cap cas es 
pugui requerir la constitució de garanties provisionals o definitives. També s’estableix 
el compromís de fixar a l’inici de cada exercici el percentatge mínim de reserva, que 
s’haurà d’aplicar sobre l’import total adjudicat en l’exercici anterior mitjançant 
contractes menors o procediments negociats per raó de la seva quantia (signats pel 
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municipi) en els seus contractes administratius. Quant al percentatge, es proposa que 
aquest no hagi de superar el 20% del dit import. 
 
Finalment la llei proposa que les entitats que integren l’Administració local de 
Catalunya poden aplicar igualment la reserva social establerta per aquest article en els 
termes que estableixi l’acord corresponent del ple de la corporació. 
 
  
 
Consideracions i conclusions 
 
 
Entenem que aquest tipus d’actuacions tenen un resultat efectiu directe i finalista entre 
la ciutadania que pateix algun tipus de discapacitat, física, psíquica o risc d’exclusió 
social de la nostra ciutat i la conveniència d’adoptar un acord similar que suposi 
establir una autèntica igualtat d’oportunitats es fa necessari. 
 
Per tots aquests motius, i fent us de la capacitat reconeguda al Reglament del síndic 
de Rubí quant a la capacitat d’actuar per pròpia iniciativa i a la possibilitat de presentar 
al Ple un informe extraordinari es proposa al ple de la Corporació les següents 
recomanacions: 
 
RECOMANAR l’adopció d’un acord del ple per tal que l’Ajuntament de Rubí prengui el 
compromís de: 
 
Reservar determinats contractes administratius d’obres, subministraments o serveis a 
centres d’inserció laboral de discapacitats i a entitats sense ànim de lucre que tinguin 
com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social i que la seva 
activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte. 
 
Els contractes objecte d’aquesta reserva podran ser contractes d’obres i els serveis de 
conservació i manteniment de béns immobles; els serveis de missatgeria, 
correspondència i distribució, d’arts gràfiques, de neteja i bugaderia, de restauració, de 
recollida i transport de residus, i també els serveis i els subministraments auxiliars per 
al funcionament de l’Administració. També ho podran ser altres objectes contractuals 
depenent de l’adequació de les prestacions a les peculiaritats dels centres i les entitats 
a què es refereix aquest acord. 
 
Establir la reserva exclusivament a la contractació que s’adjudica com a contracte 
menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, d’acord amb la 
legislació de contractes de les administracions públiques i al règim jurídic establert per 
la normativa vigent reguladora de a contractació pública, sense que en cap cas es 
pugui requerir la constitució de garanties provisionals o definitives. 
 
Fixar a l’inici de cada exercici i dins dels pressupostos municipals els percentatge 
mínim de reserva que s’haurà d’aplicar sobre l’import total adjudicat en l’exercici 
anterior mitjançant contractes menors o procediments negociats per raó de la seva 
quantia. Quant al percentatge, es proposa que aquest no hagi de superar el 20% de dit 
import. 
 
Disposar d’una llista d’empreses d’inserció social, associacions i entitats sense ànim 
de lucre de la nostra ciutat i de la comarca, susceptibles de ser subjectes contractants 
d’aquesta reserva social, que tinguin unes finalitats i una activitat coincident i 
relacionada   amb l’objecte dels contractes reservats garantint en tot moment el 
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compliment dels requisits que la normativa aplicable determina i la suficient difusió 
entre els possibles interessats. 
 
Aquesta proposta es promou i presenta de forma conjunta a tots els pobles i ciutats 
que disposen de Sindicatura o Defensoria local i que treballen dins del marc del 
ForumSD, Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya. 
 
 
Jordi Quintas Safons 
Síndic de Greuges de Rubí 
 
Rubí, juny de  2006 
 
 
ACTIVITATS PRÒPIES DEL CÀRREC 
 
A continuació es descriuen les activitats i assistència a diversos actes en funció del 
càrrec:  
 
 
Durant l’any 2006 he assistit, per raons del càrrec, a diferents actes institucionals o 
relacionats amb la Sindicatura segons detallo a continuació: 
 

• 2 de febrer assistència a la inauguració de l’Oficina d’atenció al ciutadà (SAC) 
de l’Edifici CALIPSO al barri de les  Torres. 

• 14 de febrer entrevista, a l’Ateneu, amb TV canal 50. 
• 29 de març  jornades a Reus sobre l’Estatut, organitzades per la Universitat 

Rovira i Virgili, l’Ajuntament de  Reus i el  Forumsd. 
• 31 de març  assistència a la presa de possessió del nou Síndic de greuges de 

Sabadell , senyor Josep Escartín i Laurito al Saló de Plens de l’Ajuntament de 
Sabadell. 

• 12 de maig assistència a la inauguració de RUBIFIRA a l’Escardívol. 
• 17 de maig assistència a la Jornada “Comportaments de Risc”, al Castell. 
• 23 de juny presentació de la Memòria 2005 a la Junta de Portaveus. 
• 28 de juny recepció de la senyora alcaldessa, a l’Ateneu, amb motiu de la 

Festa Major. 
• 3 de juliol presentació de la Memòria al Ple Municipal. 
• 4 de juliol assistència a la VIII Trobada de Forumsd a Mollet. 
• 26 de setembre Reunió de Forumsd a l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet. 
• 28 de setembre assistència a les Jornades sobre Civisme, Convivència i 

Seguretat a LA FARGA, L’ Hospitalet de Llobregat. 
• 26 i 27 d’octubre assistència a les jornades Forumsd al Casal Pere IV, de 

Sabadell. 
• 13 de novembre assistència a l’acte homenatge a l’anterior Síndic de Greuges 

de Catalunya senyor Anton Canyelles, a les Drassanes, Barcelona. 
• 23 de novembre visita al CRAE del carrer Quevedo, de la nostra ciutat. 
• 25 de novembre assistència als actes del “Dia contra la violència de gènere”. 
• 29 de novembre assistència a l’acte inauguració del Parc de la Neteja, del 

carrer Collita (Polígon de la Bastida), de Rubí. 
• 14 de desembre presentació del resum de queixes tramitades durant l’any 2006 

a la Junta de Portaveus. 
• 15 de desembre assistència a l’acte del Grup de Col·laboradors del Museu, al 

Castell. 
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QUEIXES 2006 
 
A continuació, sintèticament descrites, trobaran les compareixences de les persones 
que, d’una forma o altra, han acudit a sol·licitar els serveis ja siguin per promoure una 
queixa, demanar assessorament o sol·licitar informació. A destacar que de maig a 
desembre del 2004 vaig atendre 64 casos, de gener a desembre de 2005 foren 72, de 
gener a desembre de 2006 han estat 90 i, actualment, des del mes de gener 
d’enguany fins a juny, moment de confeccionar la present memòria hem atès de 
moment 54 ciutadans. 
 
 
SINTESI DE LES QUEIXES 
 
1/06 de data 3 de gener de 2006. 
 
Un ciutadà de Rubí que treballa de vigilant de seguretat en una discoteca de fora de la 
població, va ser aturat per la Policia Municipal de Barcelona quan es dirigia en el seu 
vehicle cap a casa seva i li va confiscar el cotxe al·legant placa de matrícula trucada, 
no disposar del TIP (Targeta d’ Identificació Professional) i per portar una navalla, la 
defensora de goma i unes manilles. Posteriorment es va haver de presentar davant de 
la Policia Nacional i al Jutjat. El jutge el va condemnar (segons documentació que 
aporta) i està pendent que, a més de la condemna, se li apliqui una sanció 
administrativa. 
 
Actuació 
 
Li explico que no soc competent en el tema i que, malgrat que ja hi ha hagut una 
sentència judicial, pot provar d’acudir al Síndic de Greuges de Catalunya per si vol 
queixar-se per l’actuació de la Policial Municipal de Barcelona. 
 
Resultat: queixa no acceptada.          Temps: immediat 
 
2/06 de data 3 de gener de 2006. 
 
Un ciutadà compareix davant de la Sindicatura mitjançant escrit de queixa per motiu 
del mal funcionament de l’Administració local, concretament el Departament de 
Contractació per bé que també hi implica l’ Àrea de Mobilitat. A més es persona a 
l’oficina del síndic i explica que el 8 de juliol de 2005 es va constituir la mesa de 
contractació de l’ Àrea de Serveis Centrals per resoldre l’adjudicació mitjançant 
concurs del servei públic de trasllat, retirada i dipòsit de vehicles de la via pública al 
terme municipal de Rubí (Servei de Grua). Assegura que la vigent llei de contractes de 
les Administracions Públiques havia d’haver resolt el concurs, al qual ell hi va 
concórrer amb tota la documentació necessària, en el termini de tres mesos 
computable des de l’obertura de pliques que va tenir lloc el passat més de juliol de 
2005. Demana la intervenció del síndic que permeti reconduir l’actuació municipal de 
manera que s’ajusti a la legalitat i no perjudiqui els seus legítims drets. 
Com que aporta tota la documentació necessària, se li accepta la queixa. 
 
Actuació 
  
En donem coneixement al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat i al senyor 
Pere Baños vicesecretari de l’Ajuntament de Rubí demanant que m’informin de la 
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situació i de quan es podrà resoldre el concurs. El senyor regidor em comunica 
verbalment que ha passat tot l’expedient al senyor vicesecretari. 
 
Resultat: malgrat les meves reiterades peticions de resposta a través d’ Alcaldia, 
el senyor vicesecretari no ha donat cap resposta a la meva demanda en cap 
sentit. Incomprensible.  
               Temps: indefinit 
 
3/06 de data 10 de gener de 2006. 
 
Un ciutadà acudeix davant el síndic en considerar-se en estat d’indefensió per 
l’enderrocament de la seva finca provocat, segons ell, per les obres de la casa del 
costat. El tema ha transcendit a l’opinió pública a través de la premsa, i és prou 
conegut de l’Ajuntament. Es considera maltractat per l’Ajuntament i ha presentat un 
plec de descàrrecs. Aquest fet significa que no ha esgotat encara la via administrativa. 
A més, ha mantingut una conversa amb el Sr. Escoda (Territori) entrevista que 
considera positiva pel caràcter receptor del tècnic municipal. Tot plegat, fa que el 
síndic es limiti, en la seva actuació, a deixar constància de la compareixença i a 
transmetre al senyor regidor de Territori el malestar del ciutadà amb el tracte rebut. 
L’informo, a més, que si ho vol pot acudir al Síndic de Greuges de Catalunya que 
disposa d’un servei d’assessorament legal que el pot ajudar millor. 
 
Actuació 
 
N’informo de la compareixença de l’interessat al senyor regidor de Serveis Territorials, 
tot suggerint que seria bo tenir una propera reunió amb el compareixent, els 
representants de la constructora i/o el propietari de la casa veïna i el senyor Escoda a 
fi de cercar una solució que sigui satisfactòria per a totes les parts. 
Respon el senyor regidor que la reunió suggerida per mi, segons informe dels serveis 
tècnics de l’ Àmbit d’ Urbanisme , ja es va realitzar sense arribar a cap acord. I que 
s’ha preparat un Decret de Regidor Delegat per tal de suspendre cautelarment les 
obres, tret de les encaminades a restablir les condicions de seguretat, i requerir a 
l’empresa constructora un certificat tècnic una vegada s’hagin finalitzat les mateixes. 
Transmeto la resposta al compareixent i dono per tancat el tema. 
 
Resultat: suggeriment desestimat.             Temps: 40 dies   
       Informació. 
   
4/06 de data 10 de gener de 2006. 
 
Un veí assegura tenir el seu domicili legal al carrer Joan Puig, del barri de les Torres, 
per bé que s’hi accedeixi a través de la plaça nomenada Plaça Nova (que afirma ser 
una plaça privada). L’escriptura del seu habitatge i tots els seus documents personals 
(permís de circulació del vehicle, carnet de conduir, etc) situen el seu domicili al carrer 
Joan Puig. No obstant això, el servei de correus no li reconeix aquesta adreça i retorna 
tota la correspondència que li hauria d’arribar en aquest domicili. En canvi li accepta 
només la correspondència dirigida a Plaça Nova, X. 
Com que es considera en estat d’indefensió, acudeix al síndic per veure si es pot 
solucionar el tema, que trasllado al senyor regidor de Serveis Urbans. 
 
Actuació 
 
Respon el Sr. Puig, Cap d’ Estadística de l’Ajuntament el qual m’informa que l’edifici  
en què resideix l’interessat té l’entrada per la Plaça Nova i l’adreça que té assignada 
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cadascuna de les tres escales és Plaça Nova, que a la Base de Dades de 
l’Ajuntament, Padró Municipal d’ Habitants  i IBI, l’adreça que consta als tres 
habitatges esmentats és la de Plaça Nova . Que malgrat que  a les escriptures hi pugui 
constar  “calle de Juan Puig“, aquesta no ha estat mai l’adreça oficial. Que tots els 
veïns, tant els de l’edifici JAMAICA  com els de l’edifici COSMOS, estan assabentats 
de quina és la seva adreça. 
Al mateix temps jo mateix he comprovat que “Plaça Nova “ figura en les guies urbanes 
de Rubí, tant en els llistats de carrers com en els plànols. 
Recomano, doncs, al compareixent que procedeixi a actualitzar en tots els documents, 
l’adreça de Plaça Nova. 
 
Resultat: informació.              Temps: 16 dies 
 
5/06 de data 24 de gener de 2006. 
 
Un ciutadà compareix exposant que la seva veïna ha edificat una casa al costat del 
seu habitatge construint una part del balcó a tocar de l’habitatge del compareixent que 
afirma que legalment s’ha de deixar un espai d’un metre entre balcó i balcó. Ha 
adreçat instàncies a l’Ajuntament per tal que un tècnic municipal faci les inspeccions 
oportunes i comprovi si es compleix la normativa vigent. Li han dit que “s’ho estan 
mirant” però no s’ha decidit res. La veïna també ha fet un envà pluvial que reposa a 
sobre de la  teulada de l’habitatge del compareixent. Per això demana la intervenció 
del síndic. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo a Serveis Territorials i el senyor regidor respon que s’han fet inspeccions i 
adjunta informe tècnic del Servei d’ Intervenció en Edificació  i Disciplina Urbanística i 
es fan determinats requeriments que, un cop satisfets, executant les modificacions 
necessàries, s’atorga llicència de primera ocupació. I sobre  l’envà pluvial,  diu que 
només es tracta d’un acabat a modus de mimbell amb la finalitat d’evitar les filtracions 
d’aigües a les finques veïnes i es considera correcte. Així es comunica al 
compareixent. 
 
Resultat: informació            Temps: 2 mesos 
 
6/06 de data 26 de gener de 2006. 
 
Unes ciutadanes es queixen de la poca assistència en matèria ginecològica que hi ha 
a Rubí, on asseguren que han mort quatre dones afectades de càncer, per manca de 
revisions, ja que aquestes es fan cada 4 anys per comptes d’una vegada a l’any. Estan 
recollint firmes demanant més atenció, havent-ne recollit 4200. 
Explico que no sóc competent en el tema però que posaré el problema en 
coneixement del Síndic de Greuges de Catalunya i també a les regidories locals de 
Sanitat i de la Dona. 
 
Actuació 
 
Procedeixo a donar-ne coneixement a les àrees i institució afectades. 
A través de la premsa m’assabento que s’ha celebrat una reunió entre les 
compareixents, el Dr. Parellada de la Conselleria de Salut, la Dra. Falgueira de l’ 
Institut Català de la Dona, la Dra. Gutiérrez d’atenció CAP Salut Ciutadania, la senyora 
Eva Torres de Servei a les Persones i la senyora Martínez, regidora de l’Ajuntament. 
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També m’informa l’esmentada regidora que en l’esmentada reunió es va arribar al 
compromís per part de la Conselleria d’establir un temps màxim d’espera de 3 mesos 
a realitzar proves diagnòstiques. Igualment s’han promès millores en l’atenció 
ginecològica tant al Cap Mútua de Terrassa com al Cap Antón de Borja. Així ho 
comuniquem a les interessades. 
 
Resultat: Satisfactori, en principi. 
A final d’any encara no ha respost el Síndic de Greuges de Catalunya. 
 

                   Temps: Rubí: 1 mes 
 Síndic de Greuges de Catalunya: Indefinit 
 
7/06 de data 31 de gener de 2006.  
 
Un ciutadà, d’edat avançada, i que va comparèixer, sense cap èxit, (exp. 64/04) té 
pendent de retorn la quantitat de 364,71 euros d’un aval de garanties de quan es va 
construir el seu habitatge. Malgrat el temps transcorregut, encara no li han tornat els 
diners; li manca un petit requisit per completar la documentació de l’expedient, requisit 
que no pot completar perquè el paleta-constructor ha desaparegut i no sap on viu ni 
recorda el seu nom. Demana la meva intervenció. 
 
Actuació 
 
Contactem amb Disciplina Urbanística i, després de nombroses gestions des de la 
Sindicatura, al final el ciutadà en qüestió va arribar a cobrar el retorn de l’aval. 
 
Resultat: favorable.             Temps: 6 mesos 
 
8/06 de data 7 de febrer de 2006. 
 
Una senyora de 82 anys acudeix explicant que necessita ajuda domiciliària però que el 
departament de Serveis Socials de l’Ajuntament li diu que, primer de tot ha de buidar 
“unes caixes” que té a casa seva. També vol saber els requisits per ingressar en una 
residència d’avis o geriàtrica de Benestar i Família, però no per ara, sinó en previsió 
futura, per “quan sigui gran”. Diu que té demanada hora amb la senyora alcaldessa 
però no li concedeixen. Li explico que sol·licitaré a la senyora regidora de Serveis a les 
Persones que l’atengui. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo als Serveis Socials de l’Ajuntament i, com a conseqüència, mantinc una 
llarga entrevista amb la coordinadora de Serveis Socials d’ Atenció Primària que 
m’explica ser coneixedora del cas i que em fa un informe extens: el cas és molt 
complicat perquè sembla ser que la compareixent pateix del anomenat Síndrome de 
Diógenes i té la casa completament plena de caixes amb papers, robes i andròmines 
inútils que fins i tot dificulten i impedeixen l’accés a algunes habitacions. Això fa que jo 
porti a terme una visita al domicili de la interessada i puc comprovar “in situ” la caòtica 
situació. Contacto amb  el Cap del Servei de Protecció Civil i fem una nova visita 
(traiem fotografies de la saturació de coses inútils) i puc obtenir un informe sobre el 
perill i risc que es corre en cas d’incendi, tant per a la pròpia afectada com per als  
veïns. Desprès d’altres accions  (entrevista amb el metge de capçalera, etc), 
 
Recomano: Que per part de l’ Àrea de Serveis a les Persones portin a terme 
actuacions que tendeixin a sol·licitar de la fiscalia la protecció de la senyora XX 
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mitjançant les accions legals que es considerin oportunes que permetin procedir al 
buidatge del pis i proporcionar les atencions personals que permetin una vida digna a 
la compareixent, involucrant-hi així mateix a la seva família. En aquest sentit brindo la 
meva col·laboració en aquelles accions que calguin.  
 
Resultat: Serveis Socials està fent un seguiment del cas.             Temps: 5 mesos 
 
9/06 de data 7 de febrer de 2006. 
 
Un ciutadà es queixa del fort soroll que ocasiona la porta metàl·lica d’obertura i 
tancament del garatge de l’edifici del costat de casa seva. Després d’intentar arreglar 
el tema, sense èxit, amb l’administrador de la finca que ocasiona els sorolls, va 
demanar l’actuació de la Policia Local que va mesurar amb un sonòmetre 37 decibels 
amb puntes de 40. La policia va aixecar una acta  i el ciutadà va rebre la resposta que 
“s’havia arxivat” quan va acudir novament a la prefectura interessant-se pel resultat de 
la denúncia. Demanava l’actuació del síndic. 
 
Actuació 
 
Demano informació al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat que m’informa que 
els documents derivats dels problemes i conflictes queden arxivats en tant que es 
demani una certificació de l’actuació policial i que aquest certificat es va lliurar a 
l’interessat el 17.02.06 previ pagament de les taxes corresponents. Al tractar-se d’un 
problema privat, la Policia Local no creu convenient personar-se en el tema més enllà 
d’expedir els documents necessaris per tal de fer una reclamació per via civil. Així ho 
transmeto a l’interessat. 
 
Resultat: informació i desestimació.            Temps: 75 dies 
 
10/06 de data 9 de febrer de 2006. 
 
El ciutadà que va originar la queixa 57/05 del 18.10.2005 i que va ser degudament 
contestada el desembre del mateix any manifesta que s’han  produït una sèrie de 
canvis a la cruïlla dels carrers Cadmo amb Prat de la Riba que, segons el seu parer, 
considera que han vingut a augmentar la inseguretat de vianants i vehicles. Per aquest 
motiu aporta un escrit raonat acompanyat d’un plànol amb propostes de millora per tal 
que el fem arribar al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat. 
 
Actuació 
 
Passo la compareixença al senyor regidor de Seguretat el qual contesta argumentant 
tècnicament els canvis soferts i informant que es canviarà el mirall per un de nou i 
s’implantarà una illeta entre el pas de vianants i un gual existent. 
Ho trasllado a l’interessat. 
 
Resultat: informació. Mediació.                Temps: 120 dies 
 
11/06 de data 26 de gener de 2006. 
 
Una ciutadana resident a Castellar del Vallès es dirigeix al síndic de greuges 
mitjançant escrit que entra per registre a l’Ajuntament de Rubí convenientment signat i 
fent-hi constar el DNI queixant-se del que ella considera mal tracte, poca educació i 
irregularitats que ha patit pel servei de grua municipal de Rubí. El cas és que en 
l’operació de retirada del seu vehicle per part de la grua el 23.12.05 es van produir uns 
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danys a la carrosseria del seu automòbil. El responsable de la grua no va voler fer una 
declaració amistosa d’accident ni exhibir la preceptiva pòlissa d’assegurances al·legant 
que no la portava mai en el vehicle–grua. Els agents de la Policia Local, tot i haver 
tingut una actitud correcta envers la compareixent , es van desentendre del problema. 
Això li va causar problemes  i visites inútils fins que el seu marit va telefonar a 
l’Ajuntament de Rubí i va parlar amb la senyora  Montserrat Gràcia, de Secretaria, i 
ella va fer les gestions oportunes i ràpides i després d’unes agres converses es va 
accedir, el 30 de desembre al pagament de la factura. La ciutadana en qüestió vol 
manifestar la seva queixa al síndic. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat a qui demano 
informació sobre el cas al mateix temps que recomano, sigui quina sigui la veritat de la 
queixa, que recordi l’obligació que té, la persona que s’ocupi del servei de grua, de 
portar el rebut d’estar al corrent de pagament de la seva pòlissa d’assegurança. 
 
Desprès el senyor regidor m’explica com van anar els fets segons el responsable del 
servei, que mai hi ha hagut queixes sobre fets similars i que va preferir pagar 
directament la reparació donada la proximitat de les festes de Nadal per evitar 
innecessaris retards burocràtics. 
Així ho informem a la interessada.  
 
Resultat: informació.                       Temps: 150 dies  
 
12/06 de data 9 de febrer de 2006. 
 
El representant d’un partit polític que forma part del Consistori de Rubí acudeix per dos 
motius: 

1. Entrega una recomanació que ha fet el Síndic de Greuges de Catalunya a 
l’Ajuntament de Rubí sobre el dret que tenen els regidors d’obtenir còpia de la 
documentació a la qual tenen accés, i això només ho fa per tal que jo en 
prengui coneixement, ben entès que ara cal que l’Ajuntament de Rubí digui si 
accepta o no la recomanació esmentada. 

2. En segon lloc m’explica l’oblit en què normalment es cau, en el compliment de 
les mocions aprovades en els Plens i això és un incompliment dels acords 
presos  i dificulta que es puguin portar a terme. Demana la intervenció del 
síndic conduent a resoldre la qüestió del possible incompliment de les mocions. 

 
Actuació 
 
Trasllado la queixa, d’altra banda airejada a través de la premsa local, demanant 
informació a la senyora alcaldessa sobre quins dispositius s’estan utilitzant que 
garanteixin en tot moment el nivell d’execució de les mocions aprovades. Respon la 
senyora alcaldessa que el dia 14 de març de 2006 ha traslladat la queixa i tot 
l’expedient al regidor-coordinador de l’ Àrea de Serveis Centrals a fi de que m’informi 
al respecte. Malgrat haver reiterat obtenir resposta, aquesta encara no ha tingut lloc a 
final de l’any 2006. 
 
Resultat: sense resposta. En tràmit.           Temps: indefinit 
 
 
 
 



 17

13/06 de data 14 de febrer de 2006. 
 
Una ciutadana viu en un pis de lloguer, lloguer que manifesta pagar-li la Generalitat de 
Catalunya, gestionat pels Serveis Socials de l’Ajuntament, ja que ella no té recursos 
propis. Ara, però, diu que el propietari li ha comunicat per escrit que el 29 de març 
expira el contracte d’inquilinat i haurà de deixar el pis. 
Se li explica que el Síndic no té competència en aquest tema, però que l’adreço als 
Serveis Socials de l’Ajuntament i també al Sr. Regidor d’ Habitatge. 
 
Actuació 
 
Des  dels Serveis Socials m’informen ser coneixedors del cas i que l’ajut per pagar els 
lloguers “s’ha demanat “ a Serveis Comunitaris de la Generalitat però encara no han 
decidit res. Han informat a la compareixent que, en cas de no pagar els lloguers, el 
propietari té dret a rescindir el contracte i que ella en aquests moments té un pis en 
perspectiva i ha estat informada que ha de continuar, per ella mateixa, la recerca 
d’alternatives a l’habitatge actual. 
Des de la Regidoria d’ Habitatge, (li havien aconseguit una entrevista amb el Sr. De la 
Rubia) no ens han respost mai res. 
Tanquem l’expedient. 
 
Resultat: informació.       Temps: Serveis Socials: 15 dies 
          Temps: Habitatge: indefinit 
 
14/06 de data 14 de febrer de 2006. 
 
El president d’una entitat rubinenca de solidaritat acudeix queixant-se per la manca de 
resposta a diversos escrits i instàncies que han dirigit, durant l’any 2005 a l’Ajuntament 
de la ciutat amb peticions relacionades amb activitats pròpies de l’entitat que 
representa. Altres vegades han demanat subvencions per mitjà d’instàncies, 
subvencions que han estat concedides però mitjançant comunicació verbal o per via 
telefònica. No troba just que l’Administració local exigeixi les peticions via instància i no 
doni les respostes a través de document escrit. Demana la intervenció del Síndic a fi 
d’obtenir resposta a totes les instàncies encara no contestades i de les que adjunta 
còpia. La seva queixa respon, segons manifesta, a la voluntat de contribuir a una 
millora en el servei municipal a la ciutadania. 
 
Actuació 
 
Dirigeixo la queixa a la senyora regidora de Joventut i Solidaritat, demanant informació 
i aprofitant per preguntar-li “de motu propio” quin és el percentatge sobre el pressupost 
municipal que l’Ajuntament destina anualment en ajudes al tercer món. 
Respon la senyora regidora explicant els motius de la no resposta a algunes instàncies 
i explicant també que l’Ajuntament ha destinat sobre els pressupostos del 2005 i 2006 
un 0,55% en ajudes al tercer món, manifestant la seva voluntat de lluitar per tal 
d’assolir el 0,7% com a mínim. 
Trasllado la informació rebuda al compareixent i adopto dues resolucions: 

• Al ciutadà compareixent que, en el cas que l’Ajuntament, desprès d’intentar fer-
li arribar la resposta per escrit, això no hagi estat possible i se li avisi que 
l’esmentada resposta es troba a la seva disposició, es procedeixi a la seva 
recollida. 

• A la senyora regidora de Solidaritat que d’acord amb la voluntat manifestada, 
es doni resposta per escrit, sempre a totes les instàncies que es rebin per part 
de la ciutadania o entitats.  I a més, instar que, realment, porti a terme les 
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accions necessàries per tal que s’obtingui l’assignació del 0,7% per l’any 2007, 
com a mínim, destinat a ajudes al tercer món. 

• A la senyora alcaldessa comunicar-li que és intenció del Síndic aprofitar la 
presentació de la memòria anual al Ple Municipal per tal de que aquest actuï a 
favor d’aquesta darrera petició. 

 
Resultat: informació i recomanacions.              Temps: 80 dies 
 
15/06 de data 16 de febrer de 2006. 
 
Un ciutadà acudeix com a representant de la Comunitat de Propietaris d’un edifici de 
les Torres i exposa una colla de queixes sobre el manteniment de zona enjardinada; 
molèsties que ocasiona l’activitat d’un ferroveller; molèsties ocasionades per l’activitat 
d’un bar; molèsties ocasionades per l’activitat d’un restaurant; activitats incíviques a la 
via pública per part dels usuaris dels esmentats establiments, etc. De tots els 
problemes n’ha parlat en moltes ocasions amb diferents persones de l’Ajuntament, 
però els problemes subsisteixen i es produeixen situacions de crispació entre els 
veïns. Demana la intervenció del Síndic. 
 
Actuació  
 
Com que el conjunt de queixes afecta a més d’una regidoria, trasllado la queixa a la 
senyora alcaldessa tot suggerint que s‘intenti cercar solucions compartides i 
coordinades atesa la complexitat del tema que podria requerir una acció policial global. 
Com a conseqüència, rebo una colla d’informes exhaustius sobre quines actuacions 
s’han anat fent, informes que transmeto a l’interessat. 
Aquest fa una sèrie de comentaris i em transmet noves queixes que reenvio a les 
regidories de Serveis Urbans i Seguretat, de Serveis a les Persones i de Serveis 
Territorials per tal que en prenguin coneixement i adoptin les mesures pertinents . 
 
Resultat: informació.            Temps: 140 dies   
 
16/06 de data 21 de febrer de 2006. 
 
Una ciutadana es queixa pel temps que triga en resoldre’s la devolució d’avals de 
responsabilitat per obres, d’un valor de 1693,50 euros. Argumenta que ella va haver 
d’ingressar els diners de l’aval en un termini molt curt i creu que el mateix tracte hauria 
de rebre per part de l’Ajuntament. 
 
Actuació 
 
Demano al senyor regidor de Serveis Territorials que m’informi de com es pot resoldre 
la devolució en el temps més curt possible. El 18 d’abril m’arriba la resposta explicant 
que el 8 de març es va realitzar l’informe de devolució, que va resultar favorable; i en 
data 27 de març la Junta de Govern va aprovar el retorn de les esmentades garanties, 
retorn que està subjecte al tràmit administratiu corresponent. 
Així ho comunico a la interessada.  
 
Resultat: favorable.               Temps: 60 dies 
 
17/06 de data 21 de febrer de 2006. 
 
Una ciutadana explica que treballava en una escola estatal de Rubí com a vetlladora 
d’una nena amb paràlisis cerebral i la directora la va acomiadar argumentant que no 
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parlava català. De fet, en el decurs de la visita s’aclareix que ella estava contractada 
per una empresa de Sabadell. Ara acudeix davant el Síndic perquè troba que el motiu 
de l’acomiadament és discriminatori per raó de llengua. 
Li explico que jo no tinc competència en el cas, però li proposo que acudeixi al Síndic 
de Greuges de Catalunya i, per tant, se li proporciona l’horari d’atenció al ciutadà, 
l’adreça i el telèfon. 
 
Resultat: Queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
18/06 de data 23 de febrer de 2006. 
 
Una ciutadana explica que va denunciar la desaparició de la portella de vidre del nínxol 
de la seva propietat en el Cementiri Municipal. A part de manifestar el seu disgust per 
com va ser tractada pel personal que treballa al recinte (que no era el personal 
administratiu) diu que va rebre un escrit de l’Ajuntament en resposta a una instància 
seva, en què li demanaven disculpes, però que no es feien responsables de res, per 
tant va haver d’encarregar una portella nova pagant de la seva butxaca. Ara però, 
sembla que la portella nova no hi és i en el seu lloc hi ha una portella vella i mal 
col·locada.  
 
Actuació 
 
Em persono al Cementiri Municipal, parlo amb el responsable del recinte i amb els 
empleats que en tenen cura del mateix i puc comprovar que el nínxol de la interessada 
té la portella en bones condicions i el vidre també. Haig de descartar que s’hagués 
produït cap substracció de portella tota vegada que les portelles difícilment són 
intercanviables entre sí. Finalment he comprovat que  l’actual Reglament del 
Cementiri, que data del 28.01.83 especifica en el seu article 32 que l’encarregat del 
cementiri tindrà cura i vigilància, però sense fer-se responsable de robatoris o 
deterioraments. Per tot això, comunico a la interessada que desestimo la seva queixa i 
procedeixo a l’arxiu de l’expedient. 
 
Resultat: Queixa desestimada.             Temps: 35 dies 
 
19/06 de data 28 de febrer de 2006. 
 
Una senyora es queixa perquè considera una discriminació que per raó de no 
domiciliar el rebut de l’ IBI no pugui fraccionar el pagament del mateix en 4 vegades 
com és el cas de les persones que opten per la domiciliació bancària dels rebuts. 
 
Actuació 
 
Procedeixo a la recerca de l’acord de la Junta de Govern Local del 22 de novembre del 
2004 i un cop llegit, informo del seu contingut a la interessada, tot recomanant-li que 
vulgui domiciliar el corresponent rebut a fi de beneficiar-se del fraccionament del 
import de l’ IBI. 
 
Resultat: Queixa no acceptada.             Temps: 60 dies 
 
20/06 de data 7 de març de 2006. 
 
Un ciutadà que viu al barri de la Perla des de l’any 2002 manifesta que quan va 
comprar el seu habitatge aquest no disposava de gas natural, per bé que hi havia 
altres veïns que si que en tenien. Durant uns anys s’han portat a terme diverses obres 
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d’urbanització del barri i com que la seva esposa no pot carretejar bombones de gas 
butà per motius de salut, va decidir sol·licitar la instal·lació de gas natural. Va parlar 
amb el senyor Gea, del Servei d’ Obres Públiques que li va dir que no li podien 
concedir permís per a la instal·lació que demanava. Ha dirigit sengles peticions a 
Serveis Urbans i finalment ha respost el senyor Pere Sió que les obres d’urbanització 
de “La Perla del Vallès” encara no estan recepcionades per  l’Ajuntament i per tant fins 
que no es realitzi la recepció no serà possible concedir llicències. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat, demanant si realment hi 
ha algun impediment de tipus legal, que impedeixi que el ciutadà en qüestió no pugui 
gaudir d’un servei tan necessari avui dia, com és el gas natural, quan la canonada 
general passa per la vorera de casa seva i subministra gas a d’altres veïns. El síndic 
es pregunta si la situació d’aquest ciutadà es revisable o no. 
Respon el senyor regidor que aquest problema s’ha de resoldre a Serveis Territorials i 
per aquest motiu deriva la meva reclamació a l’esmentada regidoria per tal que em 
facin arribar una resposta més aclaridora i que pugui satisfer les expectatives del 
ciutadà compareixent. 
 
Resultat: he reclamat una resposta adient en diverses ocasions, resposta que 
encara no ha arribat a data 31 de desembre de 2006. 
               Temps: indefinit 
 
21/06 de data 7 de març de 2006. 
 
Una ciutadana que ja havia acudit davant del síndic a l’any 2004 i que va motivar 
l’expedient 6/04 quina resposta mai no es va poder entregar a la interessada perquè 
no se la va trobar mai en el seu domicili, malgrat les diligències portades a terme, per 
quin motiu es va arxivar el cas, es presenta novament “a recollir la resposta, car 
l’Ajuntament l’està pressionant”. Com que, en definitiva, la resposta era per ella, li faig 
lliurament de la mateixa amb avís de rebut que signa adequadament, i aviso 
telefònicament de la compareixença a la secretària del senyor regidor d’ Habitatge. 
 
Resultat: informació.           Temps: immediat 
 
22/06 de data 7 de març de 2006. 
 
Una senyora presenta queixa per un problema que arrossega amb la taxa del gual de 
casa seva, que va a nom del seu marit. Desprès de pagar la taxa de gual de l’any 
2002, va demanar reducció de vehicles i reducció de metres lineals per no 
correspondre, cosa que va merèixer l’aprovació de l’Ajuntament rebaixant-li la taxa 
pels anys 2003 i 2004. L’any 2005, però, han tornat a cobrar-li la taxa pel primitiu 
import. Ha reclamat a l’Ajuntament i li han dit que ho faci per escrit. Ella argumenta que 
l’Ajuntament ha de tenir documentació suficient i demana l’actuació del Síndic per tal 
que se li retornin els diners pagats de més i se li lliurin els propers rebuts de forma 
correcta. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo a l’ Hisenda Local i respon el senyor Tresorer amb l’informe de la Cap de 
l’ Oficina de Gestió Econòmica anul·lant el rebut del gual de l’exercici 2005 i procedint 
a la liquidació d’un correcte, retornant a la interessada la quantitat cobrada de més. 
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Resultat: favorable.               Temps: 60 dies 
 
23/06 de data 9 de març de 2006. 
 
Un ciutadà de Terrassa presenta una queixa mitjançant correu electrònic. S’havia 
dirigit al Síndic de Greuges de Catalunya, el qual el reenvià a mi. En resum, el 
terrassenc es queixa perquè mentre ell va haver de pagar recàrrec de constrenyiment 
per un retard involuntari de 15 dies,  l’Ajuntament de Rubí li triga 15 mesos en retornar-
li uns avals de garantia d’un import de 2150.38 euros sense interessos de demora i 
això ho considera un abús.  
 
Actuació 
 
Em dirigeixo al senyor regidor de Serveis Territorials, el qual em respon que la Junta 
de Govern Local va acordar el retorn de garanties segons acord del 12 de desembre 
de 2005. Sembla que per un problema amb les adreces de notificació no consta que 
s’hagi pogut contactar amb l’interessat. Per això, ara s’han donat instruccions per tal 
que es truqui per telèfon a l’interessat i es prengui nota del número de compte bancari 
per poder realitzar la transferència, cosa que comuniquem al ciutadà i al Síndic de 
Greuges de Catalunya. I al senyor regidor li recomanem que l’Ajuntament pagui 
interessos de demora en el cas de retards en el retorn dels avals. 
 
Resultat: favorable.               Temps: 76 dies 
 
24/06 de data 9 de març de 2006. 
 
Un ciutadà acudeix davant el síndic perquè va dipositar en el seu moment un aval en 
concepte de fiança i garantia d’obres emparat per una llicència municipal per reparar 
un mur de la seva finca. Ha demanat la devolució en diverses ocasions mitjançant 
instàncies i trucades telefòniques sense èxit. Es queixa pel que considera un tracte 
injust per haver de actuar amb rapidesa a l’hora de pagar els seus impostos sota el 
risc d’haver de pagar amb constrenyiment, i en canvi, l’Ajuntament pot retardar la 
devolució dels seus diners dipositats sense pagar interessos de demora. Li explico que 
l’ Àrea de Serveis Territorials ha elaborat un “pla de xoc” que permet agilitzar els 
tràmits de devolució de garanties, però que transmetré el seu malestar tot demanant 
que li retornin els diners de l’aval.  
 
Actuació 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials. 
 
Resultat: davant la meva sorpresa, tota vegada que a data 23 d’octubre de 2006 
no he rebut cap resposta, l’esmentat ciutadà compareix novament explicant que 
ha rebut un escrit dient que el 29 de setembre s’inicien els tràmits per tornar-li 
una part de l’aval i retenir-li una altra part per causa d’uns desperfectes a vorera 
i calçada que se li atribueixen a ell, cosa difícil de demostrar ja que desperfectes 
com els esmentats n’hi ha per tot el carrer com demostra per les fotografies que 
aporta. El ciutadà compareixent ha dirigit una instància el 10 d’octubre 
argumentant que no és el responsable dels desperfectes. El síndic accepta la 
seva queixa i recomana a l’Ajuntament que iniciï els tràmits necessaris 
conduents a deixar sense efecte la retenció dels 76,38 euros per desperfectes, ja 
que per la poca envergadura de l’obra efectuada resulta difícilment demostrable 
l’autoria d’aquests. El síndic demana que es contesti si s’accepta o no 
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l’esmentada recomanació així com també que no es deixin sense resposta les 
demandes  que fa el síndic sobre qualsevol de les queixes que accepta. 
A finals d’any no he rebut cap resposta per part de l’ Àrea de Territori. Preguntat 
el compareixent, aquest em diu que tampoc té cap resposta. 
 
Resultat: en tràmit.              Temps: indefinit 
 
25/06 de data 21 de març de 2006. 
 
Una senyora acudeix a la Sindicatura amb motiu de patir un problema d’humitats a 
casa seva que ella atribueix a les conduccions d’escomesa de Sorea. A l’any 2004 va 
avisar a la companyia d’aigües que va enviar uns empleats al seu domicili, van obrir la 
tapa del registre abans de comptador i van deduir que la fuita havia d’estar situada a 
l’interior de l’habitatge. Per això va acudir a la companyia d’assegurances que va 
aixecar el terra de la vivenda a la recerca de la possible fuita que no van trobar. Com 
que la humitat persistia, va decidir canviar les conduccions interiors de l’habitatge, 
operació que li va costar 1228 euros segons factura i rebut que aporta. 
Novament, a primers de març uns operaris de Sorea s’han personat a casa seva i han 
procedit a obrir el terra del carrer, davant mateix del comptador i han comprovat una 
gran fuita d’aigua que la compareixent atribueix com a causant de la presencia 
d’humitats persistent. Es pregunta si aquesta fuita s’hagués detectat la primera vegada 
que va avisar a Sorea, s’hauria pogut estalviar tot l’enrenou d’haver de canviar les 
conduccions internes. 
 
Actuació 
 
El síndic passa el tema al senyor Sergi Pla, del departament de sinistres de Sorea i al 
finalitzar l’any no tenim encara cap resposta. 
 
Resultat: sense resposta. En tràmit.          Temps: indefinit 
 
26/06 de data 23 de març de 2006. 
 
Una senyora que va presentar instància el 26 d’octubre de 2005 queixant-se dels 
problemes de manca de seguretat que es detecten constantment a la plaça situada 
entre els carrers Maresme, Platino i Vallès, es queixa de no haver obtingut cap 
resposta. Ha trucat en diverses ocasions a la Policia Local però mai s’ha personat cap 
agent, mentre la inseguretat continua. Aquesta situació li produeix un estat d’angoixa 
que la deprimeix. Com que no es sent ben atesa per part de la policia, demana 
l’empara del síndic. 
 
Actuació  
 
Em dirigeixo al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat, recomanant més 
vigilància a la zona esmentada i també que el cap de la policia parli amb la 
compareixent per tranquil·litzar-la. 
El senyor regidor respon que sí que es va donar resposta a la instància, prèvia visita 
per part d’un agent per tal d’avaluar la problemàtica. Es va fer un seguiment i una 
intervenció sense gaire resultat pel comportament dels usuaris. No obstant, un agent 
que eventualment havia estat fora del seu servei habitual s’ha reincorporat i mantindrà 
novament contacte amb la interessada. També m’informa que s’ha dirigit als 
responsables de manteniment de la via publica per tal de girar visita d’inspecció i fer 
l’actuació de manteniment que calgui. 
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Resultat: favorable.               Temps: 67 dies 
 
27/06 de data 23 de març de 2006. 
 
Un ciutadà ha tingut problemes amb l’avís de pagament de la taxa municipal de 
recollida d’escombraries per confusió soferta per correus amb el número del carrer del 
seu domicili i un altre amb número “bis”. Malgrat el Cap de l ’Oficina de Correus li va 
fer un certificat, recaptació no li va acceptar i, per tant, ha de pagar la taxa amb el 20% 
de constrenyiment. 
 
Actuació 
 
Atenent les raons que argumenta el ciutadà, que no ha intentat eludir el pagament, 
sinó que la seva demora ve denotada per un error de Correus, demano a La Hisenda 
Municipal que li tregui el increment de constrenyiment, tot recomanant a l’interessat 
que previsorament pagui la taxa i recàrrec immediatament. 
Respon el senyor Tresorer Municipal adjuntant informe del Cap de l’ Oficina de Gestió 
Tributaria desestimant la recomanació, cosa que comuniquem al interessat tot 
recomanant-li, per evitar futures molèsties per confusions en els números del carrer, 
procedeixi a domiciliar els rebuts d’impostos municipals. 
 
Resultat: queixa desestimada. Recomanació.           Temps: 50 dies 
 
28/06 de data 4 d’abril de 2006. 
 

1. Un ciutadà va fer una instància l’any 2004 denunciant que a causa d’unes 
obres uns camions de gran tonatge van malmetre la vorera de casa seva amb 
trencadissa del bordó i panots constituint un perill. L’Ajuntament respongué que 
les obres esmentades estaven subjectes a visita de comprovació a fi de 
confirmar el correcte estat de la via pública un cop finalitzades. Malgrat el 
temps transcorregut i haver-se dirigit personalment als serveis municipals, el 
tema segueix sense resoldre’s, per quin motiu va parlar amb mi. Li vaig 
aconsellar que truqués al telèfon de Rubí Via, però no en va treure res en clar. 
Per tot això em dirigeixo al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat i al 
cap de pocs dies el compareixent m’informa que ja estan arreglats els 
desperfectes.  

2. En un altre ordre de coses, el compareixent torna a recordar un vell tema que 
arrossega i que va motivar la queixa 2/05. Contactem amb els serveis socials 
del carrer Primer de Maig i el senyor Angel Sánchez telefonarà a l’esmentat 
ciutadà per tal de concretar una entrevista amb l’assistenta social del sector. 

 
Resultat:  1.  Favorable. 
                  2. Informació.              Temps d’ambdós: immediat  
 
29/06 de data 25 d’abril de 2006. 
 
Una ciutadana és propietària d’una parcel·la a l’ Urbanització de Sant Muç i es queixa 
perquè ha demanat a través de diverses instàncies, la reposició de les parts afectades 
per les obres d’urbanització: reconstrucció del mur, impermeabilització i tancament del 
mateix, rampa d’accés, etc. Va acudir al Síndic de Greuges de Catalunya el qual li va 
recomanar que tramités la queixa a través del Síndic de Greuges de Rubí, per raó de 
proximitat. I per això ha vingut. 
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Actuació 
 
En dirigeixo al senyor regidor de Territori demanant com estan les obres de reposició 
demanades, tot visitant “in situ” la feina que s’està fent, si s’està fent. 
Respon el senyor regidor explicant què i com s’està fent, explicacions que traslladem a 
la interessada, la qual no està d’acord amb alguns aspectes i així ens ho fa constar 
motivant aquesta darrera situació una nova intervenció meva. El senyor regidor respon 
novament aclarint determinats aspectes, que novament traslladem a la promotora de la 
queixa. 
 
Resultat: favorable, en principi.                                     Temps: 3 mesos  
 
30/06 de data 27 d’abril de 2006. 
 
Una senyora es queixa perquè considera els seus drets conculcats i injustament 
maltractada per una multa imposada i amb retirada de vehicle per la grua municipal, 
per mal estacionat en una zona reservada per obres. Va recórrer la multa argumentant 
que el diumenge 31 de juliol havia deixat el seu vehicle correctament estacionat a 
l’esplanada del 25 de setembre de forma correcta i no hi havia ni cinta, ni senyal de 
prohibició ni cap indicació d’obres. El dimecres 3 d’agost va anar a recollir el vehicle i 
aquest no hi era. A continuació de l’ensurt que es va emportar, va denunciar el 
possible robatori a la policia. L’agent que li va posar la multa va deduir, a través dels 
comentaris d’uns treballadors, que ella havia estacionat el vehicle quan ja s’havia 
senyalitzat l’execució de les obres. El seu recurs va ser desestimat en data 2 de 
novembre, que ella assegura haver rebut al seu domicili de L’ Hospitalet (Barcelona) la 
setmana passada. Es troba indefensa i jura i perjura que no va cometre cap infracció.  
 
Actuació 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat demanant la revisió 
de l’expedient sancionador, ja que la denuncia es basa en una informació facilitada per 
uns treballadors de les obres sense que l’agent hagués pogut comprovar la data en 
que la denunciada va estacionar el vehicle. 
 
Resultat: contesta el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat explicant que 
les al·legacions de la compareixent van ser desestimades arran de la ratificació, 
en la seva actuació de l’agent denunciant. Aprofita el senyor regidor per dir que 
en el Decret sancionador s’informava de la possibilitat de recurs potestatiu de 
reposició que podia interposar-se contra l’acord, així com el contenciós 
administratiu davant una resolució desestimatòria  de l’anterior i que aquesta ha 
de ser la via que procedeix segons la legislació vigent, per tal que la persona 
denunciada faci valdre el seu dret si no accepta la desestimació de les 
al·legacions presentades. 
Responc al senyor regidor que no estic d’acord amb la resposta rebuda ja que la 
compareixent es reafirma en el sentit de que quan ella va estacionar el seu 
vehicle el diumenge 31 de juliol a les 12 hores no hi havia cap senyal 
d’advertiment de la realització d’obres. D’altra banda, i salvant la presumpció de 
veracitat de l’agent municipal, que no discuteixo en absolut, resulta de l’informe 
del policia sancionador que basa la seva denuncia en el que li explica un dels 
treballadors de les obres,  el qual no està subjecte a l’esmentada presumpció de 
veracitat, per quin motiu es tractaria de la paraula del treballador de les obres 
contra la paraula de la compareixent i en cas de dubte el síndic considera que el 
més just és inclinar-se a favor de la denunciada. Cal tenir en compte que enlloc 
figura la data en que van ser senyalitzades les obres ni si el cartell indicador hi 
era posat o no el diumenge 31 de juliol. També haig de deixar clar que la 
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compareixent va presentar correctament recurs de reposició i només ha acudit 
davant el síndic de greuges a partir de la denegació del recurs, actitud facultada 
per la legislació vigent, ja que li és permès interposar qualsevol recurs que 
considerés adient i perquè el síndic es considera competent en la defensa dels 
interesso de la compareixent. Per això el síndic RECOMANA:  

1. Que es reconsideri la denegació dels arguments exposats amb 
anterioritat i es deixi sense efecte la sanció imposada i procedeixi al 
retorn de la multa satisfeta. 

2. Que no es posi en dubte el dret de tot ciutadà d’acudir en demanda de 
l’actuació del síndic, sobre tot quan ha vist rebutjades les seves peticions 
per part de l’Administració Municipal. 

 
A data 31 de desembre no tinc encara cap resposta. En tràmit. 

                                                                                                   Temps: indefinit 
 
31/06 de data 11 de maig de 2006. 
 
Una entitat rubinenca presenta una sèrie de queixes al síndic ja que havent dirigit 
sengles instàncies a la Regidoria de Joventut demanant determinats ajuts econòmics i 
d’infraestructures per tal de portar a terme una activitat lúdica per agrupaments 
escoltes i esplais a la nostra ciutat. Van parlar amb la senyora regidora la qual va dir 
no saber res de les instàncies i que es posessin en contacte amb Relacions 
Ciutadanes. Des de allà els hi van dir que no podien respondre una instància dirigida a 
Joventut. Finalment, per manca de recursos econòmics no es va poder celebrar l’acte 
lúdic projectat. 
Es queixen pel que qualifiquen d‘increïble que una instància d’una entitat rubinenca 
hagi de passar d’una regidoria a una altra sense que ningú prengui la responsabilitat 
de contestar-la. 
 
Actuació 
 
Contacto amb Solidaritat i Joventut, per una banda, i amb Relacions Ciutadanes d’una 
altra recavant informació pel que sembla una descoordinació entre departaments i 
preguntant a quina àrea s’ha de dirigir, l’entitat en qüestió, en un futur. 
Contesta el senyor regidor de Relacions Ciutadanes manifestant que, ultra assumir les 
responsabilitats que li pertoquen per l’afer, i de demanar disculpes, l’entitat en qüestió 
té establert com a únic interlocutor el servei de Relacions Ciutadanes, i que totes les 
peticions d’infraestructures s’han de fer a començament de l’exercici a fi d’optimitzar 
els recursos,   i que l’entitat ja rep una subvenció anual que li ha de permetre fer front a 
les diverses activitats durant l’any. 
A la vista de la resposta rebuda, que trasllado a l’entitat promotora de la queixa he 
decidit: 
 
RECOMANAR: 
 

• A l’entitat compareixent que sempre s’ha de dirigir, en les seves peticions, a la 
regidoria de Relacions Ciutadanes; que presenti al inici de l’exercici les 
previsions de les seves actuacions durant l’any i que procuri cenyir-se, en 
quant a pressupost, a la subvenció que anualment li dona l’Ajuntament. Tot 
això a fi de fluïdificar les relacions i d’evitar sorpreses de despeses municipals. 

• I al senyor regidor de Relacions Ciutadanes que es contestin sempre per escrit 
i en el menor temps possible les instàncies i peticions que es reben, no només 
pel respecte que es mereixen els peticionaris sinó també perquè s’estalvien 
problemes posteriors. 
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Resultat: informació i recomanació.          Temps: 2 mesos 
 
32/06 de data 16 de maig de 2006. 
 
Un veí de l’ Urbanització de Castellnou presenta diverses queixes sobre la inseguretat 
que pateixen els veïns per causa d’uns gossos que qualifica de perillosos que viuen en 
una finca determinada, sense lligar i que poden saltar el mur de la pròpia finca. Ha 
denunciat el fet anteriorment i l’Ajuntament, a través de Serveis a les Persones li van 
manifestar que es va procedir a informar, al propietari dels gossos, de quina era la 
normativa vigent donant-li trenta dies per prendre les mesures oportunes. 
Malgrat el temps transcorregut, el propietari dels animals no ha pres cap mesura i 
l’Ajuntament li ha anat imposant multes. Finalment, des de Serveis a les Persones li 
han dit -verbalment- que seria millor que acudís al Jutjat. Aquesta resposta, segons 
afirma, li ha sorprès i ha decidit acudir al Síndic. Assegura que el Sr. Regidor de 
Seguretat està al corrent del tema. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo als regidors de Serveis a les Persones i de Seguretat. 
Contesta el Sr. Regidor de Seguretat explicant la normativa d’obligat a la que està 
obligat el propietari dels gossos i que espera que Salut Pública m’informi de quina és 
la situació actual. 
Contesta la senyora regidora de Serveis a les Persones explicant totes les actuacions 
fetes fins el moment i que ara s’ha iniciat expedient sancionador per: 

• No tenir els gossos lligats ni albergats en cap habitacle. 
• No existir protecció en el mur que delimita la finca amb el carrer. 
• No existir cap senyalització advertint de la presència de gossos potencialment 

perillosos. 
• No disposar de llicència de tinença de gossos considerats perillosos. 

 
Si no obté l’èxit esperat es proposarà el decomís preventiu dels animals fins que 
corregeixi les infraccions. Ho comuniquem al compareixent. 
 
 
Resultat: informació.                        Temps Seguretat: 1 mes 
      Temps Serveis a les Persones: 2 mesos 
 
33/06 de data 16 de maig de 2006. 
 
Una ciutadana ha demanat a la Policia Local, mitjançant instància, un certificat en el 
que es digui quantes visites va haver de portar a terme, al seu domicili, la policia, en 
un període determinat, per comprovació de contaminació acústica. Necessita el 
certificat urgent per aportar-lo com a prova testimonial en un judici de faltes previst per 
dins de pocs dies. Malgrat no haver-se esgotat la via administrativa, el síndic farà una 
gestió, amb un gest de bona voluntat, prop del Cap de la Policia per tal d’aconseguir el 
certificat. 
 
Actuació 
 
Lliuro l’expedient al Senyor Inspector Cap de la Policia Local el qual, mol amablement 
diu que ràpidament s’ocuparà per tal de satisfer a la compareixent. 



 27

Al cap de poc temps, la compareixent acudeix novament per tal d’agrair la gestió, 
informar que va rebre el certificat a temps, i que ja es va celebrar el judici de faltes 
que, malgrat tot, va merèixer una sentència contraria als seus interessos. 
 
Resultat: favorable.                       Temps: immediat 
 
34/06 de data 18 de maig de 2006. 
 
Una senyora exposa que, amb motiu de la instal·lació de les carpes del Rubifira a 
l’esplanada de l’ Escardívol li van col·locar 5 contenidors d’escombraries davant del 
seu domicili des del dijous dia 11 fins el dilluns dia 15 al mati. Davant la possibilitat 
d’haver de suportar les pudors i els sorolls que preveia, va trucar a Medi Ambient de 
l’Ajuntament i li van respondre que la decisió havia estat consensuada entre Medi 
Ambient, la Policia Local i Rubifira. Per tant calia tenir paciència. 
La utilització dels contenidors li va ocasionar minvament del descans nocturn a causa 
dels sorolls. Demana que no es torni a repetir en successives ocasions i s’ubiquin els 
contenidors en un lloc que no provoquin molèsties als veïns. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo a Serveis Urbans i Seguretat i el senyor regidor m’informa que, atenent 
aspectes de seguretat, de viabilitat tècnica de prestació del servei de recollida, així 
com de tipologia dels residus que es generen en una activitat com la de Rubifira, van 
fer decidir la ubicació triada. I que això es va fer no pas de forma irreflexiva sinó 
perquè es va considerar com a millor opció, tot i que comprèn i lamenta les molèsties 
ocasionades. Així ho expliquem a la compareixent. 
 
Resultat: informació.                Temps: 1 mes 
 
35/06 de data 23 de maig de 2006. 
 
Un veí va fer una instància a l’Ajuntament el 23 de gener denunciant les obres que 
s’estaven fent en un edifici situat a “l’ Àrea d’ Actuació 15” i que havia d’haver-se deixat 
un xamfrà de 6 metres d’acord amb l’article 139-1 de l’esmentada Àrea, cosa que no 
s’està fent. Com que no ha rebut cap resposta malgrat el temps transcorregut, acudeix 
al síndic de greuges per tal que aquest intervingui a fi de que se li doni resposta el més 
aviat possible. 
 
Actuació 
 
El síndic passa la queixa a l’ Àrea de Territori. 
 
Resultat: malgrat les reiterades peticions de resposta, al tancament de l’any 
encara no hem rebut cap notícia. Cal dir que les obres esmentades es veuen 
aturades. 
                                                                                                              Temps: indefinit  
 
36/06 de data 25 de maig de 2006. 
 
Una veïna de Sant Muç diu que degut a les obres d’urbanització del sector li van 
expropiar una cisterna de 36000 litres de la seva finca de l’ Avinguda de Can Tapis. 
Ha demanat, mitjançant diverses instàncies que li substitueixin la meitat de la cisterna 
expropiada per una garatge i, si això no fos possible, que li deixin com està però que li 
compensin econòmicament amb una quantia que l’ajudi a pagar les despeses 
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d’urbanització. Ha demanat que un arquitecte municipal vagi a veure quina és la 
situació però no n’ha tret encara cap resultat. 
Se li explica que la seva situació és complicada, però que investigaré el fet. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo a l’ Àrea de Serveis Territorials i respon el senyor regidor que segons 
l’informe emès per l’empresa GPO Ingenieria, S.A. com a assistents tècnics de 
l’Ajuntament i l’empresa Ingenieros Asociados, S.A. com a Direcció Facultativa de 
l’obra, els únics treballs compensatoris que estan pendents de realitzar consisteixen en 
l’acabament del mur de contenció i tancament i adequació de la rampa d’accés, i per 
tant no és possible concedir el que demana la compareixent. Així es comunica a la 
promotora de la queixa. 
 
Resultat:  queixa desestimada.           Temps: 3 mesos 
 
37/06 del 25 de maig de 2006. 
 
Un ciutadà manifesta la seva queixa per causa dels mals olors de pintura i dissolvent 
que surten per la xemeneia i la porta (permanentment oberta) del taller de pintura que 
hi ha al costat del seu habitatge. Manifesta que, junt amb altres veïns han dirigit en 
repetides ocasions queixes a l’Ajuntament, que ha procedit a realitzar visites 
d’inspecció conduents a minimitzar les molèsties, però afirma que aquestes continuen. 
També diu que el taller esmentat aboca al contenidor d’escombraries les restes de 
pintura i papers bruts de pintura, fet que ell considera anti-ecológic i altament 
contaminant. 
Aporta diversa documentació sobre el cas. També es queixa que sovint hi ha vehicles 
davant el taller aparcats en doble filera. 
 
Actuació 
 
M’adreço a l’ Àrea de Serveis Territorials i respon el senyor regidor amb l’informe 
tècnic emès pels serveis del departament d’ Activitats de l’ Àmbit d’ Urbanisme en el 
que es detallen totes les accions fetes des de l’Ajuntament entre el 7 de febrer de 2001 
i el 21 de setembre de 2005. 
Es trasllada a l’interessat que es reitera en la seva petició de que es porti a terme una 
nova visita d’inspecció perquè afirma que les molèsties continuen. Per això demano a 
Activitats que es procedeixi, doncs, a verificar el fet motiu de la queixa i se m’informi 
del resultat. 
El 14 de juliol es porta a terme la inspecció i a l’habitatge del promotor de la queixa i no 
es constata cap mena d’olor ni l’existència de cap residu sòlid a la terrassa, ni 
partícules en suspensió malgrat que l’activitat del taller era la normal. Amb tot això es 
va recordar al propietari del taller que té pendent de presentar l’expedient d’ Adequació 
a la Llei d’ Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i que cal que el presenti el 
més aviat possible. 
Ho comuniquem al compareixent, li recomanem que cal que avisi a la Policia Local 
quan hi hagin vehicles aparcats en doble filera i tanquem l’expedient. 
 
Resultat: informació.            Temps: 45 dies 1a. Actuació 
               Temps: 2 mesos 2a Actuació 
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38/06 de data 30 de maig de 2006. 
 
Una ciutadana manifesta haver patit una accident en el vehicle en que viatjava havent 
de ser assistida a l’ Hospital Mútua de Terrassa. La causa, segons ella, va ser 
enganxar-se el mirall retrovisor amb un senyal vertical situat al mig de l’Avinguda de 
les Olimpíades, acció que va provocar que bolqués el seu automòbil. La interessada 
es queixa de la mala ubicació del senyal, del temps que va trigar l’ambulància en 
arribar (45 minuts) i de la Policia Municipal que no va fer constar en l’informe que el 
senyal de trànsit estava inclinat degut a les diferents i continuades topades d’altres 
vehicles. 
 
Actuació 
 
Demano informació a l’ Àrea de Serveis Urbans i Seguretat. 
 
Resultat: en tràmit a 31.12.2006                 Temps: Indefinit  
 
39/06 de data 30 de maig de 2006. 
 
Una senyora manifesta que es troba en una situació d’estrès per causa de la 
contaminació acústica que ve patint, pel fet de les obres en construcció de dos edificis 
situats a banda i banda del seu domicili. Va parlar amb la Policia Municipal, que li va 
respondre que no podia fer-hi res, així com va presentar una instància fa més d’un 
mes denunciant la impossibilitat de descansar degut al soroll dels martells mecànics i 
també té demanada una entrevista amb el senyor regidor de Serveis Territorials que 
encara no li han concedit. Per tot això presenta una queixa davant el síndic. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa ciutadana al senyor regidor de Serveis Territorials.  
El 26 de juny respon el senyor regidor que ha previst una reunió, acompanyat del 
coordinador de l’ Àmbit d’ Urbanisme, amb la compareixent, pel dia 4 de juliol a fi de 
parlar del tema, atendre les queixes presentades i explicar-li tot el que tècnicament 
competeix a l’Ajuntament, cosa que comuniquem a la compareixent i donem per 
conclòs l’expedient.  
 
Resultat: mediació.               Temps: 27 dies  
 
40/06 de data 1 de juny de 2006. 
 
Un ciutadà es queixa de patir una situació que qualifica d’absurda al haver de pagar la 
Taxa de Recollida d’ Escombraries per un import de 89 euros que correspon a 6 
persones, quan en el seu domicili només n’hi conviuen quatre segons “justificant de 
convivència amb antiguitat” que aporta expedit pel mateix Ajuntament en data 26 de 
maig de 2006. En aquest certificat hi figura que a 1 de gener de 2005 només viuen 
quatre persones en el seu habitatge. Sembla ser, però, que hi ha dues persones que 
figuraven empadronades, sense viure-hi, en el moment de comprar el seu habitatge. 
Per això va fer una instància demanant que es donessin de baixa aquestes dues altres 
persones. També va demanar, el 19 de desembre de 2005 que es considerés l’import 
de la taxa per 85 euros i no pas per 89, ja que en el seu domicili, realment, només hi 
viuen quatre persones i no pas sis. La seva petició va ser denegada, per un Decret 
d’Alcaldia  que signa el vicesecretari de l’Ajuntament de Rubí. 
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Com que es considera  en situació d’indefensió, demana la intervenció del síndic a fi 
d’obtenir la rectificació del Padró Municipal i el retorn de 4 euros cobrats indegudament 
segons sembla. 
 
Actuació 
 
El síndic s’adreça a la senyora alcaldessa, mitjançant escrit raonat, amb aportació de 
documents i recomanant que li sigui reconeguda al compareixent la taxa corresponent 
a quatre persones i se li retornin els quatre euros. 
Respon el senyor Tresorer adjuntant informe denegant la recomanació del síndic i 
insistint en el fet que a data 1 de gener de 2005 existien dos fulls censals 
corresponents a l’habitatge del compareixent: un de dues persones (full número 650) i 
un altre de quatre persones (full número 755) i per tant la taxa aplicada es la correcta. 
Com que  no hi estic d’acord, insisteixo en la meva demanda, prèvia consulta 
d’assessorament amb la senyora M. Avalos, tècnica del Síndic de Greuges de 
Catalunya, reiterant-me en la meva petició a la senyora alcaldessa argumentant que el 
compareixent no ha de pagar per un fet imputable al propi Ajuntament, ja que 
considero que aquest és responsable de resoldre i tenir al dia, si cal d’ofici, les dades  
del Padró Municipal. Al·lego també que se li han de tornar els quatre euros cobrats en 
excés per raons d’equitat. 
Respon el senyor Tresorer, basant-se en fonaments de dret, que la liquidació 
practicada és la correcta. En la seva resposta s’inclou un informe del senyor Cap 
d’Estadística de l’Ajuntament de Rubí, en el que hi consta que el compareixent va 
comprar l’habitatge el 23 de juliol de 2004 i les persones que hi figuraven 
empadronades ja no residien en aquell immoble, però no es varen empadronar en un 
altre municipi ni van comunicar (ni han comunicat) el canvi de residència i que no 
tenen res a veure amb la família del promotor de la queixa. També s’esmenta que 
aquestes dues persones tenen tramitat un expedient de baixa d’ofici, i seran donades 
de baixa probablement en el mes de desembre prèvia resolució del Consell 
d’Empadronament. 
De tot plegat en dono coneixement al ciutadà interessat tot fent constar el meu 
desacord amb la resolució ja que segueixo considerant que la raó està de part del 
compareixent. Així mateix, en dono coneixement a la persona de l’equip del Síndic de 
Greuges de Catalunya que tan amablement em va assessorar. 
 
Resultat: recomanació no acceptada (en el cas de devolució d’una part de la       
taxa). 
     Recomanació acceptada (cal suposar) en el cas de revisió d’ofici del 
Padró. 
               Temps: 8 mesos 
 
41/06 de data 1 de juny de 2006 
 
Un ciutadà que va promoure la queixa 04/04 i que el síndic ja li havia respost (i tancat 
l’expedient), diu que la resposta portava data 30 de març de 2006, registre Llibre 
General de Sortida data 6 d’abril de 2006 i no l’ha rebuda fins el 26 de maig de 2006. 
 
Actuació 
 
Parlem amb el Cap de Servei d’ Atenció al Ciutadà i contesta que ha intentat esbrinar 
què ha pogut passar i no n’ha tret l’entrellat, per bé que suposa que es va traspaperar 
i, al cap d’un temps, algú la va col·locar a la gaveta. Reconeix que aquesta situació és 
del tot inexplicable, demana disculpes i ha donat instruccions perquè això no torni a 
passar. 
Ho expliquem a l’interessat. 
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Resultat: informació.              Temps: 15 dies 
 
42/06 de data 6 de juny de 2006. 
 
Una ciutadana acudeix queixant-se de la inutilitat de tots els tràmits que s’ha vist 
obligada a portar a terme en la seva sol·licitud de segregació d’una parcel·la del 
polígon de Can Solà i que no li ha servit de res. Es manifesta enganyada i dolguda 
perquè al final de tots els tràmits no li han concedit la segregació per motiu de “no 
disposar de condició de solar” la parcel·la en qüestió, segons el Text Refós de la Llei d’ 
Urbanisme. La compareixent ha dirigit una instància d’al·legacions, a l’Ajuntament, en 
data 1 de juny, que és més un escrit de queixa, ja que és conscient que no pot fer 
modificar la legislació vigent. A destacar que durant tot aquest temps, des de que va 
preguntar per primera vegada què havia de fer per demanar la segregació de la seva 
finca ha estat parlant amb diverses persones de l’ Àrea de Territori que li han fet 
presentar diversos documents i li han fet pagar les taxes corresponents sense que mai 
l’hagin advertit que tots els seus passos i taxes no servirien per res. 
Demana la intervenció del síndic per tal de fer arribar la seva queixa i la seva 
indignació per com ha estat tractada. 
 
Actuació 
 
Se li accepta la seva queixa que trasllado a l’ Àrea de Territori demanant un informe 
del cas i que se’m digui quina és la data prevista per executar la urbanització del 
polígon. 
 
Resultat: a 31 de desembre no tenim cap notícia.         Temps: indefinit 
 
43/06 de data 6 de juny de 2006. 
 
Un veí de la Urbanització de Sant Muç, que havia comparegut davant d’aquesta 
Sindicatura el 18 de maig de 2004 queixant-se d’uns desperfectes amb motiu de les 
obres d’urbanització, torna a comparèixer perquè jo li havia traslladat la resposta del 
senyor regidor de l’ Àrea de Territori, que se li resoldria el seu problema, i en canvi en 
aquests moments no se li ha donat satisfacció. Té queixa per, segons afirma, tracte 
vexatori i de desatenció al seu problema. Ha airejat la seva situació a través de la 
premsa local i amenaça, de persistir la situació, que optarà per acudir als Tribunals de 
Justícia. Per tot això demana la intervenció del síndic. 
 
Actuació 
 
El 8 de juny m’adreço al senyor regidor de Serveis Territorials demanant informació 
sobre les queixes presentades. 
El 26 de setembre torno a dirigir-me al senyor regidor de Territori amb motiu d’una 
trucada telefònica del compareixent. 
El 5 d’octubre, i a instància del compareixent, m’adreço novament al senyor regidor. 
El 13 d’octubre reitero la meva recomanació perquè el senyor regidor vulgui atendre 
personalment al compareixent. 
 
Resultat: a 31 de desembre no tenim cap resposta.        Temps: indefinit 
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44/06 de data 8 de juny de 2006. 
 
Una senyora que té una finca a Sant Muç ha demanat en diverses ocasions que li 
arreglin els desperfectes ocasionats per les obres d’urbanització. Ha dirigit diverses 
instàncies i ha acudit al Síndic de Greuges de Catalunya que li va respondre el 23 de 
març. Com que no està d’acord amb la solució va tornar al Síndic  Sr. Rafael Ribó, i 
aquest li va dir que, tractant-se d’un tema municipal, tenia l’oportunitat de ser atesa pel 
síndic de Rubí i per això ha vingut. Concretament, demana que li reparin el sostre 
d’uralita del garatge i que li arreglin aquest mitjançant la col·locació de dos pilars i la 
substitució de les bigues per unes de més petites. També manifesta la seva frustració 
perquè no s’han complert les promeses del Sr. Campos i la senyora Sílvia. 
 
Actuació 
 
Ens dirigim al Sr. Regidor d’ Urbanisme. Desprès de diversos  “estira i afluixa”, la 
resposta final del Sr. Regidor i l’informe del senyor Camats és de que el trencament de 
la uralita de la teulada no s’ha produït per l’execució de les obres i que ja s’ha executat 
la rampa de formigó i la retallada de la porta. 
Es comunica a la interessada. 
 
Resultat: queixa desestimada.                      Temps: 3 mesos  
 
45/06 de data 13 de juny de 2006. 
 
Una senyora afirma que en el seu moment va pagar 3000 euros en dos pagaments en 
concepte de garanties per dues llicències d’obres. Mitjançant escrit de 1 de desembre 
de 2004 li van comunicar que se li retornaven 1664,74 euros corresponent a les 
garanties d’una de les llicències, quantitat que efectivament va cobrar. Ara, però, donat 
el temps transcorregut sense cap notícia i no disposant, perquè no els troba, dels 
documents  oportuns, ha reclamat diverses vegades que li retornin la resta dels avals, 
sense èxit segons manifesta. Reclama la intervenció del síndic per tal que li sigui 
possible recuperar els diners que li manquen. 
 
Actuació 
 
Demano informació de quina és la situació de la garantia que li manca percebre, 
directament al senyor regidor de Serveis Territorials. 
 
Resultat: a 31 de desembre no tenim resposta.           Temps: indefinit 
 
46/06 de data 13 de juny de 2006. 
 
Uns veïns del barri de Ca n’ Oriol, en representació de la Plataforma del Col·lector del 
carrer Mallorca, manifesten que venen patint els efectes de la insuficiència del 
col·lector del carrer Mallorca que recull les aigües pluvials i residuals d’una extensa 
zona. Això ocasiona inundacions que condicionen molt negativament la qualitat de vida 
dels veïns i que els hi dona la inseguretat i el temor que algun dia les inundacions 
poden acabar en tragèdia. A més, una part del col·lector està al descobert i això 
representa un perill per a la seguretat dels nens del barri i producció d’olors 
insuportables conjuntament amb la proliferació de mosquits, mosques i fins i tot rates. 
El problema, ja conegut pel síndic, ha estat sotmès, per part dels veïns del carrer 
Mallorca, a la consideració del Síndic de Greuges de Catalunya, del Departament de 
Salut, i del Departament de Governació de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya 
remet la qüestió a les competències de l’Ajuntament de Rubí, mentre que el Síndic de 
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Greuges de Catalunya els ha aconsellat que tramitin la queixa a través del síndic local, 
per raons de proximitat. 
La Plataforma sol·licita del síndic la seva intervenció per tal d’aconseguir que per part 
de l’Ajuntament de Rubí es procedeixi, de la forma més urgent possible, a solucionar el 
problema motiu de la queixa.  
 
Actuació 
 
El síndic, que recolza la petició dels compareixents, passa la queixa al senyor regidor 
de Serveis Urbans i Seguretat, demanat informació sobre en quina data s’executaran 
les obres d’arranjament del col·lector del carrer Mallorca, que vingui a solucionar un 
problema que venen patint injustament. 
 
Resultat: a 31 de desembre no tenim cap resposta.        Temps: indefinit 
 
47/06 de data 20 de juny de 2006. 
 
Un ciutadà d’edat molt avançada es queixa al Síndic que ve patint assetjament 
immobiliari (mobbing) per part de l’empresa constructora propietària de l’habitatge on 
viu en qualitat de llogater. Un advocat li ha portat el cas davant la justícia i n’ha 
obtingut una sentència judicial obligant als propietaris a procedir a la reparació de  
diversos desperfectes de l’habitatge. No obstant la sentència, els propietaris no han fet 
res. 
Explico que, en aquest cas, el síndic no pot actuar i recomanem que el seu advocat 
demani al jutge que faci complir la sentència. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
48/06 de data 22 de juny de 2006. 
 
Una ciutadà explica que s’ha trobat que la taxa de recollida d’escombraries li puja 
molts diners a causa de tenir el local comercial del costat de casa seva, de la seva 
propietat, llogat a uns xinesos que s’han empadronat a l’esmentat local. Ha recorregut 
a recaptació perquè no es considera responsable del empadronament, diguem-ne 
il·legal. Recaptació li ha denegat el recurs al·legant que no pot demostrar el que 
afirma, i per això demana la intervenció del Síndic. 
No aporta cap document que acrediti el que manifesta i, per tant des de la Sindicatura 
li concerten entrevista amb la Cap del S.A.C. La responsable senyora Milagros Calleja 
adverteix que haurà de presentar el contracte de lloguer a fi de comprovar els fets. 
Al cap d’uns dies, el compareixent em diu que la senyora Calleja va comprovar els fets 
i li va redactar una instància dirigida a Recaptació demanat que pel proper exercici se li 
cobri només la taxa que li pertoqui. 
Arxivem la queixa. 
 
Resultat: informació. Mediació.             Temps: 10 dies 
 
49/06 de data 18 de juliol de 2006. 
 
Uns veïns del carrer del centre de la nostra ciutat, compareixen davant d’aquesta 
institució perquè es consideren afectats per la situació que a vegades es produeix per 
causa d’una casa de cites radicada en el barri, sobre tot, pels crits i sorolls que tenen 
lloc els caps de setmana i per l’aparició d’alguna que altre xeringa a les jardineres del 
carrer. Val a dir que l’esmentada casa està situada en una zona molt propera a 
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l’església de Sant Pere, a l’ església Evangèlica, a l’escola Regina Carmeli,  a la plaça 
del Doctor Guardiet i a les places Salvador Allende i Ramón Rusiñol. 
Demanen l’actuació del síndic per tal que l’Ajuntament clausuri l’esmentada casa de 
prostitució. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa amb un plec de firmes i documentació diversa al senyor regidor de 
Serveis Territorials, a fi que en prengui coneixement i emeti l’informe que li demano. 
Amb ganes de col·laborar, i conscient de la dificultat de poder donar satisfacció als 
veïns en un tema de molt difícil resolució, m’adreço al Defensor Vecinal (Sindikoa 
Herritarren Defendatzailea) de la ciutat de Vitória-Gasteiz del qui jo sabia que tenia 
una experiència prèvia en el tema. Aquest em remet molt amablement tot un extens 
dossier del qual n’adjunto còpia al senyor regidor. 
 
Resultat:  
D’una banda rebo una resposta del senyor regidor de Serveis Territorials, 
acompanyant un informe dels Serveis Tècnics d’Activitats i Disciplina d’ 
Activitats explicant les diverses accions que des de l’Ajuntament s’han portat a 
terme  per tractar d’impedir l’activitat de la casa de cites. 
D’altra banda i creuant-se amb la resposta rebuda, fem una colla de 
recomanacions entre les quals hi figura la de creació d’una Ordenança que 
prohibeixi la pràctica de la prostitució en zones pròximes als espais cèntrics de 
la nostra ciutat i freqüentats per infants. 
De tot plegat en dono comptes als compareixents. 
 
(A destacar que en el mes de gener de 2007 es produeix una acció policial entre 
el Cos Nacional de Policia i la Policia Municipal amb detencions i precintat del 
local) 
 
Cal considerar el resultat satisfactori. 
                Temps: 4 mesos 
 
50/06 de data 18 de juliol de 2006. 
 
Un veí del barri de la Plana del Castell es queixa perquè ve patint de molèsties de 
contaminació acústica causades no tan sols per l’excessiu volum dels actes de festa 
major celebrats cada any a l’ Escardívol, sinó també i sobre tot per la celebració del 
Festival Mixing Colors en la seva vessant de “Hip-Hop” a l’esmentat espai de 
l’Escardívol. Concretament, el dissabte 7 de juliol una persistent música va castigar 
l’oïda del compareixent i del veïnat des de les 11 de mati fins a les dues de la 
matinada, hora aquesta a la que no podent suportar més el soroll, va trucar a la Policia 
Municipal per tal de queixar-se i obtenint el comentari de que s’havien rebut varies 
queixes més i que hi havia autorització fins a les 3 hores. No obstant, a les dues hores 
i deu minuts va baixar el nivell acústic de la música fins a fer-se suportable. Val a dir 
que el barri de la Plana del Castell és molt sensible al soroll que es produeix a 
l’Escardívol per la raó que entre una zona i l’altra només hi ha l’espai de la riera i no 
pas edificacions altes. 
Demana que el síndic defensi els veïns i que en futures celebracions es reguli el volum 
del so per tal d’evitar situacions d’estrès per causa de la forta contaminació acústica. 
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Actuació 
 
Em dirigeixo a Serveis Urbans i Seguretat i respon el senyor regidor que ha derivat la 
queixa a l’ Àrea de Cultura i Joventut, amb una còpia al Cap de la Policia Local per tal 
que en tinguin coneixement. 
Efectivament, la senyora regidora de Joventut i Cultura respon que sempre s’intenta 
compaginar els actes a l’aire lliure amb unes condicions horàries que provoquin les 
menors molèsties possibles al veïnat. No obstant això, a vegades és molt difícil que el 
so arribi a determinats habitatges. Demana disculpes i deixa constància que 
l’organització futura d’actes com el que ens ocupa tindrà molt en compte les queixes 
dels ciutadans i evitarà, dins de les possibilitats, que s’atempti al descans al qual tenen 
dret els veïns. 
Ho traslladem al ciutadà i adopto la següent 
 
Recomanació:  
Que en el futur es tingui en compte la quantitat de decibels que moltes vegades 
resulten excessius i innecessaris pel desenvolupament de l’espectacle. 
 
Resultat: recomanació suposadament acceptada.        Temps: 4 mesos 
 
51/06 de data 20 de juliol de 2006. 
 
Un ciutadà explica que va presentar una instància el 13 de març d’enguany demanant 
una entrevista amb el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat perquè, segons 
afirma, ha observat una mala i negligent pràctica per part d’una de les persones 
encarregades del control d’estacionament de vehicles en una de les zones blaves de 
la nostra ciutat. Tota vegada que, malgrat el temps transcorregut, encara no li han 
concedit l’entrevista i mentrestant ha anat observant la persistència dels fets 
denunciats, demana la intervenció del síndic. 
 
Actuació 
 
Traslladada la queixa al regidor afectat, el qual respon que dins de les facultats de 
l’Ajuntament es troba el “fiscalitzar l’actuació del concessionari de la gestió del servei 
d’estacionament controlat” i la de “imposar al concessionari les correccions pertinents 
per les possibles infraccions que cometés en la prestació dels serveis”. També respon 
que no es pot actuar sense proves.  
Vist la resposta del senyor regidor i considerant que és responsabilitat de l’Ajuntament 
de Rubí assegurar-se del bon funcionament de la concessionària en evitació de 
pràctiques abusives o discriminatòries que puguin crear greuges comparatius entre 
ciutadans, he decidit, 
 
RECOMANAR 
 

1. Al ciutadà compareixent que faci arribar, sense més requeriments, les proves 
de que disposa i que confirmin o demostrin el que assegura. 

2.   A l’Ajuntament de Rubí, que, prèvia comprovació dels fets, adopti les mesures 
necessàries en evitació dels fets motiu de la queixa, si s’escau. 

3. Que se m’informi sobre la finalització i resolució de l’expedient. 
 
Resultat: s’ignora si la recomanació ha estat acceptada.          Temps: 4 mesos 
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52/06 de data 20 de juliol de 2006. 
 
Un ciutadà manifesta que l’Ajuntament de Rubí va procedir, en un determinat moment, 
a situar un punt de llum a la façana del seu habitatge. Per aquest motiu, i com que no 
hi estava d’acord, va dirigir una instància a l’Ajuntament demanant la retirada del punt 
de llum de la façana i els substituïssin per un fanal de peu. El 3 de gener l’Ajuntament 
va respondre que el punt de llum va ser col·locat per evitar els inconvenients que 
produïa una anterior ubicació del fanal, basant-se en el capítol II article 9 de l’ 
Ordenança de Policia i Bon Govern de la Via Pública que especifica la servitud que ha 
de suportar la façana dels edificis per la instal·lació necessària pel bon funcionament 
dels serveis públics municipals. El compareixent no hi està conforme. 
Cerquem a través d’internet l’ Ordenança esmentada, comprovant la veracitat del que 
s’afirma a la resposta i per tant, donat que l’escrit de l’Ajuntament és ajustat a dret, se 
li comunica al compareixent la impossibilitat d’acceptar-li la seva queixa. 
 
Resultat: queixa no acceptada.         Temps: immediat  
 
53/06 de data 25 de juliol de 2006. 
 
Un ciutadà que va motivar l’expedient 05/06, no va estar d’acord amb la resposta que li 
van donar des de Disciplina Urbanística (Àrea de Territori) de l’Ajuntament i va parlar 
personalment amb la senyora Conesa la qual, segons afirma el compareixent, li va dir 
que s’ocuparien del cas i li donaria una nova resposta. No sent així malgrat el temps 
transcorregut, va adreçar una instància el 3 de juliol, sense resposta de cap mena a 
data d’avui i per això ha tornat a demanar l’actuació novament del síndic, ja que 
considera que l’Ajuntament està incomplint la normativa legal en matèria d’urbanisme. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo al senyor regidor demanant informació: mantenim diversos contactes 
entre la secretària del síndic i Disciplina Urbanística sense obtenir cap resposta 
concreta, i així resulta que a 31 de desembre encara no tinc cap conclusió. 
 
Resultat: pendent de resposta.           Temps: Indefinit 
 
54/06 de data 25 de juliol de 2006. 
 
Una ciutadana veïna del carrer Quevedo compareix explicant que va dirigir una 
instància juntament amb un plec de signatures d’altres veïns que, dins del Pla d’ 
Urbanització del Sector de l’antiga fabrica Josa, a càrrec de Hercesa, es sol·licitava 
que es procedís a l’empedrat del tram de carrer comprès entre Blasco de Garay i 
Magallanes. Ha rebut la resposta del senyor regidor de Serveis Territorials en el sentit 
de que segons el projecte d’urbanització només hi era inclòs el tram del carrer 
Quevedo que ja està executat, però que no obstant els serveis tècnics municipals 
estan en converses amb Hercesa per diferents temes i que els hi plantejaran la petició 
esmentada. 
 
Actuació 
 
Acordem amb la compareixent, que demanarem a l’ Àrea de Territori que vulguin 
donar una resposta definitiva sobre el resultat final de les converses entre l’Ajuntament 
i Hercesa, ja que una resposta, sigui favorable o no a la petició que van fer els veïns, 
posarà fi a la incertesa de la possibilitat de l’obra.   
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Resultat: sense resposta. En tràmit.           Temps: indefinit 
 
55/06 de 27 de juliol de 2006. 
 
Un ciutadà manifesta que, en un habitatge veí hi ha tres gossos que produeixen 
molèsties al veïnat, a conseqüència dels lladrucs, tant de dia com de nit i la propietària 
no ha atès mai les queixes del compareixent que, d’altra banda no ha acudit mai a la 
Policia Municipal. 
 
Actuació 
 
Li recomanem que si continuen els lladrucs durant la nit truqui a la Policia Municipal a 
fi de que quedi constància de la denuncia. No obstant, se li accepta la queixa que 
trasllado al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat recomanant que la Policia 
Municipal faci una visita als presumptes infractors amb l’objectiu d’intentar una 
mediació que pugui posar fi a la actual situació. 
 
Resultat: sense notícies sobre la acceptació, o no, de la recomanació. 
                          Temps: indefinit 
 
56/06 de data 27 de juliol de 2006. 
 
El mateix ciutadà de l’expedient anterior explica que al carrer de casa seva es troba 
situat un pal d’electricitat que dificulta la circulació rodada de camions, tota vegada que 
a l’altra banda del mateix carrer hi ha vehicles correctament estacionats, però que 
estrenyen l’amplada de la calçada i bloquegen el pas de vehicles pesants que no 
poden passar. En alguna ocasió ha tingut d’intervenir la grua municipal retirant els 
vehicles ben aparcats. Afirma que ha comunicat el cas a la Policia Municipal que, 
segons manifesta, li han respost que no hi poden fer res. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat que respon que 
mentre no sigui retirat el pal per la companyia corresponent, es procedirà a eliminar els 
dos primers estacionaments del carrer mitjançant els senyals corresponents i amb 
instal·lació d’una illeta de terra. 
 
Resultat: satisfactori.            Temps: 2 mesos 
 
57/06 de data 27 de juliol de 2006. 
 
Un ciutadà es queixa per com ha estat tractada, per part de l’Ajuntament de Rubí, la 
seva petició d’obtenir una plaça de garatge on guardar-hi el seu vehicle com a 
conseqüència de no poder accedir al seu garatge habitual, per causa de les obres de 
l’Avinguda de Barcelona. Malgrat que coneix que altres ciutadans han obtingut les 
corresponents places d’aparcament, a ell li ha estat denegada aquesta possibilitat. Val 
a dir que, prèvia a la compareixença davant la Sindicatura, el ciutadà en qüestió va 
telefonar exposant la seva situació i això va motivar la inicial actuació del síndic. 
 
Actuació  
 
Parlo amb el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat el dia 20 de juliol, obtenint 
la resposta verbal de que el compareixent es dirigeixi directament al senyor Molina de 
Serveis Municipals. En aquest sentit aconsello al promotor de la queixa, que procedeixi 
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al contacte esmentat i que ens tingui al corrent del resultat de la seva gestió a fi de 
conduir la seva queixa en un sentit o un altre.  
 
Resultat: al cap d’uns mesos truca el promotor de la queixa i explica que va 
parlar amb la secretària del senyor regidor, la qual li va posar en dubte que jo 
hagués parlat amb l’esmentat regidor el 20 de juliol, segons afirma, no podent 
solucionar el seu problema. Com que explica que vol demandar a l’Ajuntament 
econòmicament i vol ventilar el seu cas a la premsa, tanco provisionalment 
l’expedient en espera de com acaben els fets. A finals de l’any, el ciutadà en 
qüestió no ha tornat a telefonar. 
               Temps: 4 mesos 
 
58/06 de data 1 d’agost de 2006. 
 
Una ciutadana acudeix per denunciar que, al anar el dia 16 de juliol a recollir el seu 
cotxe a la Prefectura de la Policia Local de Lloret de Mar, retirat per la grua municipal 
per estacionament indegut, tant ella com el seu company van ser brutalment agredits i 
colpejats sense cap justificació, segons manifesta. L’agressió física es va veure 
agreujada per la vexació de veure’s obligada a despullar-se en una de les 
dependències per ser registrada per una agent femenina. Posteriorment va ser 
traslladada a la Prefectura dels Mossos d’ Esquadra de Blanes, emmanillada, i d’allà 
traslladada per poder fer-li el part de lesions. A les 12 de la nit la jutgessa de Blanes li 
va practicar l’ Habeas Corpus fent-li només dues preguntes. Va ser tornada a les 
dependències dels Mossos d’ Esquadra on va passar la nit fins l’endemà que va ser 
posada en llibertat després de tornar a declarar davant la mateixa jutgessa. Té 
pendent el judici i la sentència. 
 
Actuació 
 
Se li explica que no li puc acceptar la seva queixa per dues raons: 

- No es tracta d’un greuge amb l’Ajuntament de Rubí. 
- Està pendent de judici. 

Per tant, obrim i tanquem l’expedient. 
 
Resultat: queixa no acceptada.          Temps: immediat 
 
59/06 de data 3 d’agost de 2006. 
 
Un conductor va sofrir un accident amb el seu vehicle, per causa d’un forat al carrer 
Platí d’aquesta ciutat resultant rebentat un pneumàtic i el trencament d’una llanta. Això 
li va suposar una factura de reparació per valor de 224.87 euros. El 21 de gener de 
2005 va presentar demanda a l’Ajuntament, mitjançant instància raonada que va ser 
contestada pel Cap de Serveis Jurídics el 8 de febrer de 2005 en que se li comunicava 
que calia considerar desestimada la seva petició. 
El 22 de juliol va fer una nova instància encara sense resposta. 
Se li explica que podia haver recorregut el silenci administratiu i també que fa més d’un 
any que va ocórrer el fet motiu del greuge i per això no li puc acceptar la queixa. 
No obstant, li consultaré el motiu pel qual no se li va acceptar la reclamació 
patrimonial. 
 
Actuació 
 
Pregunto a la Cap de Serveis Jurídics els motius del silenci administratiu i demano 
l’informe tècnic en què es va basar. 
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Respon el 6 d’octubre dient que va rebre l’informe tècnic del senyor Bohdan 
Lewkowycz, responsable de la Brigada, de data 18 de juliol, quan ja havia operat 
l’efecte desestimatori, bastant més tard de la data de l’informe i per no haver-se 
demostrat el nexe causal. 
Trasllado la resposta a l’interessat i manifesto a Serveis Jurídics la meva 
disconformitat en la resolució tota vegada que l’informe tècnic confirmava l’evidència 
de causa-efecte al reconèixer que, efectivament hi havia un forat al Cr. Platí que fou 
reparat el 14 de gener, argumentant que el fet d’haver rebut l’informe fora de termini no 
pot perjudicar mai el peticionari ja que es deu a una mala gestió i comunicació entre 
departaments del propi Ajuntament. 
Per això recomano més eficàcia i rapidesa entre el Servei de Brigada d’ Obres i els 
Serveis Jurídics. Ben entès que aquesta recomanació la faig també a Serveis Urbans i 
Seguretat, en evitació de causar perjudicis als ciutadans. 
 
Resultat: informació i recomanació.          Temps: 2 mesos 
 
60/06 de data 28 d’agost de 2006. 
 
A conseqüència d’haver rebut algunes queixes de persones grans que m’han fet notar 
que a l’ Escardívol la parada provisional (degut a les obres de l’Avinguda de 
Barcelona) de l’autobús que va a Terrassa no hi cap senyal que indiqui que hi ha 
parada d’autobús ni tampoc cap banc per seure, i com que es tracta de queixes de 
persones grans que han d’acudir a visitar-se a l’ Hospital del Consorci Sanitari de  
Terrassa (a la carretera de Terrassa-Sabadell) i que a vegades tenen problemes a les 
cames, faig la recomanació d’ofici per tal que s’instal·li de manera provisional la 
senyalització de parada i un banc per seure. 
 
Resultat: a finals d’any encara no tenia resposta.         Temps: indefinit 
 
61/06 de data 29 d’agost de 2006. 
 
Una senyora es veié obligada en certa ocasió a presentar denúncia al jutjat contra un 
familiar directe per suposats maltractaments. Ara vol retirar la denúncia, ja que les 
relacions familiars han evolucionat favorablement però diu que al jutjat no li accepten 
la retirada de la denúncia. Li explico que el síndic no és competent en el tema però la 
tranquil·litzo explicant, que si quan es celebra el judici, es retracta de la denúncia, 
probablement tot acabi com ella espera. 
D’altra banda, viu en un habitatge de Protecció Oficial i PROURSA li cobrava 
regularment els rebuts, però es va produir un lapse durant el qual no li van cobrar els 
mateixos. Finalment, s’ha acordat que aquests li seran cobrats a través de la Caixa de 
Catalunya. Però com que té l’honor de poder dir que ella no ha deixat de complir mai 
amb els seus pagaments, no vol que li lliurin un sol rebut sinó que vol un rebut per 
cada mes. Ho va demanar a la senyora Calleja, Cap del Servei d’ Atenció al Ciutadà, 
qui li va dir que deixés passar les vacances i s’ocuparia del tema. Parlo amb 
l’esmentada treballadora del SAC, qui em confirma el fet i per això li dic a la 
compareixent que no li puc acceptar la queixa per no haver-se esgotat encara la via 
administrativa. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
62/06 de data 29 d’agost de 2006. 
 
Una ciutadana explica que té un deute reconegut amb l’ OGT de l’Ajuntament de Rubí, 
corresponent a l’impost de circulació de tres anys i de la Taxa de Recollida d’ 
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Escombraries de l’any 2005 que no havia pagat per trobar-se en dificultats 
econòmiques i no poder-hi fer front. Fins fa poc ha estat cobrant l’atur i durant un 
temps va estar cobrant la PIRMI. Ara, però, té un contracte de treball per sis mesos 
que va començar a l’abril i acabarà a l’octubre. A més, és pensionista cobrant 67 euros 
mensuals de viduïtat. 
Va aconseguir acordar, amb l’ OGT, el pagament fraccionat del deute advertint, però, 
que no podia fer front al primer pagament previst per l’abril perquè encara no 
començaria a treballar i no disposaria de saldo a la llibreta. Va pagar, però, les 
fraccions de maig, juny i juliol. Ara es troba que li embarguen el sou per causa d’haver 
retornat el rebut impagat del mes d’abril. Ha reclamat a l’ OGT volent pagar en 
metàl·lic el rebut retornat, però no li han acceptat. 
Es considera injustament tractada perquè diu que no té ànim de defraudar però es 
troba en situació indefensa i demana la intervenció del síndic per tal d’aconseguir 
retornar el pagament fraccionat i a recuperar el seu bon nom davant l’empresa, ara 
malmès per l’embargament. 
 
Actuació 
 
Passo l’expedient  a l’ Hisenda Local demanant s’atengui la petició de la compareixent. 
El 28 de novembre i no havent rebut resposta, parlo amb del  Cap de l’ OGT qui em 
manifesta no haver rebut cap expedient del síndic (incomprensiblement) i per tant li 
torno a trametre tot insistint, aquest cop, amb la urgència de respondre. El mateix dia 
28, respon el Cap de la Unitat de recaptació dient que la promotora de la queixa es 
personi a l’OGT i serà atesa, cosa que comuniquem ràpidament a la interessada que 
acudeix a l’esmentada oficina el dia 1 de desembre. El 4 de desembre rebo resposta 
del Cap de la Unitat de Recaptació dient que es va acordar el fraccionament del deute 
en 6 terminis. Ho traslladem a la compareixent tot recomanant-li que procuri, de totes 
totes, complir amb els terminis acordats perquè no fer-ho vol dir reprendre el 
procediment d’embargament.  
 
Resultat: satisfactori.           Temps: 8 dies des de la 2a tramesa. 
 
63/06 de data 5 de setembre de 2006. 
 
Un comerciant es queixa perquè té diverses sancions de trànsit local per 
estacionaments denunciats. Tota vegada que ha recorregut les multes mitjançant 
instàncies i no ha obtingut resposta en cap sentit, se li explica que, al no haver-se 
esgotat la via administrativa no se li pot acceptar la queixa i caldria esperar a conèixer 
quina resposta o respostes obté. 
Manifesta també que va rebre una notificació de Taxa de Recollida d’ Escombraries 
per un import de 165.50 euros, mentre que la propietària del local que ell regenta en va 
rebre un altre  “complementària” pel mateix exercici 2005 i per un import de 400 euros, 
notificació que la propietària va lliurar al compareixent per tal que aquest l’anés a 
pagar a recaptació. Ell considera improcedent la suma de les dues notificacions, per 
abusives i quan es va queixar a l’ Oficina que hi ha a l’ Escardívol, li van dir que fes 
una instància reclamant. Ho va fer (aporta còpia) i mai li han respost res, però per 
contra ha rebut una notificació amb constrenyiment per valor de 183.60 euros que ha 
pagat. Va aconseguir parlar amb algú de Medi Ambient que li va prendre les dades 
dient-li que passat el 15 de juliol li dirien quelcom al respecte. No sabent en quina 
situació es troba com a contribuent, demana l’actuació del síndic. 
 
Actuació 
 
Demano informació a la senyora alcaldessa al tractar-se d’un tema d’ Hisenda Local 
en el tema de la taxa municipal. 
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Respon el senyor Tresorer Municipal, en data 18 de desembre, considerant correcta la 
taxa imposada a la propietària del local i considerant incorrecte la taxa imposada al 
compareixent motiu pel qual es procedirà a l’anulació de la liquidació practicada i a 
procedir a la devolució de l’import satisfet, resposta que traslladem a l’interessat. 
 
Resultat: satisfactori.            Temps: 100 dies 
 
64/06 de data 7 de setembre de 2006. 
 
Un rubinenc té un problema com a president de la comunitat de propietaris d’uns 
habitatges adquirits a PROURSA, per causa d’unes filtracions d’aigua que atribueix a 
mala construcció de l’edifici. Va fer una instància a l’Ajuntament de la qual no en tenen 
notícia. 
Li aconsellem que esperi una mica més de temps perquè la instància la van presentar 
el mes d’agost i no ha passat gaire temps i, per tant, no s’ha esgotat la via 
administrativa. No obstant, parlaré amb PROURSA sobre el tema. 
 
Actuació 
 
L’endemà mateix parlo amb la senyora Cristina Ferrer, Gerent de PROURSA  i li 
exposo el cas. S’ho mirarà. 
El 17 d’octubre em respon per escrit la senyora Gerent explicant que el dia 9 es va 
reunir amb el promotor de la queixa i van convenir que PROURSA efectuaria una 
valoració dels desperfectes a fi d‘arribar a una solució amistosa per ambdues parts. 
Transmeto la resposta al compareixent i dono per clos l’expedient. 
 
Resultat: satisfactori.              Temps: 40 dies 
 
65/06 de data 7 de setembre de 2006. 
 
Un ciutadà que té una discapacitat física amb incapacitat laboral permanent absoluta, 
té una àvia a casa seva amb demència senil i a més paralítica. La seva esposa pateix 
fatiga crònica i crisis depressives. Demana algun tipus d’ajuda social com ara reducció 
de l’impost de l’IBI, Taxa de Recollida d’ Escombraries, etc. L’informo que no reuneix 
les condicions exigides per la reducció de les Taxes però no obstant això, passarem el 
seu cas a Serveis a les Persones per si se li pot concedir alguna prestació social com 
ara Servei de Teleassistència o d’altres. 
 
Actuació 
 
Donem trasllat del seu cas a Serveis a les Persones. 
 
Resultat: sense resposta al final de l’any.         Temps: indefinit 
 
66/06 de data 12 de setembre de 2006. 
 
Una ciutadana formula dues queixes: 
 

1. Degut a les obres de Sant Muç i les posteriors pluges es va descalçar un pal 
d’electricitat davant de casa seva el mes de novembre de 2005 i un treballador 
va dir-li que pel perill que comportava tallarien el corrent elèctric . Ella s’hi va 
negar i va trucar a la Policia Local, a partir de quin moment i fins avui no ha 
tingut cap resposta i el pal continua en situació perillosa. 
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2. Degut a les obres d’urbanització de Sant Muç li ha quedat impracticable una 
rampa de pendent excessiva per el seu vehicle. 
 

Demana l’actuació del síndic en els dos casos. 
 
Actuació  
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de l’ Àrea de Territori. 
 
Resultat: a 31 de desembre no he rebut cap resposta.             Temps: indefinit 
 
67/06 de data 19 de setembre de 2006. 
 
Ciutadana que manifesta la seva queixa motivada per la instal·lació de quatre 
generadors de llum a gasoil sota la finestra del seu habitatge, a l’ Escardívol, durant 
els dies de Festa Major d’enguany. Els generadors produïen contaminació atmosfèrica 
amb forta pudor de gasos de combustió que molestava a la compareixent i els seus 
familiars, ja que penetrava dins de casa seva. Va trucar a l’Ajuntament el 28 de juny, al 
matí a Cultura; d’allà la van remetre a Atenció al Ciutadà i d’allà a Medi Ambient, on li 
van dir que el “responsable” estava de vacances fins el 3 de juliol i la van remetre 
novament a Cultura on li van prendre les dades i li van dir que ja la trucarien. Com que 
no la trucaven, va trucar a “sanitat respon”, a la Conselleria de Cultura, a Sanitat de 
Sanitat Ambiental que la van derivar a Energia i Mines. D’aquest darrer departament li 
van dir que truqués als Mossos d’ Esquadra per tal de procedir a una medició 
d’emissió de gasos i que es podria fer parar els generadors de llum. Això li va semblar 
excessiu i va trucar, el 29 de juny a la Policia Local on li prengueren les dades i que ho 
passarien a Protecció Civil i que aquest es posaria en contacte amb ella, cosa que no 
es va produir. 
També manifesta que fa anys es produí un fet semblant i només trucant a Cultura es 
va solucionar el problema en quatre hores regulant la combustió. Ara es va veure 
obligada a absentar-se del seu domicili durant la Festa Major per causa de la nul·la 
resposta per part dels serveis municipals. Demana la intervenció del síndic a fi 
d’obtenir una reunió amb el regidor de Serveis Urbans i Seguretat. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa a Serveis Urbans i Seguretat sol·licitant l’entrevista.  
El 19 de novembre rebo resposta del senyor regidor dient que és un tema complicat i 
resulta difícil donar resposta satisfactòria, que les activitats de Festa Major, son 
responsabilitat de Cultura i seria millor que la reunió demanada es fes amb la 
responsable d’aquesta àrea. No obstant, el regidor es compromet a fer arribar la 
queixa als departaments implicats per tal d’esbrinar perquè no es va donar solució 
immediata al problema. 
En data 17 de novembre mantinc una entrevista amb la senyora regidora de Cultura 
acordant que ella citarà a la promotora de la queixa per tal de donar-li les necessàries 
explicacions. 
 
Resultat: al final de l’any no tinc cap notícia de cap de les dues regidories 
implicades. En tràmit. 
              Temps: indefinit 
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68/06 de data 21 de setembre de 2006. 
 
Una senyora que porta els seus fills a l’Escola Pública Maria Montesori va dirigir una 
instància a l’Ajuntament el 20 de febrer, però malgrat els set mesos transcorreguts no 
ha obtingut cap resposta, fet que considera com a desconsideració envers ella. Ha 
parlat en diverses ocasions amb la direcció de l’escola qui li ha dit que ja n’ha parlat 
varies vegades i també ha publicat un escrit a la premsa local. Aporta còpia dels 
documents descrits i fotografies de les instal·lacions. 
 
Actuació 
 
El 27 de setembre pregunto a la Cap d’ Educació de l’Ajuntament, si la responsabilitat 
del manteniment de les escoles públiques és de l’Ajuntament o de la Generalitat, car 
depèn de qui sigui passaré la queixa a una o altre institució. Com que la resposta és 
que el manteniment és responsabilitat de l’Ajuntament i la reposició de les 
instal·lacions és de la Conselleria, demano que s’arregli el mal estat dels sanitaris el 
més ràpidament possible i també recordo que les instàncies dels ciutadans s’han de 
contestar sempre. El 7 de novembre reitero la meva petició a la senyora regidora. 
Respon que el tema era conegut i que han acordat amb  l’escola el pintat de les 
instal·lacions amb càrrec a l’Ajuntament, i que aquesta feina s’ha fet i s’ha acabat el 
cap de setmana del 28 i 29 d’octubre. Un cop comprovat  que el manteniment ha estat 
correcte, la senyora regidora m’invita a fer una visita a l’escola per tal de verificar com 
han quedat les instal·lacions i així és que el 4 de desembre puc comprovar “in situ” que 
els sanitaris estan en bones condicions d’ús i així ho comunico a la promotora de la 
queixa. Al mateix temps i tenint en compte que els elements dels serveis sanitaris de 
l’escola tenen ja 25 anys, trasllado la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya ja que 
la reposició del material obsolet és responsabilitat de la Conselleria d’ Educació, acció 
de la qual n’informo a la compareixent, a la Regidoria d’ Educació i a la Direcció de 
l’escola. 
 
Resultat: resolució satisfactòria.          Temps: 3 mesos   
   
69/06 de data 21 de setembre de 2006. 
 
Una ciutadana va patir un accident de circulació en el que va perdre la vida un dels 
seus dos fills. En l’accident hi van intervenir els bombers de Rubí, la Policial Municipal 
de Castellbisbal, l’ Hospital General de Catalunya, el SEM, el Jutjat de Rubí i la 
funerària PONFUSA de Martorell. La compareixent té diverses queixes quines 
magnituds i àmbits escapen de les meves competències motiu pel qual l’adreço al 
Síndic de Greuges de Catalunya explicant-ho a la interessada que ho entén 
perfectament. 
 
Resultat: queixa no acceptada.        Temps: immediat 
 
70/06 de data 25 de setembre de 2006. 
 
Un comerciant té multes de la Policia Local per causa d’haver d’efectuar operacions de 
càrrega i descàrrega de matèria prima i producte elaborat del ram de l’alimentació amb 
la seva furgoneta però habitualment la zona reservada per aquestes operacions està 
ocupada indegudament per altres vehicles i ha d’estacionar damunt la vorera. Ha 
sol·licitat per escrit poder parlar amb el senyor regidor de l’àrea per tal de trobar una 
solució però no li han dit res. 
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Actuació 
 
Recomano al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat que vulgui atendre aquest 
cas a fi de cercar una solució que conciliï els interessos generals i del compareixent 
que sens perjudici de les necessàries disposicions municipals s’eviti posar pals a les 
rodes en el desenvolupament del comerç local. 
 
Resultat: a finals del 2006 no tenim cap resposta        Temps: indefinit 
 
71/06 de data 2 d’octubre de 2006. 
 
Un ciutadà immigrant, pateix un problema de mobilitat a la ma dreta que segons afirma 
l’impedeix treballar, sobre tot en aquests moments que es troba convalescent a causa 
d’un desbridat per abscés  subcutani en un dit, sota control i cures del CAP Anton de 
Borja. Malgrat una sentència del TSJC en aquest moments no té feina, ni carnet d’atur 
(se li va acabar) i cobra 300 euros  mensuals, aproximadament, de l’INEM. Té quatre 
fills i, evidentment, amb aqueta quantitat no pot fer gran cosa. Va acudir al Síndic de 
Greuges de Catalunya i el van adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí. Ho 
va fer, però no li han donat cap solució, segons ell, i per això acudeix demanant la 
meva intervenció. Des del despatx parlo amb el senyor Ariño, de Serveis a les 
Persones, aconseguint una entrevista amb el compareixent per el 26 d’octubre a les 
10:30 hores. 
 
Actuació 
 
El 13 de desembre, m’informa la senyora regidora de Serveis a les Persones explicant 
que s’ha plantejat al compareixent un curs de formació a l’IMPES i un curs de català 
per la seva dona, però l’interessat ho ha rebutjat. Va plantejar que per motius 
religiosos la seva dona no pot treballar i ell, segons sembla, fa viatges portant gent al 
Marroc. D’altra banda amenaça treure els seus fills de l’escola si no rep un ajut 
econòmic i demana que l’Ajuntament pagui els llibres dels seus fills. S’està a l’espera 
de passar el seu cas a l’assistenta social del sector, però la resposta de l’Administració 
serà la mateixa. 
Comunico al compareixent la resposta obtinguda, raonant que l’actitud de rebuig no 
contribueix a cercar una sortida als seus problemes, i li recordo l’obligació que té de 
mantenir escolaritzats els seus fills ja que sinó incorreria en un greu incompliment de la 
llei que, en el nostre país, és igual per a tothom. 
 
Resultat: informació i recomanació al ciutadà.        Temps: 2 mesos aprox. 
 
72/06 de data 2 d’octubre de 2006. 
 
Una senyora compareix aportant un escrit, que formarà part de l’expedient, en el que 
manifesta la seva queixa, en representació de la comunitat de propietaris del bloc del  
seu habitatge perquè sembla que l’Ajuntament no ha lliurat mai la llicència de primera 
ocupació, no sap per quins motius. Tenint en compte que l’immoble en qüestió pateix 
problemes de filtracions d’aigua i goteres que els demés propietaris atribueixen a 
defectes de construcció, vol saber si aquest problema havia estat detectat pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 
Com que ja ha esgotat la via administrativa a l’haver tramés diverses instàncies no 
contestades demana la intervenció del síndic. 
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Actuació 
 
Trasllado el problema al regidor de l’Àrea d’ Urbanisme. 
 
Resultat: a 31 de desembre, encara no tinc resposta.         Temps: indefinit 
 
73/06 de data 5 d’octubre de 2006. 
 
Un propietari d’un habitatge que no reuneix cap condició d’habitabilitat (comprovable 
per les fotografies que aporta) i quina façana forma part del Catàleg de Protecció de 
Patrimoni Arquitectònic de Rubí, va sol·licitar llicència d’obres que no li arriba mai 
concedida. Pretén enderrocar el malmès habitatge comprometent-se a reconstruir la 
façana exactament igual i tal i com li digui l’Ajuntament, però té respostes verbals per 
part de Disciplina Urbanística prohibint-li enderrocar la façana i això li suposa 18000,00 
euros més de despesa. El síndic li accepta la queixa i farà una acció envers l’àrea de 
territori. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo per escrit a l’àrea de Territori. 
 
Resultat: a 31 de desembre no tinc resposta.         Temps: indefinit 
 
74/06 de data 16 d’octubre de 2006. 
 
Un ciutadà explica que va patir un accident d’automòbil per motiu d’un forat al bell mig 
de la calçada d’una carrer de la ciutat, i això li va produir desperfectes. Va fer el 
corresponent part d’accidents a la seva companyia d’assegurances per tal de 
rescabalar l’import de la reparació. 
Li explico que cal que em porti documentació acreditativa i veurem si la companyia ha 
de reclamar a l’Ajuntament ó si ha de fer-ho ell. 
 
Actuació 
 
Com que no torna ni aporta cap document, tanco l’expedient. 
 
Resultat: queixa no acceptada.             Temps: 15 dies 
 
75/06 de data 17 d’octubre de 2006. 
 
Un ciutadà, persona d’edat avançada, va ser multat per estacionar el seu vehicle 
“momentàniament” en una plaça pública per haver trobat ocupat el gual d’entrada al 
garatge de casa seva. Va recórrer la sanció a través del RACC amb al·legacions que 
van ser desestimades. Com que segueix afirmant que l’estacionament va ser forçat tot 
esperant que la furgoneta que ocupava el seu gual es retirés, i manifesta que 
considera injusta la sanció, demana la intervenció del síndic. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa, argumentada, al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat. 
 
Resultat: sense resposta a final d’any.           Temps: indefinit 
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76/06 de data 20 d’octubre de 2006. 
 
Una senyora de 78 anys i que, pel fet de cobrar una pensió de 327 euros, a totes llums 
sensiblement inferior als 540.90 euros del salari mínim, té dret a l’exempció de la Taxa 
de Recollida d’ Escombraries, explica que gaudia d’aquest dret, ja que se l’hi havia 
reconegut a l’exercici 2005. Però per l’exercici actual i per causa d’haver estat 
llargament malalta, se li va passar el temps i no va poder fer els tràmits en el moment 
precís. Al rebre l’avís comunicant-li que ha de pagar la taxa va fer una instància 
explicant el fet. Per bé que encara no té esgotada la via administrativa, donat que es 
troba en el llindar de pobresa li dic que m’ocuparé del seu problema tot recomanant 
que, per evitar recàrrecs que encara agreujarien més el seu problema, pagui la taxa. 
 
Actuació 
 
D’una banda li aconsegueixo una entrevista amb Primera Acollida a l’Àrea de Serveis 
a les Persones per tal de veure les possibilitats de pal·liar la seva precària situació, i 
d’altra banda demano a la senyora alcaldessa, responsable de la Hisenda Local que 
se l’exoneri de pagar la taxa d’enguany malgrat el no compliment d’un tràmit 
administratiu, ja que es tracta d’un cas de justícia distributiva que demana sensibilitat 
per damunt de normatives burocràtiques. 
Respon el 30 de novembre la senyora alcaldessa adjuntant còpia del Decret 
5547signat pel senyor Pere Baños, Vicesecretari, desestimant la petició que havia fet 
la compareixent “per extemporània”. 
Argumenta la senyora alcaldessa que no es pot atendre la recomanació del síndic 
perquè “fer una excepció suposaria un greuge comparatiu per altres ciutadans en 
situació similar i que no hagin recorregut davant el síndic”. 
No obstant, afirma conèixer que els serveis socials de l’Ajuntament van rebre a la 
interessada  i estan valorant la seva situació per tal de poder oferir-li les ajudes que 
pugui precisar. Així mateix anuncia que s’ha posat fil a l’agulla per evitar que es tornin 
a produir situacions com la present i que s’està ultimant el procediment que, a partir de 
l’any 2007 farà més àgils els tràmits per la renovació dels beneficis fiscals ja concedits 
i més fàcil pels ciutadans. 
D’altra banda rebo un informe de Serveis Socials Primera Acollida dient que estan 
estudiant la situació de la compareixent i, entre d’altres accions, ja té hora reservada 
pel febrer de 2007 per fer-li les gestions tributàries. 
Finalment, la compareixent ens comunica que està molt contenta perquè des de 
Serveis Socials li han retornat els 82 euros de la taxa pagada.  
 
Resultat: mediació.                                   Temps: 2 mesos 
 
77/06 de data 23 d’octubre de 2006. 
 
Un ciutadà explica que, com a conseqüència de les obres de modernització del carrer 
del seu habitatge es van ocasionar uns danys a la porta del local comercial de la seva 
propietat. Va queixar-se a l’Ajuntament i li van respondre que reclamés a l’empresa 
constructora, cosa que ha fet. Des de la constructora li van dir que fes arreglar els 
desperfectes, que li fessin una factura a nom de la constructora i li pagarien l’import 
sense més. La factura un cop reparat el dany va ascendir a 233,85 euros però la 
constructora va fer fallida a l’hora de pagar. Ha parlat del tema amb Via Pública i amb 
Obra Pública així com ha dirigit sengles instàncies de maig de 2005 i gener de 2006, 
sense èxit. El 16 de febrer va rebre un escrit del senyor regidor de Territori que per 
tractar-se “d’un acord entre parts” correspon a les mateixes la seva solució. També es 
queixa que, tal i com va quedar el nivell de la calçada sense voreres li entra aigua 
quan plou. Li han dit des de l’Ajuntament que ja li dirien quelcom. I fins avui, res. 
Cansat d’anar d’un departament a un altre, demana l’actuació del síndic. 
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Actuació 
 
Passo la queixa al senyor regidor de Territori tot demanant que s’atengui la reclamació 
del compareixent. 
 
Resultat: a 31 de desembre, cap resposta.          Temps: indefinit 
 
78/06 de data 24 d’octubre de 2006. 
 
Unes ciutadanes, veïnes del carrer Monturiol, acudeixen al síndic per causa del 
col·lector del carrer Monturiol, exposant la seva inquietud i la inseguretat permanent en 
què viuen degut als problemes que van sorgint  una vegada i un altre pel mal estat de 
l’esmentat col·lector. 
Expliquen totes les seves inquietuds, demanen més informació, entre la qual volen 
saber la data d’inici de les obres del nou col·lector, la data final d’execució i la 
justificació del període de retorn de 10 anys. 
 
Actuació 
 
Trasllado les seves peticions al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat. 
 
Resultat: a final d’any, encara cap resposta.          Temps: indefinit 
 
79/06 de data 31 d’octubre de 2006. 
 
Una ciutadana que va dipositar un aval de garanties d’obra per un import de 1154,02 
euros, es troba que ara, un cop les obres acabades, l’Ajuntament li reté 661,19 euros 
fins que siguin subsanats els desperfectes que es van ocasionar a la via pública. Ha 
arreglat els desperfectes i així ho ha comunicat a l’Ajuntament en el mes maig 
d’enguany. Ha reclamat una i altra vegada el retorn de la quantitat retinguda, sense 
cap èxit. Cansada, demana l’actuació del síndic. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa a la Regidoria de Territori tot demanant que m’informin de quina és la 
situació i, si no hi ha més impediments, es procedeixi al retorn dels diners ja que la 
demora resulta excessiva. 
 
Resultat: a 31 de desembre, no hi ha resposta.             Temps: indefinit 
 
80/06 de data 17 d’octubre de 2006. 
 
Per suposat tracte vexatori i abús d’autoritat per part de la Policia Local de Rubí, amb 
imposició d’una multa  que considera injusta, un ciutadà acudeix a la Sindicatura 
demanant una actuació del síndic. Passa, però, que el compareixent ja ha presentat 
una instància el dia 9 d’octubre i també ha presentat una denúncia al jutjat sobre els 
fets en qüestió. Per tot això se li explica que no se li pot acceptar la queixa. 
 
Resultat: queixa no acceptada.          Temps: immediat 
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81/06 de data 9 de novembre de 2006. 
 
Un veí de Sant Muç té un problema que ve patint de fa molt de temps: el corrent 
elèctric que li subministra FECSA/ENDESA (des de fa cinc anys) li arriba a 160 volts (i 
menys) per comptes dels 220v que té contractats.  A l’any 2003 es va queixar a l’OMIC 
i FECSA/ENDESA va respondre el 13 de març del mateix any dient que donava ordres 
perquè es procedís a resoldre provisionalment el tema, però que s’estaven realitzant, 
d’acord amb l’Ajuntament de Rubí, una sèrie de millores a la xarxa per tal de 
solucionar el problema. Com que no s’ha arreglat res, ha tornat a l’ OMIC i 
FECSA/ENDESA ha respost el 17 d’octubre d’enguany que s’han realitzat diverses 
actuacions tendents a millorar la situació, però que el problema no s’arreglarà 
definitivament fins que s’acabin les obres d’urbanització de Sant Muç i es pugui 
recepcionar, per part de FECSA/ENDESA les instal·lacions de la xarxa soterrada de 
baixa tensió. Destaca, la companyia subministradora, que el responsable dels treballs 
a realitzar és el Cap del Departament d’ Obra Pública de l’Ajuntament de Rubí. 
Com que el compareixent es troba indefens, acudeix al síndic en demanda d’ajuda. 
 
Actuació 
 
Se li explica al compareixent que primerament caldrà esbrinar si la responsabilitat és 
de l’Ajuntament o de FECSA-ENDESA per tal de decidir si la queixa és competència 
del síndic local o del Síndic de Greuges de Catalunya. Per això ens dirigim a l’ Àrea de 
Territori en demanda de l’informe pertinent. 
Respon el 13 de desembre el Sr. Tomás Gea, Coordinador d’ Obres Públiques i 
Projectes Urbans dient que és FECSA-ENDESA qui ha de donar un bon servei als 
abonats i no és pas l’Ajuntament el responsable de fer-ho. No obstant, en el projecte 
d’urbanització de les Valls de Sant Muç està prevista la instal·lació d’una nova xarxa 
elèctrica de baixa tensió, soterrada, que permetrà el subministrament a totes les 
parcel·les, quan es posi en funcionament. 
Mentrestant, he recomanat al promotor de la queixa que demani a un instal·lador 
electricista que col·loqui, al habitatge, una maleta registradora de tensió durant ¾ dies, 
fent que quedi registrada la tensió d’entrada en un disquet. També que es dirigeixi a 
FECSA/ENDESA, un cop demostrada la insuficiència de voltatge, demanant que 
instal·lin un elevador de tensió que li solucionarà el problema durant uns dies. 
Finalment, li lliurem la resposta rebuda de l’Ajuntament i li recomanem que, amb tota la 
documentació recollida, acudeixi a la Conselleria d’ Indústria  per tal de denunciar el 
fet. Li deixem la opció de fer-ho directament ó, si ho prefereix, a través del Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
També li preguem que ens digui, finalment, com se li ha resolt el tema.  
 
Resultat: informació/mediació.           Temps: 2 mesos 
 
82/06 de data 13 de novembre de 2006. 
 
Una ciutadana, esposa maltractada segons afirma i que “conviu” amb el marit en el 
mateix habitatge acudeix perquè diu trobar-se en una situació angoixant, car no té 
mitjà de subsistència, ni feina i en aquests moments rep forta pressió psicològica per 
part del marit. Immediatament telefonem a la Regidoria de la Dona però no hi trobem 
ningú i llavors aconseguim parlar amb el senyor Ariño, dels Serveis a les Persones, el 
qual ens informa que la compareixent té un expedient obert el 2002 i tancat el 2004. 
Acordem que la interessada anirà al carrer Justícia i li donaran hora d’entrevista amb 
Assistència Social en un temps breu. 
Mentrestant fem diverses gestions encaminades a proporcionar informació sobre 
diverses possibilitats d’ajuda que a l’endemà li transmetem a la compareixent. 
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Actuació 
 
Ens dirigim per escrit a la Regidoria de la Dona i a Serveis a les Persones. Contesta la 
senyora Rosa Parra, Cap d’ Atenció Primària de Serveis Socials proposant una reunió 
entre ella, la Cap del Servei de la Dona i el síndic. La reunió es celebra el 30 de gener 
en la que s’acorda iniciar un estudi per part dels diferents  serveis municipals, de forma 
coordinada, conduents a portar a terme les necessàries intervencions i dissenyar un 
pla de treball que sigui el més oportú donats els greus i complexos problemes que 
afecten a la compareixent. 
En donem coneixement a la interessada i tanquem provisionalment l’expedient. 
 
Resultat: col·laboració amb l’ Àrea.                                        Temps: 3 mesos 
 
83/06 de data 14 de novembre de 2006. 
 
Un ciutadà i la seva esposa es queixen de les persistents molèsties que venen 
suportant des de fa temps pel soroll dels aparells d’aire condicionat de les oficines 
municipals del carrer Justícia. No poden sortir a la terrassa i mantenir una conversa 
normal i és insuportable el soroll a l’interior de l’habitatge. L’excessiu soroll ha estat 
mesurat i reconegut oficialment segons informe de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 
2006 en el que s’aprecien 66 dBA a la terrassa i 34.4 dBA a l’interior de  l’habitatge, 
francament superiors als nivells sonors admesos en horari diürn, (30 i 60 dBA 
respectivament). Tant el compareixent com un altre veí han demanat a l’Ajuntament 
que arreglessin el soroll però la resposta –sempre verbal- ha estat que les oficines 
municipals seran traslladades a l’edifici de la Plaça Pearson i llavors cessaran les 
molèsties. 
Com que considerem que estan indefensos demanen l’actuació del síndic. 
 
Actuació  
 
Demano al regidor de Serveis Territorials la immediata correcció tècnica que elimini o 
redueixi el soroll denunciat d’acord amb la Llei de Protecció Contra la Contaminació 
Acústica  (DOGC 3675 d l’11.07.2002) màxim considerant que l’Ajuntament que és qui 
ha de vetllar per l’evitació de tota contaminació acústica resulta ser el promotor de la 
molèstia i, per tant, infringeix la llei.  
 
Resultat: sense resposta a finals d’any.          Temps: indefinit 
                 Les molèsties continuen. 
 
84/06 de data 14 de novembre de 2006. 
 
Una ciutadana acudeix com a propietària d’un local que pateix d’unes filtracions 
d’aigua que quan plou penetra a raig fet a l’interior de l’immoble i per aquest motiu ha 
de tenir aturades unes obres de millora i condicionament que té iniciades. Un tècnic de 
l’Ajuntament, prèvia inspecció ocular, li va dir que les filtracions es produïen per manca 
de manteniment a les rajoles de la plaça pública i calia fer-hi obres. Ha insistit diverses 
vegades prop de Serveis Urbans i Seguretat, sense èxit. A la seva pregunta de “què 
més havia de fer” l’han dirigit al síndic de greuges. 
També es queixa del mal estat d’un local confrontant amb el seu, propietat de 
l’Ajuntament, perquè és un cau de rates i de porqueria. 
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Actuació 
 
Demano a la regidoria de Serveis Urbans i Seguretat que s’ocupi del cas i, si és certa 
la responsabilitat de l’Ajuntament, s’hi posi remei. 
 
Resultat: a 31 de desembre, cap resposta.             Temps: indefinit 
 
85/06 de data 16 de novembre de 2006. 
 
Un ciutadà demana l’empara del síndic perquè mentre era passant una temporada a 
Mallorca, al seu domicili de Rubí s’hi va produir una fuita d’aigua que ha comportat una 
factura de SOREA d’un import de 1106.41 euros, La companyia d’aigües li ha dit que 
ha de pagar la factura, ja que sinó li comportarà el tall de subministrament. Va anar a l’ 
Agència Catalana de l’ Aigua i allà li van dir que acudís a l’Ajuntament ó al síndic de 
greuges. Té demanada una entrevista per telèfon amb el senyor regidor de Serveis 
Urbans i Seguretat. 
 
Actuació   
 
Li omplim una instància per tal que la presenti tot seguit a l’Ajuntament demanant 
l’entrevista desitjada i al mateix temps li recomanem que, com a mesura precautòria, 
pagui la factura per tal de garantir-se el subministrament. Acordem que, si dintre d’un 
temps no li han dit res, ó no li donen una solució satisfactòria , tornarà a la Sindicatura. 
(Al cap d’un temps telefona per dir que el van trucar de SOREA dient-li que havien 
rebut instruccions del senyor regidor per tal que li fos reduïda la factura deixant-la amb 
600 euros i, per tant, es dona per satisfet). 
 
Resultat: informació i resolució satisfactòria.        Temps: immediat 
 
86/06 de data 24 de novembre de 2006. 
 
Un ciutadà té problemes d’humitats per filtracions d’aigua de pluja a través de la paret 
d’un local veí i propietat de l’Ajuntament. Ha dirigit sengles instàncies (de data 13 de 
maig de 2003 i 24 de maig de 2006) sense obtenir resposta. Considera esgotada la via 
administrativa i demana la intervenció del síndic. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo a l’Ajuntament demanant una actuació municipal que mitigui la causa de 
les humitats i, si és responsabilitat municipal, es procedeix a les reparacions que 
calguin. 
 
Resultat: a 31.12.2006, encara no hi ha resposta.         Temps: indefinit  
 
87/06 de data 28 de novembre de 2006. 
 
Un ciutadà acudeix acompanyat del seu oncle a causa d’haver estat aturat per la 
Policia Municipal quan conduïa el seu vehicle automòbil dins del casc urbà per conduir 
amb la música excessivament alta. Després, sempre segons el compareixent, un dels 
dos agents va donar una puntada de peu a una roda i li va posar dues multes per 
considerar que les dues rodes posteriors tenien la superfície pràcticament sense 
dibuix. Li van confiscar el cotxe, mitjançant l’actuació de la grua municipal. A la mitja 
hora va anar a recollir el vehicle al dipòsit i se’l va poder emportar previ pagament 
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d’una fiança de 90 euros i una multa per grua de 100 euros. A l’endemà va tornar a la 
prefectura demostrant que havia canviat les rodes. 
Manifesta la seva estranyesa pel fet que se li van emportar el cotxe (suposa que per 
seguretat) i al cap de mitja hora se’l va poder emportar, fets que troba contradictoris. 
Demana la intervenció del síndic per tal d’esbrinar si el comportament dels agent va 
ser correcte o no. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa al Sr. Inspector en Cap de la Policia Municipal, qui em brinda la 
possibilitat d’una reunió amb el promotor de la queixa i el síndic, que té lloc el dia 2 de 
gener, en el transcurs de la qual s’aclareixen tots els dubtes no evidenciant-se cap 
mala pràctica per part dels agents municipals. No obstant, s’informa al compareixent 
que d’acord amb la legislació vigent, pot interposar-se recurs en el termini de 15 dies 
des de el següent a la data de notificació, sempre que no s’hagi efectuat el pagament 
de la sanció. 
 
Resultat: mediació.                                      Temps: 1 mes 
 
88/06 de data 12 de desembre de 2006. 
 
Una ciutadana compareix per un tema que la preocupa des de fa molt de temps, per 
com es troben en aquests moments diversos problemes que pateix la seva finca d’ Els 
Avets. A resultes de les obres d’urbanització del sector, té una esquerda a la paret de 
casa seva que atribueix (i té un informe pericial que ho confirma) a les esmentades 
obres. D’això n’ha parlat diverses vegades amb diferents tècnics de l’Ajuntament 
sense que li hagin donat resposta. A més, afirma que el terra del carrer s’està 
enfonsant, així com la vorera, cosa que afecta el mur de casa seva. Per últim sembla 
ser que ve obligada a construir una mitja lluna per l’evacuació d’aigües pluvials, entre 
la seva finca i la del costat, però no hi ha, sembla, prou espai. Ha dirigit sengles 
instàncies a l’Ajuntament (14 de juny 2005 i 19 setembre de 2006) sense cap resposta. 
Com que ja no sap que més ha de fer, demana l’actuació del síndic per tal que: 
1. Se li arregli l’esquerda de la paret. 
2. Es repari el carrer i la vorera. 
3. Se li expliqui com ha d’efectuar la mitja canya per l’evacuació d’aigües. 
 
Actuació 
 
Demano informació a l’ Àrea de Territori. 
 
Resultat: a finals d’any encara no tinc resposta.                   Temps: indefinit  
 
89/06 de data 19 de desembre de 2006. 
 
Una senyora d’edat avançada explica que va patir una caiguda a la via pública el 14 
d’abril de 2005, amb conseqüències que van precisar assistència mèdica al servei 
d’urgències del Cap Mútua de Terrassa a Rubí, i la trencada d’ulleres que portava  que 
van resultar inservibles. 
A través d’advocat va procedir a tramitar reclamació a l’Ajuntament per responsabilitat 
patrimonial. El resultat ha estat que li han abonat l’import d’unes ulleres noves però no 
l’han indemnitzat pels danys físics que va patir i que li han deixat, afirma, lleugera 
conseqüència consistent en dolor a l’esternó sobre tot en dies humits i plujosos. Com 
que no està d’acord amb la indemnització només de les ulleres, ha acudit al Servei 
d’Atenció al Ciutadà i allà l’han adreçat al síndic. D’altra banda el seu advocat “ha 
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llençat la tovallola”. Se li explica què pot fer el síndic i demanaré informació als Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament. 
 
Actuació 
 
Demanda d’informació a Serveis Jurídics. 
 
Resultat: sense resposta a fina d’any.           Temps: indefinit 
 
90/06 de data 19 de desembre de 2006. 
 
Un rubinenc manifesta la seva queixa per un problema de redempció forçosa del cens 
en nuda propietat, del que es va dictar sentència judicial en un primer judici i que, 
després de la celebració d’un segon judici en el Jutjat de Rubí per un jutge provisional, 
no hi ha manera de que es pugui obtenir la sentència corresponent, que sembla que 
està feta però no signada, degut a la lentitud amb la que funciona el Jutjat de Rubí en 
general i que motiva queixes i comentaris constants. El seu advocat li ha dit que la 
última actuació seria acudir al síndic de greuges. 
Se li explica que no tinc competències en el tema i l’adrecem al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 
Resultat: queixa no acceptada.         Temps: immediat 
Derivat al Síndic de Greuges de Catalunya. 
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    ESTADÍSTIQUES 
 
 
ÀREES AFECTADES 
 
Serveis Urbans i Seguretat 30 
Territori 30 
Queixes no acceptades 12 
Serveis a les Persones 12 
Alcaldia 9 
Serveis Centrals 7 
Síndic de Greuges de Catalunya 1 
 
* Cal tenir en compte que una queixa pot afectar a més d’una àrea. 
 
 
 

Àrees Afectades

Territori
30%

Queixes no 
acceptades

12%

Serveis a les 
Persones

12%

Alcaldia
9%

Serveis Centrals
7%

Serveis Urbans i 
Seguretat

29%

Síndic de Greuges 
de Catalunya

1% Serveis Urbans i Seguretat
Territori
Queixes no acceptades
Serveis a les Persones
Alcaldia
Serveis Centrals
Síndic de Greuges de Catalunya

 
 
 
 
 
 
 
 
ENQUESTA DE QUALITAT 
 
L’oficina del síndic de greuges ha distribuït 204 enquestes, absolutament anònimes, 
quin model es reprodueix en aquestes pàgines, entre les persones que van acudir a la 
Sindicatura en el períodes 2004, 2005 i 2006, 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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Apreciat senyora/senyor, 
 
 
Vostè és una de les persones, que s’ha dirigit a la Sindicatura Municipal de Greuges 
l’any 2004/2005/2006. 
 
Aquesta institució resta oberta a tota la ciutadania i intenta donar una resposta 
adequada, en funció de les competències que formalment, per reglament, té 
atribuïdes. 
 
És per aquest motiu que, amb la intenció de valorar i poder millorar la qualitat del 
servei que oferim i de conèixer millor el perfil dels ciutadans i ciutadanes que se’ns 
adrecen,  posem al seu abast aquest qüestionari. 
 
Així doncs, li demanem que, de forma voluntària i anònima, respongui el qüestionari, i 
que ens faci arribar la valoració i els suggeriments sobre l’atenció que ha rebut. 
 
Gràcies per la seva col·laboració. 
 
Jordi Quintas Safons 
Síndic de greuges de Rubí  
 
 
Rubí, abril de 2007 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Apreciado/a señor/a, 
 
Usted es una de las personas que se ha dirigido a la Sindicatura Municipal de Greuges 
en el año 2004/2005/2006. 
 
Esta institución está abierta a toda la ciudadanía e intenta dar una respuesta 
adecuada, en función de las competencias que formalmente, por reglamento, tiene 
atribuidas. 
 
Es por éste motivo que, con la intención de valorar y poder mejorar la calidad del 
servicio que ofrecemos y de conocer mejor el perfil de los ciudadanos y ciudadanas 
que se nos dirigen, ponemos a su disposición este cuestionario. 
 
Así pues, le pedimos que, de forma voluntaria y anónima, responda al cuestionario, y 
que nos haga llegar su valoración y sugerencias sobre la atención que ha recibido. 
 
Gracias por su colaboración 
 
 
Jordi Quintas Safons 
Síndic de greuges de Rubí 
 
 
Rubí, abril de 2007. 
 

 
 



 55

  
QÜESTIONARI INDIVIDUAL DE QUALITAT 

 
CUESTIONARIO INDIVIDUAL DE CALIDAD 

 
Marqui amb una creu, el número que correspongui a la seva resposta. Gràcies. 
Marque con una cruz, el número que corresponda a su respuesta. Gracias. 
 
1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l’oficina del síndic? 
¿Como valoraria la información recibida en general desde la oficina del Síndic? 
 
1- Molt bona/ Muy buena 
2- Bona/ Buena 
3- Dolenta/ Mala 
4- Molt dolenta/ Muy mala 
2) Com valoraria el temps transcorregut entre el seu primer contacte i la finalització 
del procés? (sigui informació o resolució) 
¿Como valoraría el tiempo transcurrido entre su primer contacto y la finalización del 
proceso? (Sea información o resolución) 
 
1- Molt llarg/ Muy largo 
2- Llarg/ Largo 
3- Curt/ Corto 
4- Molt curt/ Muy corto 
3) Quin és el grau d’acord amb la resposta donada per l’Ajuntament? 
¿Cual es el grado de acuerdo con la respuesta dada por el Ayuntamiento? 
 
1- Molt d’acord/ Muy de acuerdo 
2- Bastant d’acord/ Bastante de acuerdo 
3- En desacord/ En desacuerdo 
4- Molt en desacord/ Muy en desacuerdo 
4) Quin és el grau d’acord amb la resposta, resolució o recomanació que ha fet el 
síndic? 
¿Cual es el grado de acuerdo con la respuesta, resolución  o recomendación que ha 
hecho el Síndic? 
 
1- Molt d’acord/ Muy de acuerdo 
2- Bastant d’acord/ Bastante de acuerdo 
3- En desacord/ En desacuerdo 
4- Molt en desacord/ Muy en desacuerdo 
5) Considera que s’ha resolt el problema, la queixa o la sol·licitud d’informació que 
vostè va exposar? 
¿Considera que se ha resuelto el problema, queja o demanda de información que 
usted expuso? 
 
1- S’ha resolt molt bé/ Se ha resuelto muy bien 
2- S’ha resolt bastant bé/ Se ha resuelto bastante bien 
3- S’ha resolt malament/ Se ha resuelto mal 
4- No s’ha resolt/ No se ha resuelto 
 
       Segueix al dors/ Continua al dorso 
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6) Com valora en general la intervenció del síndic? (és a dir, interès, accessibilitat, 
gestions realitzades, secretaria, etc) 
¿Como valora en general la intervención del Síndic? (es decir, interés, accesibilidad, 
gestiones realizadas, secretaria, etc.? 
 
1- Molt positiva/ Muy positiva 
2- Bastant positiva/ Bastante positiva 
3- Bastant negativa/ Bastante negativa 
4- Negativa/ Negativa 
7) Recomanaria a altes persones que es dirigissin al síndic? 
¿Recomendaría a otras personas que se dirigiesen al Síndic? 
 
1- Sí, en tots els casos./ Sí, en todos los casos 
2- Sí, en algun cas/ Sí, en algún caso 
3- No, en cap cas./ No, en ningún caso 
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: 
Si lo desea, exponga aquí alguna sugerencia, algunas dificultades que haya 
tenido en las relaciones con el Síndic, alguna deficiencia que haya podido 
detectar u opinión que nos permita mejorar la actuación de esta institución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moltes gràcies per la seva col·laboració. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Per retornar l’enquesta pot utilitzar el sobre franquejat que hem adjuntat. 
Para retornar la encuesta puede utilizar el sobre franqueado que hemos  
adjuntado. 
 
No es necessari que signi ni que doni les seves dades. 
No es necesario que firme ni que de sus datos. 
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ENQUESTA QUALITAT 2004 

 

   

M olt bona
42%

Bona
53%

Dolenta
5%

M olt  
dolenta

0%

M olt  bona
Bona
Dolenta
M olt  dolenta

1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l'of icina del síndic

     

M olt  llarg
32%

Llarg
11%

Curt
57%

M olt  curt
0%

M olt  llarg
Llarg
Curt
M olt  curt

2) Com valoraria el temps trascorregut entre el seu primer contacte i la f inalització 
del procés? (sigui informació o resolució

 
 

  

En desacord
26%

Bastant 
d'acord

32%

M olt  d'acord
16%

M olt  en 
desacord

26%

M olt  d'acord
Bastant d'acord
En desacord
M olt  en desacord

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

     

Bastant 
d'acord

44%

En desacord
6%

M olt 
d'acord

44%

M olt en 
desacord

6% M olt  d'acord
Bastant d'acord
En desacord
M olt  en desacord

4) Quin és el grau d'acord amb la resposta, resolució o recomanació que ha fet el 
síndic?

   
 

  

S'ha resolt  
molt  bé

25%

S'ha resolt  
bastant bé

30%

S'ha resolt  
malament

20%

No s'ha 
resolt
25%

S'ha resolt  molt  bé
S'ha resolt  bastant bé
S'ha resolt  malament
No s'ha resolt

5) Considera que s'ha resolt  el problema, la queixa o la sol·licitud d'informació 
que vostè va exposar?

     

M olt 
posit iva

67%

Bastant  
posit iva

22%

Bastant 
negat iva

0% Negativa
11% M olt posit iva

Bastant posit iva
Bastant negat iva
Negativa

6) Com valoraria en general la intervenció del síndic? (és a dir, interés, 
accessibilitat , gest ions realitzades, secretaria, etc)

 
 

  

Sí, en tots 
els casos

61%

Sí, en algun 
cas
28%

No, en cap 
cas
11% Sí, en tots els casos

Sí, en algun cas
No, en cap cas

7) Recomanaria a altres persones que es dirigissin al síndic?
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QÜESTIONARI INDIVIDUAL DE QUALITAT 2004 

 
 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l'oficina del síndic?                                           
Molt bona 8   1     1 1   1       1 1 1       1     
Bona 10 1   1 1     1   1 1 1       1   1     1 
Dolenta 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 6 1         1             1     1 1 1     
Llarg 2             1 1                         
Curt 11   1 1 1 1       1 1 1 1   1 1         1 
Molt curt 0                                         
3) Quin és el grau d'acord amb la resposta donada per l'Ajuntament?                                           
Molt d'acord 3   1     1           1                   
Bastant d'acord 6     1 1       1 1 1         1           
En desacord 5             1         1 1       1     1 
Molt en desacord 5 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 8   1   1 1 1   1 1         1       1     
Bastant d'acord 8     1       1     1 1 1 1   1         1 
En desacord 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 4                         1   1     1   1 
No s'ha resolt 5 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 12   1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1           
Bastant positiva 4                   1   1         1     1 
Bastant negativa 0                                         
Negativa 2 1                             1         
7) Recomanaria a altres persones que es dirigissin al síndic?                                           
Sí, en tots els casos 11   1 1 1 1 1 1 1 1     1   1     1       
Sí, en algun cas 5                   1 1   1   1         1 
No, en cap cas 2 1                             1         

 
 * Enquestes contestades: 20. Enquestes enviades 54.   
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2004 

 
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: 
 
P1: Que después de tres años espero que me resuelvan un caso, no sé que podrán 
hacer con los demás. Soy una persona jubilada con pocos ingresos y con toda la 
responsabilidad del Ayuntamiento. La verdad que la eficacia que tiene el síndic da 
vergüenza, que no tiene en consideración la edad, situación económica, ni admitir su 
culpa. Sólo tengo una pregunta que hacerle. ¿Tengo que dejar de ser español y de 
Rubí y hacerme Marroquí? 
 
P5: Felicitats Jordi Quintas, estàs fent una bona feina. 
 
P6: L’Ajuntament no està a la bona alçada del síndic. El nivell d’atenció, resposta i 
sol·licitud que ofereix el síndic està molt per sobre del que dona l’Ajuntament de Rubí. 
 
P11: Muy agradecido por su atención. Gracias.  
 
P13: Havent estat al corrent, al seu dia, dels motius reals pels quals va implantar-se a 
Rubí la figura del síndic, per haver plantejat i viscut, amb l’anterior Sr. Síndic, 
propostes i reclamacions mai no resoltes satisfactòriament, essent quasi totes elles 
d’ordre general per millora de Rubí, no pas personals i també les qüestions 
plantejades amb l’actual Sr. Síndic fins el moment opino: Mirant de ser el més 
respectuós possible i sense i amb la més alta admiració pel Sr. Síndic i dirigint-me a 
les autoritats locals sento un desencant i sentiment aliè per la poca consideració que la 
Sindicatura com a tal hauria de tenir (sempre repeteixo segons la meva opinió). Penso 
que només la bonhomia, el poder disposar d’hores i el saber estar permeten tenir la 
paciència adequada per ocupar aquest càrrec del síndic de Rubí al qual li dedico la 
meva més fervent admiració.  
 
P15: Me gustaría aclarar que en el apartado 5 si mi respuesta es la 3 no es por causa 
del síndic, sino porque el conflicto es algo complicado entre el Ayuntamiento y el 
propietario del local que me afecta. Tanto el síndic como su secretaria tuvieron una 
actuación impecable de la cual estoy agradecida. 
 
P 16: El síndic de greuges no serveix per res, ja que les seves gestions son totalment 
ineficaces i dependents de l’Administració de l’Ajuntament, no té cap poder executiu. 
És només una figura decorativa. Para el cop al ciutadà per donar-li falses esperances i 
allargar el problema.  
Respecte al tema de Sant Muç és una especulació urbanística, espoliació arbitraria, 
incompliment de contracte, fora de termini, inflació de cost, megalomania, destrucció 
del paisatge i prepotència de gestió sense preguntar als afectats. 
 
P17: Crec que és necessari destinar-hi més recursos i redefinir la seva relació amb 
l’Administració a efectes de reduir la seva prepotència i les seves “rutines” de 
burocràcia i desídia administrativa. 
Trobo que els grups polítics accepten el paper del síndic perquè és políticament 
correcte, però el neguen l’autoritat i el respecte que se n’escau. 
Una curiositat: Per què els síndics majoritàriament són “avis”? és que a major edat 
més capacitat d’intervenir en els conflictes? 
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P20: Me gustaría que el Ayuntamiento se diera cuenta de que las personas que 
pedimos ayuda (algunas veces) no lo hacemos por capricho sino porque de veras lo 
necesitamos, ya que es bastante lamentable tener que pedir ayuda para que encima 
veas todas las puertas cerradas. 
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ENQUESTA QUALITAT 2005 

 
    
   

 

Bona
43%

Dolenta
19% M olt  dolenta

0%

M olt  bona
38%

M olt  bona
Bona
Dolenta
M olt  dolenta

1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l'of icina del síndic?

      

M olt  llarg
25%

Llarg
43%

Curt
19%

M olt curt
13%

M olt  llarg
Llarg
Curt
M olt  curt

2) Com valoraria el temps trascorregut entre el seu primer contacte i la f inalització del 
procés? (sigui informació o resolució)

 
 

 

En desacord
25%

M olt  en 
desacord

25%

M olt  d'acord
6%

Bastant 
d'acord

44%

M olt  d'acord
Bastant  d'acord
En desacord
M olt  en desacord

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

      

Bastant 
d'acord

62%

En desacord
13%

M olt  en 
desacord

6%

M olt d'acord
19%

M olt d'acord
Bastant  d'acord
En desacord
M olt  en desacord

4) Quin és el grau d'acord amb la resposta, resolució o recomanació que ha fet el 
síndic?

 
 

S'ha resolt  
malament

19%

No s'ha 
resolt
31%

S'ha resolt  
molt  bé

13%

S'ha resolt  
bastant bé

37%

S'ha resolt  molt  bé
S'ha resolt  bastant  bé
S'ha resolt  malament
No s'ha resolt

5) Considera que s'ha resolt  el problema, la queixa o la sol·licitud d'informació que 
vostè va exposar?

      

Bastant 
negat iva

13%
Negat iva

6%

M olt  posit iva
56%

Bastant 
posit iva

25%

M olt  posit iva
Bastant posit iva
Bastant negat iva
Negativa

6) Com valoraria en general la intervenció del síndic? (és a dir, interés, accessibilitat , 
gest ions realitzades, secretaria, etc)

 
 

Sí, en tots els 
casos
62%

No, en cap 
cas
19%

Sí, en algun 
cas
19%

Sí, en tots els casos
Sí, en algun cas
No, en cap cas

7) Recomanaria a alt res persones que es dirigissin al síndic?
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QÜESTIONARI INDIVIDUAL DE QUALITAT 2005 
 
 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l'oficina del síndic?                                   
Molt bona 6 1   1         1   1   1 1       
Bona 7   1     1       1   1     1 1 1 
Dolenta 3       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 4 1     1     1             1     
Llarg 7         1 1   1   1 1       1 1 
Curt 3   1             1       1       
Molt curt 2     1                 1         
3) Quin és el grau d'acord amb la resposta donada per l'Ajuntament?                                   
Molt d'acord 1                       1         
Bastant d'acord 7     1           1 1     1 1 1 1 
En desacord 4   1   1 1           1           
Molt en desacord 4 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 3                 1     1 1       
Bastant d'acord 10 1 1 1 1       1   1 1     1 1 1 
En desacord 2         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 2                 1     1         
S'ha resolt bastant bé 6   1 1             1     1   1 1 
S'ha resolt malament 3 1     1             1           
No s'ha resolt 5         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 9 1   1         1 1 1 1 1 1   1   
Bastant positiva 4   1     1                 1   1 
Bastant negativa 2       1   1                     
Negativa 1             1                   
7) Recomanaria a altres persones que es dirigissin al síndic?                                   
Sí, en tots els casos 10     1   1     1 1 1 1 1 1   1 1 
Sí, en algun cas 3 1 1                       1     
No, en cap cas 3       1   1 1                   

 
* Enquestes contestades: 16. Enquestes enviades 68. 
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      2005 
 
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: 
 
P1: Havent estat al corrent, al seu dia, dels motius reals pels quals va implantar-se a 
Rubí la figura del síndic, per haver plantejat i viscut, amb l’anterior Sr. Síndic, 
propostes i reclamacions mai no resoltes satisfactòriament, essent quasi totes elles 
d’ordre general per millora de Rubí, no pas personals i també les qüestions 
plantejades amb l’actual Sr. Síndic fins el moment opino: Mirant de ser el més 
respectuós possible i sense i amb la més alta admiració pel Sr. Síndic i dirigint-me a 
les autoritats locals sento un desencant i sentiment aliè per la poca consideració que la 
Sindicatura com a tal hauria de tenir (sempre repeteixo segons la meva opinió). Penso 
que només la bonhomia, el poder disposar d’hores i el saber estar permeten tenir la 
paciència adequada per ocupar aquest càrrec del síndic de Rubí al qual li dedico la 
meva més fervent admiració.  
 
P2: Cap problema amb el síndic però si amb l’Ajuntament, ja que cada any apugen els 
Impostos de Bens Immobles Urbans, els altres anys pujaven el 10% i aquest any el 
20% m’agradaria saber quin era el criteri inicial, quin percentatge inicial sobre quina 
quantitat ho fan per anar pujant els impostos que d’aquí a poc pagarem 1000 euros de 
la manera que estan pujant. ¿És lícit aquest augment?. 
 
P3: Creo que debería tener más medios. 
Que los arbitrajes fueran públicos (que se dieran a conocer). 
Que el síndic debería ser la institución más importante del Ayuntamiento como 
persona independiente que debe ser, solo superada por el Alcalde y el Pleno. 
 
P4: En el meu cas el síndic ens va donar moltes esperances que després no van 
arribar a terme per un canvi d’actitud del síndic i de la part denunciada, PROURSA. 
Conclusió el síndic no és més que una marioneta del poder polític que ens manipula i 
controla amb les seves injustícies. 
 
P5: L’actuació del síndic és correcta, el problema és que en moltes vegades es 
l’Ajuntament el que no fa cas ni al ciutadà ni al síndic. 
En el meu cas no solsament va mentir l’Ajuntament al síndic de greuges, sinó que, a 
més, no ha fet res d’allò que va acceptar. 
És per això que encara que el resultat és negatiu, valoro positivament l’actuació del 
síndic. 
 
P6: Se negaran a hablarme en español. Me obligaron a firmar documentos en catalán 
en vez de bilingües, a pesar que desconozco el catalán y por tanto el contenido de 
dichos documentos. 
Tampoco me respondieron en bilingüe a pesar de solicitarlo. 
(*)  
P7: En mi opinión, no sirve para nada, por lo menos desde mi punto de vista y en mi 
caso. 
Es muy difícil que sea eficaz. A titulo de ejemplo en el sobre adjunto presenta 
juntamente los anagramas del “Defensor” y del “Ayuntamiento”. ¿Cómo va a actuar el 
primero contra el segundo (cuando proceda), si son lo mismo? 
En fin ¿Qué se le va a hacer si las cosas son así? 
Además ¿A que viene ahora esta encuesta después de tanto tiempo? 
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P8: El Ayuntamiento (políticos) no dan respuestas. 
 
P11: Com a deficiència detectada, s’hi veu el propi Ajuntament, que sembla que ignori 
al mateix síndic amb l’objectiu de dificultar i allargar les seves gestions.  
 
P12: Una vegada hi fet servir al síndic i he estat molt ben atès per ell mateix i per la 
resta del personal. Moltes gràcies. 
 
P15: Ustedes se han portado bien, pero el Ayuntamiento, como siempre y como es el 
que manda se ha demorado bastante porque del 2004 hasta el 2007.... 
No da muchas soluciones. 
 
(*) El síndic, tot i acceptant les crítiques, opinions i comentaris que els ciutadans han 
manifestat en les enquestes, ha de deixar ben clar que les afirmacions que manifesta 
la persona que respon l’enquesta P6 són absolutament falses, JA QUE MAI, 
AMBSOLUTAMENT MAI s’ha deixat d’atendre a la ciutadania en la seva llengua. 
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ENQUESTA QUALITAT 2006 
 
     

   

M olt  bona
68%

Dolenta
9%

Bona
23%

M olt  dolenta
0% M olt bona

Bona
Dolenta
M olt  dolenta

1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l'of icina del síndic?

     

Molt  llarg
35%

Llarg
25%

Curt
40%

Molt  curt
0%

Molt  llarg

Llarg

Curt

Molt  curt

2) Com valoraria el t emps t rascorregut  ent re el seu pr imer cont act e i la f inalit zació del procés? (sigui 
inf ormació o resolució)

   
 

   

M olt  d'acord
15%

Bastant d'acord
20%

En desacord
15%

M olt en 
desacord

50%

M olt  d'acord
Bastant d'acord
En desacord
M olt  en desacord

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

     

En desacord
5%

Molt  en desacord
0%

Molt  d'acord
70%Bast ant  d'acord

25%

Molt  d'acord

Bast ant  d'acord

En desacord

Molt  en desacord

4) Quin és el grau d'acord amb la respost a, resolució o recomanació que ha f et  el sí ndic?

 
 

   

S'ha resolt  molt  
bé

20%

S'ha resolt  
bastant bé

15%

S'ha resolt  
malament

10%

No s'ha resolt
55%

S'ha resolt  molt  bé
S'ha resolt  bastant  bé
S'ha resolt  malament
No s'ha resolt

5) Considera que s'ha resolt  el problema, la queixa o la sol·licitud d'informació que vostè va 
exposar?

     

Molt  posit iva
85%

Bast ant  negat iva
5%

Negat iva
0%

Bast ant  posit iva
10%

Molt  posit iva

Bast ant  posit iva

Bast ant  negat iva

Negat iva

6) Com valorar ia en general la int ervenció del sí ndic? (és a dir , int erés, accessibilit at , gest ions 
realit zades, secret aria, et c)

  
 

   

Sí, en tots els 
casos
75%

Sí, en algun cas
20%

No, en cap cas
5% Sí, en tots els casos

Sí, en algun cas
No, en cap cas

7) Recomanaria a alt res persones que es dirigissin al síndic?
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QÜESTIONARI INDIVIDUAL DE QUALITAT 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Enquestes contestades: 23. Enquestes enviades 82. 
 

 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

1) Com valoraria la informació rebuda en general des de l'oficina del síndic?                                                 

Molt bona 15   1 1   1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1       1   1 

Bona 5 1                 1               1 1     1   

Dolenta 2       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 7     1 1       1   1 1       1 1               

Llarg 5   1       1                       1     1   1 

Curt 8 1       1   1   1     1 1 1               1   

Molt curt 0                                               

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

Molt d'acord 3 1           1                     1           

Bastant d'acord 4           1     1     1                 1     

En desacord 3   1                       1   1               

Molt en desacord 10     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 14 1   1   1   1 1 1   1 1   1 1     1     1 1 1 

Bastant d'acord 5   1   1   1       1           1               

En desacord 1                         1                     

Molt en desacord 0                                               

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 4 1   1                 1                 1     

S'ha resolt bastant bé 3                 1   1             1           

S'ha resolt malament 2   1                       1                   

No s'ha resolt 11       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 17 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1       1 1 1 

Bastant positiva 2       1           1                           

Bastant negativa 1                         1                     

Negativa 0                                               

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

Sí, en tots els casos 15 1 1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1       1 1 1 

Sí, en algun cas 4       1           1     1     1               

No, en cap cas 1             1                                 
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      2006 
 
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: 
 
P1: Simplement agrair el bon fer de la Institució. 
 
P3: Malgrat el síndic és molt eficaç, el problema és l’Administració Local. L’Ajuntament 
informa al síndic de manera molt lenta, i, a banda d’això, d’informar, no fa res més. No 
posa cap mesura per resoldre els problemes que el propi Ajuntament ocasiona als 
ciutadans. La paradoxa és que l’Ajuntament esdevé un actor passiu i no reacciona 
davant les múltiples queixes que rep. En el meu cas, l’Ajuntament mai ha respost als 
requeriments d’informació i ningú m’ha expressat cap interès en resoldre es problemes 
que la pròpia ineficàcia de l’Ajuntament m’ha ocasionat. És una llàstima que una ciutat 
com Rubí tingui uns gestors municipals tant ineficaços. 
 
P4: El meu pas pel síndic no ha modificat ni ha agilitzat gens la pèssima i nefasta 
gestió del funcionament d’urbanisme i concretament Patrimoni. 
Penso que el síndic ha posat bona voluntat, però el departament d’ Urbanisme no fa la 
seva feina. A dia d’avui, 26 d’abril de 2007 el meu problema no esta resolt i arrossego 
aquest problema des de març de 2005. 
 
P5: Ante todo un cordial saludo y muy agradecido por su amabilidad, por el interés que 
se tomó en los casos que le comunique de todos los problemas del edificio XXXX, 
expediente XXX. Al señor Alastuey de Actividades también le agradezco su intención 
de mejorarlo. 
Sr. Quintas todo continúa igual, el Ayuntamiento y la Policía se toman poco interés. 
Gracias por todo. 
 
P6: La actuación siempre ha sido correcta, educada i sincera. 
Una nueva ventana para el ciudadano, que tiene abierta de cara a sus decepciones 
del Ayuntamiento, en la cual siempre da largas, excusas y sin soluciones. En el síndic 
encuentras contestaciones a preguntas e intentan ayudar a mejorar la decepción del 
contribuyente. 
 
P7: No tinc cap motiu. 
 
P12: Molt bona. Excel·lent la gestió del sr. Jordi Quintas. 
 
P13: Ha sido portavoz del Ayuntamiento. No se ha involucrado en el tema. 
 
P14: Pese a la celeridad y eficiencia en el transcurso del proceso por parte del síndic, 
la inactividad y la calidad aportada por parte de Dragados (concesionaria de las obras 
de Les Valls de Sant Muç para urbanizar) y la pasividad y comportamiento del 
Ayuntamiento de Rubí, (Urbanismo), han producido insatisfacción y daños morales 
sobre nuestra familia. 
No obstante, se solucionaron algunas incidencias gracias a la actuación del síndic y 
confío en este Organismo por su independencia. 
 
P15: Creo que el Sr. Quintas está haciendo no una excelente labor, sino una 
sobresaliente labor de forma altruista i desinteresada y de una manera voluntaria y sin 
animo de lucro, intentando ayudar con su mediación pero los políticos o responsables 
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a los cuales dirige sus reclamaciones o quejas de los ciudadanos son incompetentes o 
hacen oídos sordos cuando son presentadas, salvo que haya unas elecciones o 
cambio de gobierno de por medio. 
 
 P16: Havent estat al corrent, al seu dia, dels motius reals pels quals va implantar-se a 
Rubí la figura del síndic, per haver plantejat i viscut, amb l’anterior Sr. Síndic, 
propostes i reclamacions mai no resoltes satisfactòriament, essent quasi totes elles 
d’ordre general per millora de Rubí, no pas personals i també les qüestions 
plantejades amb l’actual Sr. Síndic fins el moment opino: Mirant de ser el més 
respectuós possible i sense i amb la més alta admiració pel Sr. Síndic i dirigint-me a 
les autoritats locals sento un desencant i sentiment aliè per la poca consideració que la 
Sindicatura com a tal hauria de tenir (sempre repeteixo segons la meva opinió). Penso 
que només la bonhomia, el poder disposar d’hores i el saber estar permeten tenir la 
paciència adequada per ocupar aquest càrrec del síndic de Rubí al qual li dedico la 
meva més fervent admiració.  
 
P17: El meu advocat va presentar la denúncia el passat mes de desembre i a finals del 
mes de gener la van admetre. Des de llavors no he sabut res més. 
Moltes gràcies a vostès. 
 
P20: 1º. Yo no me dirigí al síndic en el 2004 sino en el 2006. 
2º. Mi valoración a estas cuestiones serían negativas para el síndic, pues después de 
un año sigo sin respuestas. 
3º. Yo no quiero ser anónimo, mi nombre es XXXX. 
 
P21: Que tingui més suport el síndic per part de l’Ajuntament. 
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Situació a 31.12.06 de les queixes presentades als anys 2004 i 2005 pendents de 
resoldre. 
 
 

04/04 de data 13 de maig de 2004. A 31.12.06 encara es troba en tràmit. 
07/04 de data 18 de maig de 2004. Encara es troba en negociacions. 
13/04 de data 26 de maig de 2004. El 3 de gener de 2006 el senyor regidor 
respon que cal demanar la legalització de les obres per via ordinària. Per això 
recomano a l’interessat de personar-se a l’ Àrea de Territori a fi d’informar-se de 
quina documentació tècnica i administrativa caldrà aportar. Informació. 
26/04 de data 1 de juliol de 2004.  Sense resoldre a 31.12.06. 
33/04 de data 20 de juliol de 2004. Al març de 2006 transmeto al promotor de la 
queixa la resposta de l’oficina GPO de Sant Muç explicant quins treballs  dels 
reclamats es faran per compte de DRAGADOS. Informació. 
01/05 de data 4 de gener de 2005. En data 23.02.06 el Síndic de Greuges de 
Catalunya explica a l’interessat que les obres d’ampliació no poden ser 
autoritzades tal com es demanen d’acord amb l’article 102.4 de la Llei 2/2202, de 
14 de març, al mateix temps que recorda a l’Ajuntament que permeti resoldre 
l’obstacle que impedeix la concessió de la llicència sense necessitat de tornar a 
iniciar el procediment ni pagar les taxes. Informació. 
09/05 de data 3 de març de 2005. El síndic dona per resolt el tema esperant 
que en el nou Pla d’ Ordenació es respectin les zones protegides. Mediació. 
15/05 de data 26 d’abril de 2005.  A 31.12.06 sense resposta per part del 
senyor regidor d’Esports. 
26/05 de data 24 de maig de 2005. Com que les obres encara no han finalitzat a 
31.12.06 donem l’expedient per conclòs. 
34/05 de data 19 de juliol de 2005. El 12 de gener de 2006 en dirigeixo 
novament al senyor regidor de Territori explicant que l’amplada del carrer Sant 
Magí no ha quedat a 4 metres, sinó a 3,70 en un tram i 3,20 en un altre. 
Contesta el senyor regidor que s’ha incoat expedient de Disciplina Urbanística. El 
síndic demana còpia de l’expedient, que finalment obté i, després de demanar 
assessorament per part del personal tècnic del Síndic de Greuges de Catalunya, 
respon al senyor regidor celebrant la decisió d’incoar expedient sancionador al 
promotor, constructor i tècnic, i recomano que es restableixi la legalitat 
urbanística i que es tingui en compte els terminis de caducitat vigents a fi de dur 
a terme les actuacions de forma efectiva. Recomanació. 
37/05 de data 21 de juliol de 2005. Donat el temps transcorregut sense que la 
compareixent hagi reclamat novament, tanquem l’expedient. 
40/05 de data 28 de juliol de 2005. El juny de 2006 el senyor regidor de Serveis 
Urbans i Seguretat respon informant punt per punt les queixes formulades i 
manifesta la voluntat de continuar mantenint contactes amb l’associació de veïns 
per poder resoldre els conflictes que es presentin. Informació. 
41/05 de data 1 de setembre de 2005. Com que no hi ha resposta per part de 
l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat, tanquem l’expedient. 
42/05 de data 6 de setembre de 2005. Després de diversos “estira i arronsa” 
s’arriba a l’acord que la Comunitat Rubí Centre renovarà les llambordes d’una 
superfície de 2 metres quadrats i avisarà l’Ajuntament quan la reparació s’hagi 
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efectuat a fi que es produeixi el retorn les avals. Aquest acord s’hi arriba entre el 
senyor Cordero, i els senyors Tomás Gea i Coral Coscolla. No tancarem 
l’expedient fins que sigui efectiu el retorn dels avals. A 31.12.06 encara no s’ha 
produït la reparació ni el torn dels avals. En tràmit. 
44/05 de data 13 de setembre de 2005. El senyor regidor dona explicacions 
pels fets i per tan donem l’expedient per conclòs. Informació. 
54/05 de data 11 d’octubre de 2005. Al mes de maig de 2006 rebem informe 
del senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat  que traslladem a la 
interessada. Informació. 
59/05 de data 20 d’octubre de 2005. El 17 d’octubre de 2006 la Junta de 
Govern Local aprova la construcció del mur. La interessada interposa recurs de 
desacord, que entrega a l’Ajuntament, el qual és desestimat  i per tant tanquem 
l’expedient. 
62/05 de data 8 de novembre de 2005. El dia 6 d’abril de 2006 comuniquem al 
promotor de la queixa que es procedirà a la reparació dels danys ocasionats, 
segons informació rebuda pel senyor regidor. Mediació. 
64/05 de data 22 de novembre de 2005. Al mes d’abril de 2006 rebem 
informació del senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat amb raonaments 
que fan que el síndic hagi de desestimar la queixa, com així ho comunica a la 
interessada. Queixa desestimada. 
65/05 de data 22 de novembre de 2005.  El 18 d’abril de 2006 el senyor regidor 
explica que al començament de la present legislatura municipal es van detectar 
moltes errades en el Padró de Guals, que ha obligat a aturar el procés de 
concessió de guals a fi de resoldre totes les errades. El síndic accepta les 
explicacions que transmet al promotor de la queixa i recomana a l’Ajuntament 
que es posin tots els mitjans necessaris per donar sortida a l’embús d’expedients 
de guals de la manera més ràpida possible. Informació i recomanació. 
69/05 de data 1 de desembre de 2005. El 23 de gener la senyora regidora 
d’Educació dóna explicacions tot demanant a l’escola que estiguin atents perquè 
el proper curs no es repeteixin novament fets com el present. D’altra banda, el 
Síndic de Greuges de Catalunya ha demanat un informe al Departament d’ 
Educació i ha recomanat a la promotora de la queixa que cal que sol·liciti per 
escrit a la Conselleria d’ Educació ajuda pel servei de menjador. Mediació. 
70/05 de data 13 de desembre de 2005. Com que el compareixent no ha tornat 
a venir, domen per conclòs l’expedient. 
71/05 de data 15 de desembre de 2005. El 29 de maig de 2006 el senyor 
regidor de Serveis Urbans i Seguretat explica que es va fer una acció per part de 
la Policia Local i ara la situació manifestada pel promotor de la queixa es pot 
considerar normal. Ho comuniquem a l’interessat, recomanant que si es 
repeteixen els fets es posi directament en contacte amb la Policia Local. 
Mediació. 
72/05 de data 22 de desembre de 2005. El 19 de maig de 2006 el senyor 
regidor comunica que aproximadament al mes de juny s’arranjarà a rampa 
d’accés a la seva finca. Mediació. 
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Reculls de premsa 2006 
 
 
30 de juny  Rubí Notícies. Anunci presentació memòria anual. 
 
4 de juliol   El Punt. Comentaris presentació memòria. 
 
5 de juliol  Diari de Terrassa. Comentaris presentació memòria. 
 
6 de juliol  Diari de Rubí. Nota sobre presentació memòria. 
 
7 de juliol             Rubí Notícies. Comentaris sobre presentació memòria. 
 
13 de juliol Diari de Rubí.  “Editorial” i comentaris sobre presentació     

memòria. 
 
14 de juliol  Rubí Notícies. “Editorial”. 
 
20 de juliol  Guia de Rubí. Comentaris sobre presentació memòria. 
 
15 de desembre Rubí notícies. Comentari i publicació íntegra del text “ELS  

DRETS HUMANS TAMBÉ HAN DE SER UNIVERSALS” del 
Forumsd.   

 
10 de desembre El mateix text va ser publicat al Diari El Punt amb motiu de la 

celebració de l’Aniversari de la Declaració Universal dels Drets 
Humans.  
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Llistat de Síndics, síndiques, defensor i defensores locals adherits al 
Forumsd. 

 

Institució Població Correu electrònic 
Síndico-Defensor vecinal de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz sindikoa@vitoria-gasteiz.org 

Resta de l'estat  

 
 

Sindicatures locals de Catalunya 
 

Institució Població Correu electrònic 
Síndic de Greuges de Tiana Tiana tiana@diba.es 
Síndic Defensor de la Ciutadania de 
Badalona 

Badalona dfciutadania@aj-badalona.es 

Síndica de Greuges d'Igualada Igualada sindicatura@aj-igualada.net 
Síndic municipal de Greuges de Sant Boi Sant Boi de Llobregat sindicdegreuges@stboi.cat 
Síndic municipal de Greuges de Figueres Figueres sindicmgreuges@figueresciutat.com 
Defensor de la Ciutadania d'Amposta Amposta defensor.amposta@altanet.org 
Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma 
de Gramenet 

Santa Coloma de 
Gramenet 

defensor@gramenet.diba.es 

Defensor de la Ciutadania de Cambrils Cambrils defensorciutadania@cambrils.org 
Síndic de Greuges de L'Escala L'Escala sindic@lescala-empuries.com 
Síndic Personer de Mollet del Vallès Mollet del Vallès sindicpersoner@molletvalles.cat 
Síndic municipal de Greuges de Sant Cugat 
del Vallès 

Sant Cugat del Vallès sindicatura@santcugat.cat 

Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú 

Vilanova i la Geltrú defensor@vilanova.cat 

Síndic municipal de Greuges de La Seu 
d'Urgell 

La Seu d'Urgell sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.net 

Síndic municipal de Greuges de Terrassa Terrassa sindic.greuges@terrassa.org 
Defensor del Vilatà-Vilatana d'Argentona Argentona defensor@argentona.cat 
Defensor del Ciutadà de Granollers Granollers jbaulies@bcn.cat 
Defensor del Ciutadà de Mataró Mataró defensor@ajmataro.es 
Síndic de Greuges de Rubí Rubí sindicatura@ajrubi.cat 
Síndic municipal de Greuges de Palamós Palamós sindicdegreuges@palamos.org 
Síndic municipal de Greuges de Sant Feliu 
de Guíxols 

Sant Feliu de Guíxols sindic.greuges@guixols.net  

Síndic municipal de Greuges de Sabadell Sabadell sindicaturagreuges@sabadell.cat 
Síndic municipal de Greuges de Lleida Lleida sindicatura@paeria.es 
Síndica municipal de Greuges de Vilafranca 
del Penedès 

Vilafranca del Penedès sindic@vilafranca.org 

Defensora del Ciutadà de Girona Girona defensoradelciutada@ajgirona.org 
Síndic municipal de Greuges de Sant Feliu 
de Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat sindic@santfeliu.cat 

Síndica municipal de Greuges de Ulldecona Ulldecona sind.greuges@ulldecona.altanet.org 
Defensor del Ciutadà de Salt Salt mbrugues@viladesalt.org 
Síndic municipal de Greuges de Manlleu Manlleu defensor@manlleu.cat 
Síndica municipal de Greuges de Reus Reus sindic.de.greuges@reus.cat 
Síndica municipal de Greuges de Vilanova 
del Vallès 

Vilanova del Vallès sindicdegreuges@vilanovadelvalles.cat 

Síndic municipal de Greuges de Gavà Gavà sindic@aj-gava.net 
Síndica de Greuges de Barcelona Barcelona sindicadegreuges@mail.bcn.es 
Defensor del Ciutadà de Ripollet Ripollet defensor@ripollet.org  
Síndic municipal de Greuges de Viladecans Viladecans sindicatura@viladecans.cat 


