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Resum de la presentació de l’anterior Memòria al Ple de l’Ajuntament el 29 de 
maig de 2008. 
 
Complint amb el primer punt de l’ordre del dia el Síndic de Greuges de Rubí presentà 
al Ple Municipal la Memòria anual de les activitats corresponents al període gener-
desembre de 2007. 
La Memòria va merèixer la intervenció de la senyora Carme García, alcaldessa, 
donant les gràcies al Síndic per la dedicació, lamentant que no s’hagin complerts els 
15 dies reglamentaris de temps de resposta però explicant que l’esmentat període és 
molt difícil de complir. 
A continuació el senyor Jordi Giménez del grup municipal ACR va agrair la tasca del 
Síndic, molt positiva per la ciutat i va esperonar a l’equip de govern per tal que redueixi 
el temps de resposta, així com que es tinguin més en compte les propostes i 
recomanacions del Síndic. 
El senyor Xavier Reinaldos, de Convergència i Unió va agrair la feina feta pel Síndic 
recordant que la creació d’aquesta figura institucional a la ciutat va ser a instàncies 
d’una moció del seu grup municipal. Va qualificar l’actuació com un exemple de 
rigorositat i recordar que el Síndic escolta als ciutadans, proposa mesures, és 
perseverant i esdevé una veu ciutadana davant l’Administració Municipal. 
La senyora Mónica Querol del Partit Popular de Rubí va agrair la tasca del Síndic que 
ajuda als regidors a pensar i a intentar millorar la seva feina, destacant el llarg temps 
de resposta per part de l’Administració Municipal i proposant a la Junta de Portaveus i 
a l’equip de govern que mirin de resoldre alguns incompliments del Reglament del 
Síndic. 
Finalment la senyora Marta Ribas de Iniciativa per Catalunya va agrair la feina feta pel 
Síndic esperant trobar un substitut durant l’any que queda de mandat, considerant 
natural el gran nombre de queixes relatives a la urbanització de Sant Muç i expressant 
la voluntat del seu partit d’influir tant com sigui possible perquè s’elabori un protocol 
d’actuacions en casos d’assetjament immobiliari o que es resolgui el tema del 
lliurament de certificats d’idoneïtat d’habitatge, no volent que dintre d’un any el Síndic 
hagi de continuar insistint en aquests dos temes. 
 
Presentació 
 
D’acord amb el que preveu el vigent Reglament del Síndic de Greuges de Rubí en els 
seus articles 27 i 28 correspon avui i dins del primer semestre la presentació al Ple de 
l’Ajuntament de la Memòria que compren les meves actuacions amb un informe oral al 
final del qual tots els grups polítics podran intervenir per fixar la seva posició. 
Aquesta informació que els facilito avui, de la qual n’he donat ja informació prèvia als 
diferents portaveus dels partits i agrupacions que formen part del Consistori, com 
també als mitjans informatius aquest matí i que es troba a disposició de totes les 
persones que vulguin consultar-la, té per mi un caràcter molt especial: aquesta és la 
última Memòria del meu mandat, ja que s’han complert cinc anys des del meu 
nomenament com a Síndic de Greuges de la ciutat.  
Cal justificar que la present Memòria no es circumscriu a un període d’un any natural, 
sinó que he cregut convenient deixar la feina feta i, per tant, compren des de l’1 de 
gener de 2008 fins la fi del mes de maig de 2009, és a dir, gairebé un any i mig. 
 

Temps de resposta 
 
Una vegada més haig de manifestar que gairebé mai l’Administració Municipal respon 
dintre del període dels 15 dies tal i com preveu el Reglament del Síndic. L’excusa per 
no fer-ho és, podríem dir, “d’idees fixes” i a hores d’ara gens original: manca de temps 
i excés de feina. Fins i tot en una resposta que jo reclamava (queixa 68/07) es 
reconeixia que, efectivament, la resposta s’havia demorat excessivament, però que les 
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causes “eren sobradament conegudes i no calia reiterar-les”. En un altre cas (30/09) 
davant la meva disconformitat amb la primera resposta a la meva reiteració que se’m 
facilitaria l’informe “tant bon punt fos possible”, se’m justificava que la resposta als 
meus requeriments és prioritària, però també ho són les peticions de moltes altres 
instàncies que es gestionen.  En altres casos, senzillament es demanen excuses pel 
retard. Però la realitat és que malgrat el Reglament del Síndic, l’atenció que aquest 
mereix no és considerada, pels motius que sigui, ni preferent ni urgent en moltes 
ocasions. I és important tenir en compte que quan es retarda la resposta al Síndic, no 
es vulnera només un dret del Síndic, sinó els drets dels ciutadans. 
Potser cal valorar si és necessari estudiar possibles increments de plantilla, ja que és 
constant la resposta, verbal la majoria de vegades, de saturació de feina. 
El temps de resposta als expedients de l’any 2008 és de 64 dies, tenint en compte que 
13 queixes han tingut resolució immediata i 7 es troben en tràmit al tancament 
d’aquesta Memòria. 
Una mica més esperançador és el promig de les queixes dels primers 5 mesos de 
l’any 2009, que resulta ser de 18 dies considerant, però, que 16 queixes són de 
resolució immediata i 7 es troben en tràmit. 
 

Acceptacions 
 
El Síndic de Greuges no és cap figura jurisdiccional. No dicta sentències ni té cap 
poder i adopta les seves resolucions mitjançant recomanacions o suggeriments. El 
Síndic no mana. Recomana. Actua amb total independència i les seves recomanacions 
són fetes invocant els principis legals o ètics i també guiades pel sentit comú. A 
vegades, el Síndic va, en consciència, més enllà de les lleis estrictes i ha d’invocar el 
principi d’equitat. El Síndic de Greuges és un òrgan del poble. L’escull el Ple de 
l’Ajuntament, però un cop escollit és un òrgan del poble. I hauria de poder ser un 
activador de la ciutadania. És una institució que el poble ha de sentir com a seva, i té 
l’obligació de vetllar perquè el govern de la ciutat utilitzi bones pràctiques 
administratives. En altres ocasions, el Síndic ha de fer, i ha fet, pedagogia de 
l’Ajuntament i ha recordat als ciutadans que som una ciutat amb drets i deures. I que 
no es pot exigir una bona administració si no hi ha, prèviament, una ciutadania 
responsable. 
En moltes ocasions he fet, senzillament, tasques de mediació: el ciutadà troba que no 
se li soluciona un determinat problema que comporta una possible vulneració dels 
seus drets, acudeix al Síndic de Greuges, aquest parla amb l’Administració Municipal i 
es resol, generalment, el problema. Diguem, doncs, que el Síndic ha mediat posant en 
contacte les dues parts i, si hi ha hagut sort, el ciutadà veu satisfeta la seva queixa. 
Però s’ha d’anar més enllà. S’ha de poder fer veure a l’Administració Pública que no 
s’han de produir, en endavant,  determinats fets. Perquè el Síndic és el defensor de 
tots els ciutadans: dels que es queixen i dels que no es queixen, perquè aquests últims 
no tenen pas menys drets que els que han acudit a demanar els meus serveis. I d’aquí 
venen les recomanacions, suggeriments o recordatoris que no constitueixen, com algú 
pot pensar, cap ingerència en l’organització municipal, sinó que és una manera de 
complir amb una de les obligacions inherents a la tasca que té encomanada el Síndic. 
 
 
Recomanacions diverses 
  
Si tenen la voluntat de repassar les quatre memòries anuals presentades i llegir 
aquesta, trobaran diverses recomanacions generals, d’ofici, que no han merescut cap 
resposta per part de l’Ajuntament de Rubí, però que haig de suposar que no s’han 
arribat a acceptar. Així, sense més: 
 

- Proposta sobre objectius socials de la contractació (Memòria 2006).  
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- Proposta sobre lliurament del certificat d’idoneïtat d’habitatge en casos de 
reagrupament familiar (Memòria 2007, exp. 60/07). 

- Recomanació que s’aprofiti la liquidació de plusvàlua en els casos de 
compravenda d’habitatge per recordar al propietari venedor de donar de baixa 
el gual d’entrada i sortida de vehicles, o de fer la transmissió del mateix, si 
s’escau, al nou propietari de l’habitatge (exp. 38/08). Aquesta recomanació ha 
anat d’una Regidoria a una altra, ha tornat altra vegada a la primera i l’he 
tractat, finalment, amb el senyor gerent. Sense saber si s’ha acceptat, o no. 

- Suggeriment d’ampliació d’horaris dels parquins subterranis (exp. 44/08).  
- Davant determinades queixes que durant els cinc anys de mandat he vingut 

constatant en el que respecta a la tardança en la concessió de llicències 
d’obres, i a fi de facilitar la màxima transparència informativa als peticionaris, 
he recomanat, els primers dies de juny de 2009 a la Regidoria de Serveis 
Territorials, “que s’inclogui en els impresos de sol·licituds de llicències d’obres 
el dret ciutadà de poder considerar estimada l’esmentada sol·licitud, sense que 
hi hagi resolució expressa transcorreguts un mes en el cas d’obres menors i  
dos mesos en el cas d’obres majors, des de la data d’entrada de la sol·licitud”, 
tal i com hi figura en les sol·licituds de llicències d’obres d’altres ajuntaments i 
d’acord amb la legislació vigent. Donada la urgència en la confecció d’aquesta 
Memòria, incloc aquesta darrera recomanació en aquesta pàgina. 

- D’altra banda, haig de manifestar la meva satisfacció per veure, finalment, que 
s’hagi aprovat destinar el 0,7% del pressupost a les ajudes al tercer món 
(proposta que figurava en la Memòria de l’anualitat 2006).  

 
 
Noves recomanacions i suggeriments 
 
No vull deixar passar l’oportunitat que em dóna la presentació de la Memòria sense 
afegir-hi les següents recomanacions: 
 

- Que es doni divulgació, tant com sigui possible, a la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, Carta de la que Rubí n’és 
signatària. I també que es doni compliment al que estableix el punt 2 de l’article 
XXVII – MECANISMES DE PREVENCIÓ: per tal de facilitar l’exercici dels drets 
inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control de la població l’estat de la seva 
concreció, cada ciutat signatària crea una comissió d’alerta constituïda per 
ciutadans i ciutadanes que s’encarregarà de l’avaluació de l’aplicació de la 
Carta. 

- Amb motiu de la queixa 13/08 i en nom de la transparència d’informació i en 
nom de les bones pràctiques administratives,  haig de suggerir a l’Ajuntament 
de Rubí,  que en els casos que s’emeti, per part de l’autoritat corresponent, 
qualsevol document o certificat que tingui vigència limitada, es faci constar 
aquesta vigència per tal que el ciutadà sigui coneixedor de la mateixa. 

- Com a Síndic de Greuges, el mateix que la resta de companys Defensors i 
Defensores locals de Catalunya, estic greument preocupat davant l’actual 
situació de crisi econòmica que no se sap quan acabarà però que originarà una 
allau de problemes i conflictes a nombrosos conciutadans nostres. Quan 
s’acabin els subsidis d’atur, algunes famílies no podran fer front a les diverses 
despeses, a les hipoteques o al lloguer de l’habitatge. Fins i tot podran patir 
problemes de subsistència. 
Ja en aquests moments els Serveis Socials del nostre ajuntament estan 
desbordats malgrat els nous recursos humans i els esforços que estan fent. Cal 
valorar les mesures d’ajornament de pagament d’impostos, les ajudes 
domiciliàries, els ajuts per habitatge i, fins i tot, impulsant la creació de nous 
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habitatges públics, per bé que aquest darrer projecte no és de solució 
immediata.  
Però em fa patir que tots els esforços resultin, davant la gravetat de la situació, 
insuficients. Per això ultra recomanar a partir de la “Declaració dels Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya davant la situació de 
crisi econòmica” suggereixo que es procuri garantir positivament l’accés dels 
rubinencs en situació precària als aliments i a l’allotjament d’acord amb el que 
preveu la Llei de Serveis Socials en el seu article 17 i en el seu Decret 
d’Aplicació 151/2008 punts 1.1.3.2 i 1.1.4. I encara hi vull afegir que per dotar 
de la deguda protecció als ciutadans més indefensos, es busqui finançament a 
les administracions supramunicipals: Diputació, Govern de la Generalitat i 
Govern Espanyol. 
Tot i que no em correspon, com a Síndic de Greuges concretar les mesures a 
adoptar, si que cal que consideri prioritari potenciar l’adequada col·laboració i 
coordinació amb les diverses organitzacions que ja estan treballant en aquest 
afer, com poden ser Càritas, Església Evangèlica, Creu Roja, Associacions de 
Veïns, Agrupacions de Comerciants, i d’altres que constitueixen la societat civil 
a fi de poder garantir la subsistència amb dignitat d’aquelles famílies més 
necessitades. I aquesta és una tasca que ens compromet a tots: Govern, 
oposició i ciutadania en general.  

 
Per anar acabant 
 
I poca cosa més, no vull cansar-los pas. Només manifestar que vaig iniciar aquesta 
feina, aquest servei a la ciutat, la meva ciutat, i als meus conciutadans tots, 
absolutament tots, amb il·lusió i empès per un sentiment que hauria d’haver estat 
sempre i en tot moment molt simple: estimar els demés. No sé si ho he aconseguit, 
però ho he intentat. Me’n vaig a casa amb la satisfacció d’haver pogut ajudar, en 
alguns casos, a administració i administrats i amb la pena de no haver pogut 
aconseguir els objectius proposats en alguns altres. 
 
 
Agraïments  
 
Agraeixo la col·laboració d’aquells regidors i treballadors municipals que m’han facilitat 
la tasca, als companys defensors i defensores del Fòrumsd, al personal tècnic del 
Síndic de Greuges de Catalunya per les seves orientacions i ajuda en algun cas, als 
mitjans de comunicació que s’han fet ressò de les activitats del Síndic (i molt 
especialment als companys de Radio Rubí que cada dimarts han divulgat la institució 
del Síndic) i a la senyora alcaldessa que m’ha donat suport en tot moment. També 
haig d’agrair la feina feta per la meva col·laboradora senyora Mercedes Moreno que ha 
portat la secretaria de l’oficina del Síndic de Greuges amb meticulositat i bon fer 
professional.  
 
Queixes durant el mandat  
 
PERÍODE  QUEIXES 
2004 maig-desembre 64 
2005 gener-desembre 72 
2006 gener-desembre  90 
2007 gener-desembre  108 
2008 gener-desembre  87 
2009 gener-maig 52 
 473 
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No s’observa cap progressió en el nombre de queixes quin promig és de 94/95 queixes 
anuals, 473 queixes en el període de 5 anys. 
 
Activitats pròpies del càrrec 
 
A partir del setembre de 2008, el Síndic ha participat en el programa “La Vida 
Continua” de l’emissora local Radio Rubí, tots els dimarts al matí, explicant les 
activitats i les funcions pròpies de la institució del Síndic de Greuges. 
A més, s’ha iniciat una roda de contactes amb els instituts d’ensenyament secundari 
de Rubí per tal d’explicar als alumnes de 3er i 4t d’ESO què és la figura institucional 
del Síndic de Greuges i el seu funcionament,  la seva relació amb la Declaració 
Universal dels Drets Humans i amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, tema que entronca directament amb la nova assignatura de 
“EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA” i amb la Carta de Ciutats Educadores i tot això, 
en col·laboració amb la Regidoria de Serveis a les Persones. El resultat ha estat 
l’acceptació per part  de l’Escola de Secundària Balmes, l’Escola Montserrat, l’IES 
l’Estatut i l’IES La Serreta. No obstant l’interès demostrat per les esmentades escoles, 
no hi ha hagut temps material d’implantar les xerrades degut a la preparació dels 
temaris de manera que només s’ha pogut iniciar una acció pilot amb els quatre grups 
de quart d’ESO (total 94 alumnes de l’IES La Serreta). És d’esperar que a l’inici del 
proper curs es pugui completar als demés grups de tercer i quart d’ESO de la resta 
d’escoles. Aquesta és una tasca que queda pel proper Síndic de Greuges, espero, per 
bé que sempre estaré disposat a col·laborar-hi, així com portar a terme, d’una vegada, 
similars explicacions a les associacions de veïns. 
 
 
Altres activitats  
 
Gener 2008 
 
Dia 24   Rendir comptes a la Junta de Portaveus. 
Dia 25   Assistència a la inauguració del CAP Sant Genís. 
Dia 28  Assistència a les Jornades de Formació de l’Agència Catalana de 

Protecció de dades a Barcelona a l’Aula Europa. 
Dia 30  Assistència a la signatura dels convenis de la Federació de Municipis de 

Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques  amb el 
FòrumSD a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 
Febrer 2008 
 
Dia 5  Reunió amb el Síndic de Greuges de Sabadell al Casal Pere IV. 
Dia 14   Inauguració de l’exposició Sant Galderic, Aula Cultural Caixa de 

Terrassa. 
Dia 20   Jornada de Formació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades  a 

Barcelona Activa. 
 
Març 2008 
 
Dia 12   Xerrada sobre “la Institució del Síndic de Greuges” a l’Ateneu Municipal, 

a un col·lectiu de dones àrabs en col·laboració amb Viure i Conviure. 
Dia 26   Assistència a la projecció “L’ADN DE RUBÍ”, El Castell. 
 
Abril 2008 
 
Dia 7    Jornada sobre els Drets Humans, organitzada pel Fòrumsd a Barcelona. 
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Dia 15   Xerrada sobre “la Institució del Síndic de Greuges” a grup d’alumnes de 
català en col·laboració amb Normalització Lingüística al CEIP Maria 
Montessori. 

Dia 22   Assistència a la celebració del Dia de les Esquadres al Monestir de Sant 
Cugat del Vallès.  

Dia 29  Reunió amb el Síndic de Greuges de Sabadell al Casal Pere IV. 
 
Maig 2008 
 
Dia 22 Presentació Memòria 2007 a la Junta de Portaveus. 
Dia 28 Roda de premsa i presentació de la memòria 2007 als mitjans de 

comunicació. 
Dia 29 Presentació Memòria 2007 al Ple Municipal, Ajuntament de Rubí. 
 
Juny 2008 
 
Dia 5 Reunió de Síndics de Sabadell, Sant Cugat, Sant Boi de Llobregat, 

Vilafranca del Penedès al Casal Pere IV de Sabadell, preparatòria de la 
trobada amb el President del Parlament de Catalunya. 

Dia 26 Recepció de la Sra.  Alcaldessa amb motiu de la Festa Major, a 
L’Ateneu. 

Dia 27 Assistència a l’acte inaugural de la Festa Major, a la plaça del Dr. 
Guardiet. 

 
 
 
Juliol 2008 
 
Dia 7  Visita de la Honorable Senyora Montserrat Tura, consellera de la 

Generalitat de Catalunya, en la presentació del projecte del futur Palau 
de Justícia, als Jutjats de Rubí.  

Dia 15  Reunió Síndics a Sabadell, al Casal Pere IV. 
Dia 16  Reunió de sessió de treball dels Síndics de Vilafranca del Penedès, 

Lleida, Santa Coloma de Gramenet i Rubí, a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. 

Dia 18  Jornada FòrumSD sobre comunicació i reunió amb l’Honorable Senyor 
Ernest Benach, President del Parlament de Catalunya, al Casal Pere IV 
de Sabadell. 

 
Setembre 2008 
 
Dia 9 Reunió de sessió de treball dels Síndics de Vilafranca del Penedès, 

Lleida, Santa Coloma de Gramenet i Rubí, a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet. 

Dia 30 Reunió de sessió de treball dels Síndics de Vilafranca del Penedès, 
Lleida, Santa Coloma de Gramenet i Rubí, a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. 

 
Octubre 2008 
 
Dia 13  Reunió de sessió de treball dels Síndics de Vilafranca del Penedès, 

Lleida, Santa Coloma de Gramenet i Rubí, a l’edifici de Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament de Rubí, preparatòria de la ponència conjunta 
a les properes Jornades de Formació del FòrumSD dels dies 30 i 31 
d’octubre. 
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Dies 30 i 31  III Jornades de Formació del FòrumSD sobre la “Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, celebrades a les 
Drassanes de Barcelona. 

 
Novembre 2008 
 
Dia 18  Visita institucional al Parlament de Catalunya, organitzada pel FòrumSD 

amb recepció per part del Honorable Sr. Ernest Benach, president del 
Parlament. 

Dia 25  Participació a la Lectura del Manifest contra la Violència de Gènere a la 
plaça de Catalunya de Rubí. 

 
Desembre 2008 
 
Dia 13 Inauguració de la nova seu del Síndic de Greuges de Catalunya, al 

passeig Lluís Companys de Barcelona. 
Dia 18 Aniversari de “La Botiga de Rubí”, i inauguració exposició Sra. Pepa de 

Haro. 
Dia 19 Presentació, en síntesi, de les queixes rebudes l’any 2008, a la Junta de 

Portaveus. 
Dia 19 Assistència al tradicional Vermut de Nadal, a l’antic edifici Espona. 
 
 
Gener 2009  
 
Dia 22  Assistència a un acte de presentació de la Diputació de Barcelona, 

sobre l’aplicació del Síndic de Greuges als Ajuntaments a “La Cuina”, 
Barcelona. 

Dia 28  Jornada Agència Catalana de Protecció de Dades al local “Europa” a 
Barcelona. 

Dies 30 i 31  Assistència com a Pregoner a les festes de Sant Antoni Abat, a Rubí. 
 
Febrer 2009   
 
Dia 2 Xerrades sobre la institució del Síndic de Greuges a un col·lectiu de 

dones àrabs, a l’Ateneu, col·laboració amb “Acció d’Acollida i Cohesió 
Ciutadana”. 

Dia 24 Assistència a l’acte organitzat per la Policia Local, al Castell de Rubí. 
Dia 26 Assistència a la XI Trobada Assemblea del FòrumSD a la Biblioteca 

Jordi Rubio i Balaguer, a Sant Boi de Llobregat. 
Dia 28 Assistència a la Inauguració del monument a Blas Infante, a la plaça 

d’Andalusia de Rubí. 
 
 
Març 2009  
 
Dia 27  Jornada amb motiu del 25è aniversari de la Llei del Síndic de Greuges, 

al local del Síndic de Greuges de Catalunya, al passeig Lluís Companys 
de Barcelona, amb el temari sobre “Dret a una Bona Administració. 

 
Abril 2009  
 
Dia 15   Assistència a la col·locació de la primera pedra del Poliesportiu La 

Llana.  
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Dia 22  Assistència a la IV Jornada supramunicipal de Prevenció de Drogues a 
l’edifici RUBI + D. 

Dia 29   Jornada de formació organitzada pel FòrumSD a “l’edifici Vagó” de 
l’Escola Industrial de Barcelona. 

 
Maig 2009  
 
Dia 9  Assistència a l’acte de celebració dels 30 Anys d’Ajuntaments 

Democràtics a La Sala. 
Dia 21  Jornada de formació organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya a 

Barcelona. 
 
 
 
Fotografies d’assistència als diversos actes. 
 
 
 
 
 
Signatura conveni FMC i l’ACMC amb el Fòrumsd a  
l’ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
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Assistència al XVI Curs de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya 
 

 
 
Reunió dels Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores del 
Barcelonès a Vilafranca del Penedès 
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Jornades de Formació del Fòrumsd a Barcelona 
 

 
 
Visita institucional del Fòrumsd al Parlament de Catalunya 
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Lectura del manifest conta la violència de gènere a Rubí 
 

 
 
XI Trobada Assemblea del Fòrumsd a Sant Boi de Llobregat 
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Jornada sobre el dret a la Bona Administració. XXV aniversari 
de la Llei del Síndic de Greuges de Catalunya 
 

 
 
Assistència a la presentació de la Memòria i comiat del Síndic 
Municipal de Greuges de Terrassa, Sr. Joan Sales 
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QUEIXES 2008 
 
 
SINTESI DE LES QUEIXES 
 
 
1/08 de data  8 de gener de 2008  
 
Sorra parc infantil 
 
Una senyora explica que el seu fill de 16 mesos jugava a la zona de jocs infantils al 
nou parc de recent construcció situat a la carretera de Castellbisbal damunt la 
urbanització de Sant Jordi Parc i va sofrir diverses erosions a la cara. La compareixent 
es queixa perquè el sòl de la zona de jocs és de pedra triturada tipus “ull de perdiu”, 
granelluda i amb arestes que no sembla apta per la funció per la que ha estat 
col·locada. Considera que no es compleix, en el cas que presenta cap norma de 
seguretat pels infants de la ciutat. Paradoxalment a la zona on estan situats els bancs 
per seure hi ha sorra fina tipus “sorra de platja” i la compareixent es pregunta si no 
s’hauran invertit els materials. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat després d’haver 
anat a veure personalment l’esmentada zona de jocs infantils. El senyor regidor 
m’informa que el material en discussió és del tipus “sorra de Santa Coloma”, que és el 
que es va demanar a la promotora encarregada de la plaça i que és un material que 
compleix la normativa vigent (norma UNE-EN 1177) i el seu origen no és de pedrera 
sinó que es tracta de sorra rentada i de granulometria uniforme, per quin motiu no es 
veu la necessitat de substituït el material existent, ja que el material esmentat es troba 
homologat i autoritzat per la seva col·locació a les zones de jocs infantils. No obstant, 
es compromet a traslladar al servei d’Obra Pública i als serveis de manteniment de 
l’Ajuntament les directrius que per futures actuacions s’incorpori un altre tipus de 
material que no produeixi les molèsties manifestades per la promotora de la queixa. 
Aquest material és el que s’utilitza per les superfícies de les àrees de jocs infantils 
existents a Rubí.  
No estant conforme amb la resposta obtinguda, des de l’oficina del Síndic es sol·licita 
mostra de material “ull de perdiu” a un distribuïdor de materials de construcció, mostra 
que una vegada obtinguda resulta molt similar a la denominada “sorra de Santa 
Coloma”. També cerquem per internet definicions de sorra i ull de perdiu a la 
Enciclopèdia Catalana arribant a la conclusió que el material utilitzat no es pot 
qualificar com a sorra ni no procedent de pedrera sinó com a àrid de matxucatge. 
El debat Regidoria-Síndic continua sense posar-nos d’acord, de manera que sol·licito 
que se’m faciliti el certificat d’homologació, còpia de la factura, si el material va ser 
comprat directament per l’Ajuntament o proporcionat pel constructor, etc. 
Em respon el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat que ha donat trasllat de la 
meva petició a l’Àrea de Territori. 
Després d’un llarg silenci, rebo un informe tècnic que no aporta res de nou per quin 
motiu insisteixo en la meva petició. 
A finals de novembre, tanco l’expedient perquè la promotora de la queixa renuncia 
expressament per escrit a mantenir la seva queixa. 
No obstant tot el que precedeix, obro un nou expedient d’ofici (80/08) que dirigeixo al 
senyor regidor de Serveis Territorials conduent a esbrinar si el material emprat, deixant 
de banda opinions encontrades, és o no és adequat per la seguretat dels nens com a 
superfície de zona de jocs infantils. 
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Resultat: tancat per renúncia de la compareixent.                          Temps: 336 dies  
 
Nota: obert d’ofici l’expedient 80/08 del dia 1 de desembre de 2008. 
 
 
2/08 de data 24 de gener de 2008  
 
Disconformitat amb un espai públic. 
 
El gestor d’una Comunitat de Veïns es queixa de la construcció d’un mur que separa el 
perímetre d’una plaça pública amb els patis dels habitatges, perquè restarà privacitat 
als veïns i facilitarà l’accés de possibles lladres. També que s’ha creat un buit entre 
l’esmentat mur i el mur dels habitatges, perquè hi quedarà aigua estancada amb els 
inconvenients sanitaris que comportarà. Es van presentar dues instàncies encara no 
respostes malgrat el temps transcorregut i es demana la intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al Departament de Serveis Territorials i, mentre esperem 
l’informe demanat, el gestor ens tramet una nova queixa per tal que es reparin les 
esquerdes produïdes a les parets dels habitatges, que s’atribueixen a les obres 
d’urbanització de la plaça i sol·licitant les especificacions del projecte d’urbanització. 
Respon el senyor Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials explicant que les 
especificacions es poden obtenir dirigint-se telefònicament al Departament d’Obra 
Pública; que una banda arbustiva garantirà la privacitat i la intimitat dels veïns; que la 
inclinació donada a l’espai buit garantirà prou bé que no hi quedin restes de brutícia ni 
aigua retinguda i que la reclamació sobre les esquerdes produïdes s’ha de dirigir a 
l’empresa constructora. 
Trasllado les respostes obtingudes al gestor explicant que, per tal de fer un seguiment, 
em mantingui informat a fi de poder tancar l’expedient satisfactòriament. 
I al senyor regidor de Serveis Territorials recomano que no es procedeixi al retorn dels 
avals dipositats com a garantia d’obres per part  de l’empresa constructora  de l’espai 
públic fins que no es determini resolta la responsabilitat d’aquesta i reparats els danys 
ocasionats en forma d’esquerda. 
 
Resultat: satisfactori en principi, però el gestor va recórrer a la via judicial i es va 
tancar l’expedient. 

        Temps: 80 dies 
 
 
3/08 de data 24 de gener de 2008  
 
Manca de placa indicadora de nom del carrer. 
 
Un ciutadà explica que va caure la placa indicadora del nom del carrer situada a la 
paret del seu habitatge. Va presentar una instància el 19 d’octubre de 2007 i 
fotografies demostratives de l’espai en el que hi manca la placa i que realment es troba 
en mal estat. 
 
Actuació 
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Trasllado la queixa a Serveis Urbans demanant la reposició de la placa. Respon el 
senyor Coordinador de Via Pública i Mobilitat explicant que s’ha procedit a la 
restauració de la façana i pròximament es restituirà la placa. 
Efectivament, el compareixent ens informa de la seva satisfacció per la restauració. 
 
Resultat: satisfactori.              Temps: 12 dies 
 
 
4/08 de data 5 de febrer de 2008 
 
Queixa per manca de places d’estacionament a la via pública. 
 
Una veïna de l’entorn de la plaça del Mercat Municipal es queixa de la manca de 
places d’aparcament al carrer i de la zona blava. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat i respon el senyor regidor 
reconeixent que la zona esmentada pateix una remodelació important amb les obres 
d’urbanització i amb la remodelació del Mercat Municipal, però una vegada finalitzades 
les esmentades obres, comportaran beneficis tant a la ciutadania com als veïns 
afectats, ja que és prevista la construcció d’un parking soterrat, resposta que 
traslladem a la compareixent. 
 
Resultat: informació.              Temps: 30 dies 
 
 
5/08 de data 7 de febrer de 2008  
 
Problemes ocupació via pública. 
 
Una ciutadana té problemes per poder sortir i entrar amb comoditat del garatge en la 
utilització del gual, ja que abans tenia una pilona però aquesta s’ha enderrocat i 
sempre hi ha algun vehicle aparcat. També explica que l’estacionament en zona blava 
en el seu carrer dificulta el trànsit rodat. Finalment, manifesta la seva queixa per la 
situació d’uns cables, que suposa són de conducció elèctrica col·locats de forma 
grollera amb motiu de la construcció d’un habitatge que fa temps que s’ha acabat. Li 
molesten perquè passen justament davant la finestra de casa seva i són un perill 
públic.  
Havia presentat diverses instàncies sense resposta per part de l’Administració. 
 
Actuació 
 
Passem la queixa a l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat, recomanant una vegada 
més que des de l’Administració Municipal es procedeixi a donar resposta a totes les 
instàncies, ja que no fer-ho constitueix una manca de consideració envers el ciutadà 
que comprova la inutilitat del gest i, en no veure respectat el seu dret, ha de recórrer al 
Síndic de Greuges. 
Respon el senyor regidor demanant que traslladi les seves disculpes a la compareixent 
per la manca de resposta com a conseqüència de no disposar d’un informe tècnic. 
Explica que no procedeix la recol·locació de la pilona en el límit del gual, però que la 
compareixent pot demanar l’ampliació del gual en 0,50 metres. També informa que en 
aquesta zona està prevista la reordenació del trànsit i de l’estacionament en el moment 
en que es realitzi l’ampliació del carrer Riera. Finalment, el cablejat de referència no 
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correspon a línies d’il·luminació pública sinó a línies de distribució de baixa tensió de 
Fecsa-Endesa i a línies de Telefònica, companyies aquestes a les que l’Ajuntament fa 
arribar un comunicat per tal que accelerin la seva retirada el més ràpidament possible. 
Efectivament, al cap de pocs dies jo mateix he comprovat que els cables ja no hi són. 
 
Resultat: informació, recomanació i resolució favorable, segons el cas. 

        Temps: 28 dies 
 
 
6/08 de data 19 de febrer de 2008  
 
Gestió Tributària. 
 
Una senyora acudeix per tres consultes: 
1. Té presentades diverses instàncies per donar de baixa del Padró al seu ex-marit, ja 
que està divorciada, i la seva filla, de la qual té ordre d’allunyament. Per error va donar 
de baixa el seu fill, el qual està temporalment ingressat en un hospital. Des de l’Oficina 
del Síndic es fa una consulta ràpida a Gestió Tributària i ens expliquen que la filla està 
donada de baixa perquè resideix en un altre domicili, i el ex-marit es troba en procés 
de baixa d’ofici des de gener de 2008. 
2. Va presentar exempció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica mitjançant tres 
instàncies durant el mes de gener. 
3. Pregunta si pot tenir bonificació en la Taxa de Recollida d’Escombraries, ja que 
només cobra una pensió de 492,50 euros. 
 
Actuació 
 
Es fan les consultes pertinents a fi de mantenir informada a la compareixent. 
L’Oficina de Gestió Econòmica ens informa que per a la exempció ha de portar 
certificació emesa pel CAD sobre el grau de discapacitat. També ha d’aportar 
documentació conforme el seu fill no té ingressos. 
 
Resultat: malgrat haver informat a la compareixent de tots els requisits 
necessaris, aquesta ens dóna respostes vagues i no ens aporta res. 
Temps: al mes de maig, tanquem l’expedient provisionalment perquè la 
interessada no ha tornat més. 
 
 
7/08 de data 21 de febrer de 2008  
 
Manca de resposta en la sol·licitud d’ajuda domiciliària. 
 
Una ciutadana, de nacionalitat equatoriana va sol·licitar l’ajuda domiciliària pel seu 
marit de nacionalitat portuguesa, no tramitada a través de Serveis a les Persones. Va 
rebre la sol·licitud denegada per manca del document de domiciliació bancària. 
 
Actuació 
 
Des de l’Oficina del Síndic parlem amb Serveis Socials de l’Ajuntament que confirmen 
el que ella explica.  
Truquem a la Generalitat de Catalunya sobre l’expedient del marit de la compareixent 
obtenint la informació, que traslladem a la interessada, de probable resolució 
favorable, ja que ja disposen de la domiciliació bancària, per bé que la resposta final 
pot trigar uns dos o tres mesos, però la prestació serà amb caràcter retroactiu. D’altra 
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part, traslladem l’expedient a la senyora Cap d’Atenció Primària de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Rubí, per tal que se li doni hora a fi de veure quines necessitats té en 
realitat i que creiem que són diverses. 
Com que també explica que té passades diverses sol·licituds a la Seguretat Social de 
Portugal, sense cap resposta per ara, li facilitem l’adreça del Proveedor de Justicia de 
Portugal senyor Henrique A. Freitas. 
 
Resultat: informació.                Temps: 4 dies 
 
 
8/08 de data 22 de febrer de 2008  
 
Permís d’ocupació de via pública. 
 
Una ciutadana va sol·licitar un permís d’ocupació de via pública, per trasllat de mobles 
i, després d’haver pagat una taxa de 106,60 euros i una altra de 64 euros va creure 
que les seves gestions eren acabades i suficients per poder disposar el dia previst pel 
trasllat, de la pertinent senyalització viària pel tall de trànsit i/o per a la reserva 
d’estacionament pel vehicle de transport de mobles. Com que no va ser així es va 
haver d’espavilar cercant un lloc en un carrer proper per estacionar el camió i poder 
efectuar la càrrega i descàrrega. Va trucar a Via Pública obtenint la resposta que ella 
mateixa s’havia de procurar els corresponents senyals de senyalització viària, cosa 
que ella ignorava. Demana l’actuació del Síndic per tal que li defensi els seus drets de 
disposar d’una administració més eficaç. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat demanant 
informació per si s’ha produït una mala pràctica administrativa per informació deficient 
o per omissió de la deguda informació. 
Respon el senyor regidor amb un informe cronològic de com van anar els fets amb la 
conclusió que per tal d’evitar que es tornin a donar situacions com la que s’està 
resolent s’han realitzat modificacions a la instància de peticions i a la web municipal 
per tal que des de l’inici del tràmit el ciutadà disposi de tota la informació. També 
informa que la situació creada ha estat fruit d’un mal entès i per tant no és procedent el 
retorn de les taxes pagades, tal i com demanava la compareixent. 
Informo a la compareixent que, després de constatar que d’altres ajuntaments també 
adverteixen que “el titular de l’autorització haurà de senyalitzar, al seu càrrec, les 
interrupcions del trànsit amb tanques i/o cons” haig de resoldre que l’explicació rebuda 
del senyor regidor no condueix a cap vulneració dels drets ciutadans. No obstant, i 
atès que el ciutadà es pot trobar amb el dubte de saber d’on s’ha de proveir dels 
corresponents elements de senyalització, recomano a l’Ajuntament que ja sigui en el 
model de sol·licitud o per qualsevol altre mitjà, s’informi al ciutadà sol·licitant dels 
establiments locals que poden subministrar els esmentats elements. 
 
Resultat: informació i recomanació acceptada parcialment.            Temps: 47 dies 
 
 
9/08 de data 4 de març de 2008 
 
Problema d’aigua potable a la urbanització de Sant Muç. 
 
Un matrimoni resident al sector I de Les Valls de Sant Muç des de fa quatre mesos, 
van acudir a l’oficina de Sorea en demanda de comptador i escomesa d’aigua potable. 
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Els van dir que previ pagament del comptador disposarien d’aigua dintre de dos mesos 
o dos mesos i mig, però el cas és que n’han transcorregut quatre i no tenen aigua 
potable. El matrimoni té set fills i això fa evident l’absoluta necessitat i urgència de 
disposar d’un servei absolutament imprescindible. 
 
Actuació 
 
Intuint que encara passaran dies perquè hi puguin disposar d’aigua potable, se’ls 
facilita el telèfon d’una empresa subministradora d’aigua potable en camions cisterna , 
per tal que, de moment, això pugui ser un remei pal·liatiu del seu problema, ja que 
disposen d’una cisterna de 6.000 litres de capacitat, suficient per aguantar uns 15 dies, 
solució que els compareixents accepten. Queden informats que el senyor regidor de 
Serveis Territorials ha comunicat al Síndic que el sector I de Sant Muç ha estat 
acceptat i això vol dir que és pròxima la data en la qual disposaran d’aigua potable. 
Contacto amb el senyor regidor de Serveis Territorials, el qual em comunica en data 
26 de març que Sorea ja està en disposició de connectar l’aigua. 
 
Resultat: satisfactori.              Temps: 26 dies 
 
 
10/08 de data 5 de març de 2008  
 
Certificat d’antiguitat i legalitat. 
 
Un ciutadà es queixa perquè va demanar un certificat de legalitat i antiguitat d’un 
habitatge a l’Ajuntament de Rubí, en data 20 de novembre de 2007 i malgrat han 
passat 3 mesos no ha rebut resposta. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de l’Àrea de Territori i respon el senyor 
Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials en data 11 de juny de 2008 comunicant-
me que el certificat de legalitat i antiguitat ja està emès des del mes d’abril i que resta 
pendent que l’interessat el vagi a recollir. Així ho comunico al ciutadà compareixent. 
 
Resultat: satisfactori.            Temps: 3 mesos 
 
 
11/08 de data 5 de març de 2008 
 
Circulació de camions per la carretera d’Ullastrell. 
 
Una ciutadana envia un correu electrònic queixant-se que a la cantonada del carrer 
Menahgem Begin amb la carretera d’Ullastrell hi ha una parada de bus urbà sense cap 
mena de protecció igual que una altra parada de transport escolar. Hi ha un trànsit 
molt intens de camions, molts d’ells que van i venen d’un abocador que ella creu que 
estava clausurat. 
 
Actuació 
 
Trasllado les queixes al senyor Regidor de Serveis Urbans i Seguretat. Aquest respon 
el 19 de maig informant que l’any 1997 l’Ajuntament de Rubí va signar un conveni amb 
les empreses usuàries del camí d’Ullastrell que permet el pas de camions pràcticament 
sense limitació de pes. El conveni especifica que els vehicles amb càrrega neta 
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superior a 12 tones hauran de circular en horari nocturn  (entre les 22 i les 6 hores), 
però pràcticament no hi ha circulació de camions amb aquest pes net de càrrega a 
Rubí. La immensa majoria porta càrrega neta inferior a les 12 tones i aquests són els 
que col·lapsen la carretera d’Ullastrell. Aquestes condicions de pes es ratifiquen l’any 
2002. 
Les condicions descrites de pes resulten, al entendre de l’actual consistori, lesives, 
que no permeten limitar el pas de camions, però són d’obligat compliment. L’any 2004 
es realitza un estudi per part de la Diputació de Barcelona i un dels punts de control va 
ser la cruïlla del Camí Vell d’Ullastrell amb el Camí de Can Sant Pere, que permeté 
saber el número de vehicles pesants que hi circulaven. En aquell moment, només 
existia un abocador amb activitat extractiva i recepció de terres. 
Durant els darrers tres anys, s’han reforçat els controls de transport de mercaderies al 
Camí Vell d’Ullastrell amb el següent resultat: 
 
Controls efectuats: 318 
Denúncies a la DGPT: 530 
Denúncies per OOMM: 812 
 
Pel que fa a la clausura de l’abocador, la Generalitat de Catalunya no ha fet mai cap 
actuació en aquest sentit, però des de l’Ajuntament es contempla en el seu Pla d’Acció 
posar en ordre aquesta activitat i, en algun cas, es farà alguna acció conjuntament 
amb l’Agència de Residus de Catalunya. 
D’altra banda, la secretària del senyor regidor parla telefònicament amb la ciutadana i li 
diu que està pendent d’una reunió amb el nou Coordinador de l’Àmbit de Seguretat, 
Via Pública i Mobilitat per tal de trobar una solució adient i que em mantindrà informat. 
Finalment, decideixo recomanar que es doti de la protecció corresponent la parada 
regular d’autobús urbà i de bus escolar, mitjançant la col·locació del mobiliari urbà 
corresponent: marquesina, banc per seure, senyalització suficient, etc., així com que 
es precedeixi a una intensificació dels controls de la Policia Municipal a la zona per tal 
de minimitzar la perillositat de la via i augmentar-ne la seguretat.    
 
Resultat: informació, recomanació i seguiment.                    Temps: 3 mesos 
 
 
12/08 de data 6 de març de 2008  
 
Vacances Mercat Municipal. 
 
La propietària de dues parades de venda del Mercat Municipal de Rubí explica que 
està projectant el període vacacional reglamentari pel vigent 2008, però el senyor 
director del Mercat no li permet tancar les dues parades en el mateix període, ja que 
argumenta que ha de quedar obert del 50%. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat argumentant a 
priori, que el mercat no quedaria desproveït perquè la compareixent està d’acord amb 
no coincidir en el mateix període vacacional amb una parada de la competència. Al 
mateix temps demano conèixer què diu el Reglament de règim interior del Mercat 
Municipal. 
Respon el senyor regidor amb informe tècnic del senyor director del Mercat Municipal 
en el qual hi consta clarament que ha de quedar obert el 50% de les parades durant 
l’època de les vacances i afegint un seguit de consideracions que justifiquen la decisió 
de distribuir les vacances de forma que es tingui en compte el manteniment de la 
clientela i per donar una imatge corporativa sòlida. 
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Per la meva part, investigo què iuen els reglaments d’altres ciutats properes i finalment 
resolc  que, d’acord amb la normativa legal vigent no observo cap mala pràctica 
administrativa ni tampoc cap vulneració dels drets de l’adjudicatària 
compareixent. No obstant això, i atenent el criteri de creure que és possible i amb 
voluntat per ambdues parts arribar a un acord que pugui conciliar els interessos 
ciutadans, els interessos de l’Administració i els dels adjudicataris, proposo al senyor 
regidor que porti a terme una actuació mediadora en el conflicte així com vegi la 
possibilitat de modificar el reglament actual per tal que en un futur pugui determinar-se 
si seria més just establir les vacances en funció del número de parades i no pas dels 
espais de venda,  ja que aquests darrers conceptes en definitiva fan referència a 
mides de la parada que sembla obeir a criteris impositius de taxes. Amb esperit de 
col·laboració adjunto còpia dels reglaments dels mercats de Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Sant Boi de Llobregat.  
Amb aquesta recomanació a l’Ajuntament, de la qual en dono coneixement a la 
compareixent, dono per conclòs l’expedient. 
 
Resultat: informació i recomanació.            Temps: 40 dies 
 
 
13/08 de data 11 de març de 2008  
 
Canvi d’ús d’un local. 
 
Un ciutadà en representació d’una immobiliària explica que va obtenir un certificat 
emès pel senyor secretari de l’Ajuntament de Rubí, amb el vist i plau de la senyora 
alcaldessa, en data 2 d’agost de 2005, en el que es feia constar que era possible 
obtenir una llicència d’obres per canvi d’ús de la finca situada en un carrer de la nostra 
ciutat, i que gaudia de la condició de solar, condició que el compareixent volia canviar 
per la condició d’habitatge. Amb aquest motiu, el compareixent va adquirir l’esmentat 
local i va procedir el 27 de setembre de 2006 a demanar la corresponent llicència 
d’obres majors per destinar-lo a ús d’habitatges. A partir d’aquell moment, s’han anat 
succeint una colla d’accions, mitjançant escrits entre l’API i l’Ajuntament, amb diverses 
visites i entrevistes amb petició de diverses rectificacions de deficiències observades 
en la tramitació de la llicència i que el compareixent ha anat resolent segons 
documents que aporta i justifiquen les seves afirmacions. 
Finalment, en data febrer de 2008 se li emet informe desfavorable de concessió de 
llicència per haver-se exhaurit el sostre dimensional de la zona, de manera que la 
denegació de la llicència contradiu l’informe tècnic favorable del secretari de 
l’Ajuntament. 
El compareixent s’ha queixat a l’Ajuntament del perjudici econòmic, la pèrdua de 
temps i la sensació de vulneració dels seus drets, obtenint la resposta que el certificat 
inicial emès pel senyor secretari és erroni i només tenia una validesa de 6 mesos, 
resposta que no soluciona el greu perjudici econòmic i tira per terra les esperances en 
un projecte que el mateix Ajuntament un dia li dóna un argument favorable i un altre 
dia decebedor. 
 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de l’Àrea de Territori. 
El 15 de maig de 2009 respon el senyor Coordinador de l’Àrea explicant que el 
certificat tenia només una validesa de 6 mesos, per quin motiu no se li concedia la 
llicència. Informem al ciutadà suggerint-li  que pot recórrer als tribunals de justícia, ja 
que ningú l’havia advertit de la caducitat del certificat.  
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Resultat: suggeriment al ciutadà de la possibilitat d’acudir als tribunals.          
 

    Temps: 14 mesos 
 
 
14/08 i 15/08 de data 14 de març de 2008 
 
Contaminació acústica per aparells d’aire condicionat d’un local municipal. 
  
Una veïna pròxima al local del Centre d’Orientació Sanitària municipal manifesta que 
ve patint una contaminació acústica provocada pel funcionament dels aparells de l’aire 
condicionat de l’esmentat centre. A destacar que la compareixent de l’expedient 15/08 
presenta una queixa idèntica. 
Va presentar una instància al desembre de 2006 amb resposta consistent en una visita 
d’inspecció, el resultat de la qual la compareixent va demanar-ne una còpia amb 
instància del gener de 2007, còpia que no ha rebut mai. Es considera en estat 
d’indefensió i sol·licita una actuació del Síndic. 
 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa juntament amb la de la compareixent que motiva l’expedient 15/08 
al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat, explicant que els fets relatats 
constitueixen una agressió per contaminació acústica que vulneren els drets de les 
interessades de gaudir de la intimitat, del descans i de disposar d’un ambient lliure de 
sorolls dins del seu habitatge, i això vulnera els drets dels punts 1i 2 de l’article XVIII 
de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de la qual Rubí 
n’és signatària. Al mateix temps li adjunto informe extraordinari de gener de 2007 del 
Síndic de Greuges de Catalunya, sobre la contaminació acústica. 
Respon el senyor regidor el 15 de maig explicant que el dia 21 de desembre de 2006 
es va emetre un informe en el que es determina que la font del soroll dels equips de 
climatització del COS és constitutiva d’una falta greu, segons l’article 30 punt a) de la 
Llei de contaminació acústica (DOGC número 3675 de l’11 de juliol de 2002) i 
mereixedora d’una multa de 901  a 12.000 euros, tancament temporal de l’activitat fins 
a sis mesos i precinte de l’esmentada font sonora). També explica que des del 
departament de manteniment es va realitzar un informe amb dues propostes valorades 
per tal de donar una resolució definitiva a la queixa. Aquest informe es va lliurar al 
departament de Serveis a les Persones el dia 4 de maig de 2007 per tal que es 
determinés quina de les dues opcions s’ajustava a pressupost, ja que per la seva 
quantia requeria una inversió important. 
Després de diferents correus creuats amb el departament de Serveis a les Persones 
adopto una resolució. 
 

 
 

RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES 
 
 
El 14 de març de 2008 es varen tramitar, des de l’oficina del Síndic de Greuges, les 
queixes de la senyora XXX i de la senyora YYY, queixes per contaminació acústica, 
queixes que vaig acceptar i que van merèixer l’obertura dels expedients 14/08 i 15/08 
respectivament i que, com es descriu a continuació, he decidit resoldre per haver 
transcorregut prou temps sense que hagi estat possible rebre, per part de 
l’administració municipal, cap resposta definitiva sobre el quan i el com es portaran a 
terme les accions a les que està obligada, encaminades a posar fi a la situació que 
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venen patint les compareixents i les seves famílies, per causa de la instal·lació d’aire 
condicionat existent al local municipal del Centre d’Orientació Sanitària, que es troba al 
carrer Nou número 28 de la nostra ciutat. Per tant, 
 
ATÈS que el 14 de març de 2008 vaig dirigir-me per escrit al senyor  regidor de 
Serveis Urbans i Seguretat adjuntant els dos expedients referenciats explicant que el 
soroll ocasionat pels aparells d’aire condicionat del local municipal del C.O.S. era la 
causa del patiment de contaminació acústica en les persones promotores de les dues 
queixes, fet que vulnera els drets reconeguts a l’article XVIII de la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, punts 1 i 2; 
1. “Els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la 
compatibilitat entre desenvolupament econòmic i equilibri ambiental”. 
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de 
precaució, polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació 
acústica), d’estalvi de l’energia, de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels 
residus; amplien i protegeixen els  espais verds de les ciutats”. 
I demanant-li informació,  
 
ATÈS que amb ànim de col·laborar, vaig adjuntar-li un exemplar de l’informe 
extraordinari “CONTAMINACIÓ ACÚSTICA” del Síndic de Greuges de Catalunya que, 
aquest va presentar al Parlament de Catalunya el 23 de gener d’enguany,  
 
ATÈS que el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat respon per escrit al cap de 
dos mesos, és a dir, el 19 de maig d’enguany, explicant que amb motiu de les queixes 
per les molèsties de soroll generades, es va emetre el 21/12/2006 un informe (que 
adjunta) determinant que la font dels soroll prové dels equips de climatització instal·lats 
a les oficines del C.O.S, molèsties agreujades per un horari de funcionament 
excessivament llarg, 
 
ATÈS que també se’m diu que des del departament de manteniment es realitza un 
informe amb dues propostes valorades per tal de donar una resolució definitiva a la 
problemàtica dels reclamants i que aquest informe va ser lliurat el 4 de maig de 2007 
al departament de Serveis a les Persones per tal que en determinessin quina de les 
dues opcions s’ajustava al seu pressupost, ja que la seva quantia requeria una inversió 
important, 
ATÈS que també m’adjunta còpia de l’informe de data 5 de març de 2007, signat pel 
Cap del Servei d’Activitats en que s’hi fa constar que s’han mesurat els nivells 
d’immissió acústica, als domicilis dels veïns afectats, a les 5h 30minuts i a les 5h 45 
minuts, obtenint uns nivells sonors superiors als 50dBA i això , segons el mateix 
informe “constitueix una falta greu segons l’article 30 a) de la Llei de Prevenció de 
Contaminació Acústica 16/2002, de 28 de juny  (DOGC 3675 de l’11/7/2002) i que està 
establert que per aquesta tipologia de faltes la sanció a imposar al promotor de la 
contaminació és de 901 a 12.000 euros i el tancament temporal de l’activitat de 6 
mesos i precinte de la font sonora (equips de climatització), 
 
ATÈS que en l’esmentat informe es conclou que “caldria adoptar les mesures 
correctores per tal de disminuir el nivell d’immissió acústica en 10 dBA com a mínim”, 
 
ATÈS que el senyor regidor em comunica que farà arribar una còpia de la meva 
reclamació al departament de Serveis a les Persones, 
 
ATÈS que el 27 de maig passo un correu electrònic al senyor Cap de Serveis Socials , 
amb còpia a la senyora regidora de Serveis a les Persones, sol·licitant que, amb tota 
urgència m’informi per quin motiu no s’ha contestat l’informe de Serveis Urbans, de 
maig de 2007 relatiu al problema ocasionat per l’aire condicionat del C.O.S., 
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ATÈS que el senyor Cap de Serveis Socials respon el 28 de maig que dintre de les 
seves funcions no s’hi troba la coordinació del C.O.S. i, per tant, va passar el tema a la 
senyora Coordinadora de Serveis a les Persones, qui va respondre-li que seguint 
instruccions de l’Àrea de Serveis Urbans, l’aire condicionat s’engega a les 8h per tal 
d’interferir el mínim en el descans dels veïns i que la senyora regidora diu que “s’està a 
la recerca dels recursos econòmics per la resolució d’aquesta incidència”, 
 
ATÈS que el 29 de maig passo de nou correu electrònic a la senyora Coordinadora de  
Serveis a les Persones, explicant el meu error de destinatari i demanant-li amb la 
màxima urgència un informe explicant per quin motiu no es va respondre a l’informe de 
maig de 2007, de Serveis Urbans i Seguretat sobre quin pressupost s’escollia, 
 
ATÈS que després de diversos correus electrònics creuats entre la senyora 
Coordinadora de Serveis a les Persones i el Síndic, finalment m’envia un correu 
electrònic dient que “no es va donar resposta al informe emès per Serveis Urbans i 
Seguretat perquè no era pertinent, però es va proposar una dotació pressupostària pel 
següent exercici 2008”, 
 
ATÈS que aquest resposta no explica suficientment tot el que el Síndic necessita 
saber per tal de resoldre l’expedient, i que intento parlar amb la senyora regidora, un 
cop passada la Festa Major de la ciutat, i la seva secretària m’explica que es troba de 
vacances fins a primers d’agost i que a primers de setembre em podrà lliurar un 
informe complert i definitiu, 
 
ATÈS que el dia 9 de juliol parlo telefònicament amb les compareixents rebent la 
informació que abans s’engegava l’aire condicionat a les 5h 30 minuts i ara ho fan a 
les 6h per bé que al cap d’una estona es torna a parar i s’engega més tard, i que es 
para quan s’acaba l’activitat al C.O.S. deixant de funcionar durant la nit, i 
 
CONSIDERANT que les primeres queixes dels veïns sobre les molèsties ocasionades 
es produeixen el mes de desembre de 2006, reiterades el 13 de març de 2008, 
 
CONSIDERANT que atribuït a la contaminació que ve suportant la senyora YYY, 
aquesta pateix un trastorn de la son que l’obliga a medicar-se, 
 
CONSIDERANT que la reacció de l’Administració, a l’hora de posar fi a la 
contaminació acústica motiu de les queixes ha estat  (i encara és actualment) 
desesperadament lenta i no demostrativa de l’interès, preocupació o diligència que 
haurien de guiar les nostres autoritats a l’hora de protegir els drets dels ciutadans, 
 
CONSIDERANT que el deure del Síndic de Greuges ha de ser el de vetllar per la 
millora dels procediments de treball de l’Administració i, per tant, veig l’Ajuntament com 
un tot i no pas com una barreja de departaments, per quin motiu trobo poc escaient 
traslladar el problema que ens ocupa, des d’un departament a un altre utilitzant 
l’escriptura com a relació, fet que burocratitza inútilment la relació entre regidories, per 
comptes de tractar el tema mitjançant una curta reunió i traslladar-lo d’immediat a la 
Junta de Govern, per tal d’acordar mancomunadament les accions a seguir, 
 
CONSIDERANT com a greu l’actitud de permissivitat i de inoperància per part de 
l’Ajuntament en un cas de denúncia per contaminació acústica (que pot afectar, i de fet 
afecta la salut dels veïns) màxim tenint en compte que l’activitat molesta té lloc en un 
local municipal de forma que l’actitud de l’administració esdevé inacceptable, car de 
tractar-se d’un local privat s’hauria imposat la sanció corresponent i fins i tot el 
tancament de l’activitat contaminant, 
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CONSIDERANT que em manca informació més clarificadora  que encara no he rebut, 
(com ara quan i com es va sol·licitar la dotació pressupostària i quin seguiment s’ha 
fet, i per quin motiu no s’ha produït la dotació, ni quan aquesta serà efectiva), 
 
CONSIDERANT que no crec convenient esperar més temps a obtenir totes les dades, 
temps que pot arribar a ser “sine die” i que en aquests moments han transcorregut ja 4 
mesos des de l’inici dels expedients, 
 
HE RESOLT tancar provisionalment els dos expedients 14/08 i 15/08, sense renunciar 
a portar a terme el necessari seguiment per tal de comprovar la finalització del greuge 
que venen patint els veïns afectats, tot  
 
RECOMANANT a l’Ajuntament de Rubí, 
 

• que es procedeixi de forma urgentíssima a solucionar el problema de la 
contaminació acústica provocada pels aparells d’aire condicionat a satisfacció 
dels veïns afectats, assignant el pressupost necessari per portar a terme la 
resolució del greuge  que ocasiona, de forma immediata. 

• Que es doni compliment a la llei 16/2002 de 28 de juny (DOGC 3675 del 
11/7/2002) en tots els seus articles, inclosa la Disposició Addicional Sisena: 
“Els ajuntaments de municipis de més de cinc mil habitants han d’aprovar les 
ordenances reguladores de la contaminació per soroll i vibracions d’acord amb 
aquesta Llei en el termini de tres anys a comptar de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, i traslladar-les al Departament de Medi Ambient”. Caldrà 
considerar el Decret 245/2005 de 8 de novembre (DOGC núm. 4507 del 
10/11/2005) i la Resolució del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya del 10 de novembre de 1995 “Ordenança Municipal Tipus” 
Reguladora del Soroll i les Vibracions. 

 
Faig arribar la meva recomanació a les àrees de Serveis Urbans i Seguretat, Serveis a 
les Persones i a la senyora alcaldessa, remetent còpia a les promotores de les 
queixes, senyores XXX i YYY, a les que demano que em tinguin informat de l’evolució 
de les molèsties que venen suportant. 
 
 
Bibliografia i documentació consultada 
 

• Contaminació acústica. Informe extraordinari del Síndic de Greuges de 
Catalunya. Gener de 2007. 

• Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Saint-Denis 
maig de 2000. 

• Gestión de la Contaminación acústica. Valedor do Cidadán de Vigo. Concello 
de Vigo 2008. 

• La contaminació acústica a les nostres ciutats. B. García/ F.J. Garrido. 
Col·lecció Estudis Socials volum 12. Fundació “La Caixa” 2003. 

• Lleis 245/2005, 16/2002, 3/1998, Decret 136/1999, Ordenança municipal 
“tipus”. 

 
 
Resultat: recomanació acceptada en espera d’un nou Decret de la Generalitat de 
Catalunya. 
                                               Temps: 4 mesos 
 



 27

 
16/08 de data 25 de març de 2008  
 
Problemes amb un pis de ADIGSA. 
 
Una ciutadana explica el problema que pateix amb el seu habitatge propietat 
d’ADIGSA, problema que considera greu perquè l’empresa pública no vol cobrar-li el 
lloguer (reconeix que té certes dificultats per posar-se al corrent dels pagaments) i 
pretén que abandoni el pis, fet que agreujaria molt la seva situació, ja que té marit i 
cinc fills, un d’ells de 18 anys que es troba pendent d’una intervenció quirúrgica per 
transplantament. 
 
Actuació 
 
Explico que ADIGSA és de la Generalitat i no hi tinc competències, cosa que entén, i 
per tant l’adreço al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Resultat: adreçat al Síndic de Greuges de Catalunya.                   Temps: immediat 
 
 
17/08 de data 27 de març de 2008  
 
Problemes de subministrament de llum a Can Barceló. 
 
Una veïna de Can Barceló és propietària de la seva finca que disposa d’aigua potable, 
clavegueram i enllumenat públic al carrer, però no disposa d’energia elèctrica ni 
telèfon. Ha demanat l’escomesa a FECSA-ENDESA que li ha pressupostat 43.500 
euros, ja que l’Ajuntament l’obliga a soterrar la línia. Ella ha fet una instància a 
l’Ajuntament demanant que deixi portar l’energia elèctrica mitjançant pals, per via 
aèria, el passat 19 de març, per quin motiu no ha exhaurit encara la via administrativa. 
 
Actuació 
 
Malgrat tot, i d’acord amb la compareixent, faig una acció demanant al regidor de 
Serveis Urbans i Seguretat d’estudiar la possibilitat d’autoritzar la portada de llum 
mitjançant pals. En principi sembla existir voluntat de que la decisió sigui favorable, 
però a finals de l’any encara no sabem res. 
 
Resultat: Informació.                     Temps: immediat 
 
Nota: va tornar a comparèixer al mes d’octubre acompanyada d’una veïna i es 
van obrir els expedients 63/08 i 64/08. 
 
 
18/08 de data 28 de març de 2008 
 
Permís ocupació via pública. 
 
Un ciutadà té un problema amb recaptació, ja que va sol·licitar un permís d’ocupació 
de via pública l’any 2007, que encara no havia pagat malgrat els requeriments de 
l’Ajuntament. La confusió ve perquè se li  reclama el pagament “de l’any 2000” i no pas 
del 2007 (un error de tipografia). 
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Actuació 
 
Trasllado la queixa a Recaptació i respon el senyor tresorer amb un detallat informe 
sobre com han anat els fets i decidint que se li retornaran l’import del constrenyiment i 
els interessos de demora de data 02/04/2008 però no el recàrrec i costes de 
procediment del primer rebut, ja que l’interessat no va pagar la taxa en el període 
voluntari com així havia d’haver fet. 
 
Resultat: queixa desestimada en part.                     Temps: 2 mesos 
 
 
19/08 de data 8 d’abril de 2008  
 
Instància no resposta per part de l’Ajuntament. 
 
Un ciutadà va presentar una instància el 4 de gener, sense resposta encara, demanant 
informació sobre l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a bars, 
restaurants, pizzeries, etc, que venen obrint-se a Rubí. 
 
Actuació 
 
Demano a Serveis Urbans i Seguretat que es doni resposta al compareixent. 
Respon el senyor regidor fent-me arribar còpia de l’informe emès pel senyor Cap del 
Servei d’Activitats, que s’ha tramés al compareixent, en el que s’explica el Codi 
d’accessibilitat de Catalunya als establiments de bars i similars. 
Així ho comuniquem al compareixen. 
 
Resultat: satisfactori.                                                                            Temps: 21 dies 
 
 
20/08 de data 8 d’abril de 2008 
 
Problemes urbanització Sant Muç. 
 
Els propietaris d’una parcel·la a Les Valls de Sant Muç demanen la intervenció del 
Síndic perquè la finca es va segregar i, amb motiu de les obres d’urbanització es va 
obrir un pas de vianants i, mentre el veí tindrà mur de contenció, la part de la 
compareixent, no. També té confusió sobre el límit de superfície edificable ja que els 
van posar una topalls que ara en resulten uns altres. Finalment els demanaven 15.000 
euros com a avals de garanties, quantitat que troben desorbitada. 
 
Actuació 
 
Passo els problemes a l’Àrea de Serveis Territorials i, referent al mur que troben a 
faltar, la Direcció Facultativa diu que el suposat mur no constava en el projecte i en 
canvi el de la part del veí, sí. Respon el senyor regidor que en el període d’exposició 
pública la interessada no va presentar al·legacions. Respecte als 15.000 euros de 
garanties, aquest ha quedat reduït a 4.579.30 euros ja que ja s’ha procedit a la 
recepció dels sectors 1 i 4. 
El 18 de juny, segueixo insistint en el greuge comparatiu que la compareixent ve patint 
per la no construcció del mur demanat i demanant la construcció del mateix per tal 
d’evitar el corriment de terres a la via pública. 
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El dia 21 de gener obtinc la resposta que, per raons tècniques va ser construït el mur a 
la parcel·la veïna (i així consta en el projecte modificat), però que no es va definir a la 
parcel·la de la compareixent, ja que tècnicament no era necessari.  
Després de moltes reclamacions de resposta i haver anat “in situ” a veure quina era la 
situació de la parcel·la, en data 26 de gener se’m fa arribar còpia dels plànols del 
projecte on hi consten els tipus de murs que corresponen a cada parcel·la. 
A la vista dels informes i com que no es tenen en compte els meus arguments, 
procedeixo a tancar l’expedient, informant a la compareixent. 
 
Resultat: desfavorable pel ciutadà. Recomanació no acceptada.                                               
                                                                                                              Temps: 9 mesos 
  
 
21/08 de data 10 d’abril de 2008  
 
Subministrament d’aigua potable a una zona rústica. 
 
El 28 de març telefona una veïna resident a una zona qualificada de zona rústica que 
té instal·lats 4 comptadors de subministrament d’aigua potable (de SOREA) a la 
façana de casa seva des de l’any 1990. D’aquests 4 comptadors els veïns van fer una 
instal·lació de canonades per a poder-se distribuir l’aigua, per bé que la factura d’aigua 
va a nom de 4 veïns solament. Dels 4 comptadors reben aigua 40 veïns. 
SOREA té previst, amb el Decret de Sequera, sancionar els consums elevats d’aigua, 
els veïns volen legalitzar la situació, cosa a la que SOREA va accedir i així l’empresa 
va obtenir el permís de l’Ajuntament a l’octubre de 2007. Ara els calaixos pels 
comptadors estan col·locats i les canalitzacions fetes, però SOREA ho ha parat tot per 
ordres de l’Ajuntament, segons afirma. La compareixent no té més informació de 
l’Ajuntament ni de SOREA i demana la intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
El 31 de març parlem amb Serveis Urbans i Seguretat, però la persona que porta el 
tema està de vacances. 
El 8 d’abril tornem a parlar amb Serveis Urbans i en assabentem que hi ha hagut una 
reunió amb un representant de l’A.V. de la zona al qual se li ha explicat que la llicència 
per instal·lació d’aigua potable es va concedir erròniament, ja que la zona és 
considerada rústica i no es poden concedir llicències de cap mena. Més tard, el senyor 
regidor considera que, tota vegada que les instal·lacions estan fetes i els comptadors 
pagats, es farà el necessari per tal que, excepcionalment, se’ls pugui donar aigua. 
Posteriorment parlo amb el senyor Director de Zona de SOREA i aquest m’informa que 
l’Ajuntament està pròxim a concedir autorització per el subministrament d’aigua 
potable prèvia la signatura d’un document en el qual es faci constar la provisionalitat 
del subministrament de l’aigua fins que en un futur s’urbanitzi la zona. El contingut 
exacte del document l’està redactant el Servei Jurídic de l’Ajuntament. 
Informem a la compareixent  i, al cap de pocs dies, aquesta em comunica que ja està 
tot aclarit. 
 
Resultat: informació favorable.                          Temps: 1 mes 
 
 
22/08 de data 10 d’abril de 2008 
 
Consulta posada en funcionament dels semàfors carrer Calderón de la Barca. 
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Una veïna envia un correu electrònic reclamant la posada en funcionament dels 
semàfors existents al carrer Calderon de la Barca ja que en el seu moment es van 
instal·lar però no funcionen mai: sempre estan en àmbar.  
Creu que és necessari que funcionin perquè, segons afirma, els vehicles circulen “com 
a bojos”. 
 
Actuació 
 
Ràpidament passo correu electrònic a la secretària del regidor de Serveis Urbans i 
Seguretat per tal que ens informin sobre el tema. 
A data 2 de febrer de 2009 respon el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat explicant que un cop portada a terme la primera prova de posada en marxa 
dels semàfors en qüestió, es va comprovar que calia corregir i modificar la 
programació i sincronització amb els demés semàfors existents a la ciutat a fi d’evitar 
embussos i col·lapses de trànsit. Així ho comuniquem a la promotora de la queixa. 
 
Resultat: Informació.                                          Temps: 10 mesos 
 
 
23/08 de data 10 d’abril de 2008 
 
Queixa per coloms urbans. 
 
Una ciutadana manifesta que al mes de febrer diversos veïns van dirigir una instància 
a l’Ajuntament per tal que l’Administració Municipal prengués les mesures necessàries 
conduents a posar fi a les greus molèsties produïdes pels coloms urbans de la ciutat 
que amb els seus excrements embruten els tendalls, mobiliari de jardí, baranes de 
balcons, etc. Al cap de 16 dies justos van rebre un escrit del Cap del Servei de Salut 
Pública de l’Ajuntament explicant que s’havia instal·lat una gàbia al terrat d’un edifici 
de la zona per tal de procedir a la captura d’aus, així com s’havia demanat a la 
comunitat de veïns d’un edifici en el que hi nidificaven els coloms, que es procedís a 
tapar els espiralls a les cuines per evitar que les aus hi fessin nius, però les molèsties 
persisteixen. 
Se li explica que en aquests moments haig de considerar correcte l’actuació municipal 
i que caldrà esperar un temps per veure els efectes i, si aquests no es produeixen jo 
faria una actuació. Si el problema quedés resolt, tancaria l’expedient de queixa. 
Al mes de juny, la veïna en qüestió es dirigeix novament al Síndic informant que no es 
nota cap millora, per quin motiu contacto amb Salut Pública i el Cap del servei 
m’explica que han pres diverses mesures però els efectes són relativament lents, per 
bé que s’observa alguna millora sobretot en la disminució de la població de les aus. 
Finalment i després de diverses converses telefòniques, decideixo recomanar que es 
procedeixi a instar a la comunitat de veïns de l’edifici conflictiu que es tapin els forats –
espirall i, si no ho fan, que ho faci d’ofici l’Ajuntament previ informe dels Serveis 
Jurídics municipals. 
Finalment sembla que els espiralls s’han tapat, la població de coloms s’ha reduït molt, 
s’ha advertit a veïns propers de la prohibició d’alimentar les aus urbanes i el problema 
ha anat desapareixent. 
 
Resultat: favorable. Recomanació acceptada.                    Temps: 6 mesos 
   
 
24/08 de data 17 d’abril de 2008  
 
Problemes amb la compra d’un pis. 
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Un ciutadà compareix per un problema amb la compra d’un pis i una plaça 
d’aparcament. Va comprar el pis per plànols i després va comprovar que les mides no 
són les que figuraven al plànol. Com que la seva dona està molt malalta i no es vol 
complicar la vida amb judicis els ha dit a la promotora que no vol el pis i que li tornin la 
paga i senyal. Ara la promotora li vol aplicar una penalització que ell considera 
elevada. 
 
Actuació 
 
Explico que no tinc competències en el tema i, donat que no es vol complicar la vida 
amb la via judicial, el derivem a l’OMIC per tal que l’assessorin amb el que sembla un 
incompliment de contracte. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Derivat a l’OMIC.        Temps: immediat 
 
 
25/08 de data 31 de març de 2008  
 
Problemes amb els pals de subministrament telefònic a Sant Muç. 
 
Una rubinenca efectua una queixa via telefònica perquè en el Sector I de Sant Muç, 
sector que ja ha estat recepcionat per l’Ajuntament, ja s’han eliminat els pals d’energia 
elèctrica del mig dels carrers, però no els de telefònica. Es pregunta qui serà el 
responsable si es produeix un accident de circulació. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials el qual em respon enviant-
me el comunicat que s’ha penjat  a la urbanització i a les dependències municipals, 
informant que els veïns afectats que facin el necessari, dins les seves possibilitats 
perquè en 30 dies es puguin retirar els pals i que, en cas d’accident, s’informarà a 
l’autoritat judicial. 
No hi ha cap data fixa per a la retira de pals. 
Informo a la compareixent. 
 
Resultat: informació.              Temps: 15 dies 
 
 
26/08 de data 6 de maig de 2008  
 
Problemes amb l’Oficina Liquidadora de Rubí. 
 
Una ciutadana envia un correu electrònic queixant-se del tracte rebut per part de 
l’Oficina Liquidadora de Rubí en l’import de “l‘Impost de Transmissions  Patrimonials” i 
demana la intervenció del Síndic, ja que li van cobrar 200 euros de més i només n’hi 
volen tornar 30. 
 
Actuació 
 
Telefònicament li responem que no tenim competències en el tema i que si ho vol pot 
acudir al Síndic de Greuges de Catalunya. 
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Resultat: queixa no acceptada.          Temps: immediat 
 
 
27/08 de data 6 de maig de 2008  
 
Problemes de trànsit al carrer Sant Jordi de la nostra ciutat. 
 
Un veí del carrer Sant Jordi explica que el juliol de 2007 rebé una circular de 
l’Ajuntament anunciant la reordenació del trànsit de la zona Nord fent els carrers de 
sentit únic a fi de permetre millorar l’espai viari, facilitar el pas de vianants, la visibilitat 
dels conductors i la circulació d’autobusos i vehicles d’emergència. Fins avui no s’ha 
fet res. 
El 27 de desembre va presentar una instància (anteriorment n’havia presentat ja dues 
més) demanant solucions per la dificultat que té per entrar i sortir del seu aparcament 
que disposa de gual ben senyalitzat i amb llicència municipal. El 14 de gener del 2008 
parla amb la senyora Calleja, de l’OAC i presenta nova instància. El 23 de gener rep, 
finalment, resposta del senyor Francisco Rodriguez dient que es procedirà a prohibir 
l’estacionament de vehicles a la banda esquerra del carrer i que el titular del gual ha 
de demanar un contragual al departament de Guals de l’Ajuntament. 
Així ho va fer, però el servei esmentat li va dir que, com que es procedirà a prohibir 
l’estacionament a la banda esquerra, no calia que sol·licités el contragual. 
Donat el temps transcorregut sense que l’Ajuntament hagi fet cap actuació, demana la 
intervenció del Síndic, ja que considera caòtica la circulació del carrer Sant Jordi. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat. 
Respon el senyor regidor que durant els dies 26 i 28 de maig es faran diverses 
actuacions als carrers Sant Jordi i Sant Salvador consistents en anular les places 
d’aparcament al costat esquerre del primer per tal de donar més amplada al carrer i, al 
segon, passar les places d’aparcament que són en cordó a posició obliqua i a l’inversa 
en els carrers Sant Jordi i Carrasco i Formiguera. 
Així ho expliquem al ciutadà. Aquest, a finals de maig, m’explica que les modificacions 
s’han fet i agraeix  els meus serveis. 
 
Resultat: informació i solució satisfactòria.            Temps: 15 dies   
 
 
28/08 de data 8 de maig de 2008  
 
Problemes amb el subministrament d’aigua potable. 
 
Una senyora gran disposa d’un subministrament d’aigua potable pel sistema 
d’aforament i això li comporta una facturació periòdica de 45 metres cúbics, quantitat 
que evidentment no gasta. 
Exhibeix un contracte, de 1941, amb l’antiga MINA CORBERA, a nom de l’antiga 
propietària de l’habitatge. Ha parlat amb SOREA però ho veu tot complicat i té por que 
si li canvien el sistema i li posen un comptador les canonades interiors de plom (de fa 
més de 67 anys) no aguantin la pressió i rebentin. Donada l’edat de la compareixent, 
em comprometo a portar a terme una acció amb SOREA. 
 
Actuació 
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Després de parlar amb SOREA i amb un llauner instal·lador, explico a la compareixent 
els senzills tràmits a seguir i pagar 73,21 euros pel canvi de sistema, telefonar al 
llauner que s’encarregarà de la instal·lació i recomanant que es decideixi a fer el canvi 
perquè li reportarà un estalvi de diners. 
El 20 de juny, l’instal·lador em comunica que ja està el canvi fet. 
 
Resultat: informació i solució satisfactòria.           Temps: 15 dies 
 
 
29/08 de data 8 de maig de 2008  
 
Problemes d’estacionament. 
 
Arriba al meu poder una còpia de l’escrit que una ciutadana ha tramés “a la senyora 
alcaldessa de Rubí i al Síndic de Greuges de l’Ajuntament de Rubí” queixant-se dels 
problemes que li reporta el fet que diversos automobilistes estacionin els seus vehicles 
al passatge Frederic Rahola, sobretot les furgonetes i camionetes els dissabtes que hi 
ha mercadal. 
 
Actuació 
 
Responc a la ciutadana en qüestió que no puc acceptar la queixa, tota vegada que no 
ha esgotat la via administrativa perquè encara no li ha contestat la senyora alcaldessa 
o la persona que ella delegui. Només en el cas que no rebi resposta o aquesta no 
resulti satisfactòria podrà sol·licitar els meus serveis. 
Del contingut de la meva resposta n’informo a Serveis Urbans i Seguretat, 
departament al qual anirà a parar la queixa. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                          Temps: 7 dies 
 
 
30/08 de data 22 de maig de 2008 
 
Possible cas d’assetjament immobiliari. 
 
Uns veïns acudeixen davant el Síndic ja que creuen que la seva mare pateix un 
possible assetjament immobiliari. Aporten un escrit de l’empresa propietària de 
l’immoble en el que li comuniquen la decisió de vendre l’habitatge per 125.000 euros, 
però la llogatera té el dret d’adquisició preferent. Com que fins aquí no veig que es 
tracti d’un cas de “mobbing” els hi demano de veure el contracte d’inquilinat i acorden 
que el portaran demà. 
Com que no han tornat més, tanco l’expedient . 
 
Resultat: tancat per desestiment.               Temps: 7 dies 
 
 
31/08 de data 27 de maig de 2008 
 
Problemes obtenció de llicència de gual. 
 
Uns veïns es queixen per la demora en obtenir llicència de gual. Es tracta d’un gual 
que va ser donat de baixa a l’octubre del 2007 ja que la persona que el tenia abans va 
marxar del local que tenia llogat, i per tant creu que només es tracta d’un canvi de 
nom. Al març del 2008 l’Ajuntament els diu que han de pintar bé el gual cosa que fan i 
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ho comuniquen a l’Ajuntament el 23 d’abril. A data d’avui, encara no disposen de 
llicència municipal i es troben que tothom hi aparca. Han parlat diverses vegades amb 
la persona que s’ocupa del tema, però encara “no els pot dir res”. 
 
Actuació 
 
Des de l’oficina del Síndic es passa la queixa rebuda per correu electrònic a la 
secretària del senyor regidor de l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat, per tal que ens 
informi de com està el tema. 
Al cap de pocs dies comprovem  “in situ” que la compareixent ja disposa de placa de 
gual, per bé que encara no s’ha rebut la resposta per escrit, per part de l’Ajuntament, 
ni de la compareixent, explicant que el tema està resolt. 
El dia 12 de febrer de 2009 respon el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat, a requeriment de resposta per part del Síndic, que el gual es va concedir en 
data 6 de juny de 2008. 
 
Resultat: satisfactori.    
                 Temps: 15 dies per la resolució del gual i 9 mesos per obtenir resposta 
 
 
32/08 de data 29 de maig de 2008  
 
Contaminació acústica produïda per un bar. 
 
Un ciutadà acudeix en nom propi i d’altres dos veïns per problemes i molèsties que els 
ocasiona el funcionament d’un bar del costat de casa seva, per quin motiu ens trobem 
davant d’un problema de convivència. Ja inicialment, a l’hora de concessió de llicència 
d’activitats per part de l’Ajuntament, els veïns ja s’hi havia oposat presumint que hi 
haurien problemes. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a Serveis Urbans i Seguretat suggerint que es combinin accions de 
mediació amb altres de vigilància policial i rebo el corresponent informe i, entre altres 
consideracions, hi consta que des del Servei d’Activitats s’ha demanat entrevista amb 
tècnics del Servei de Mediació a fi de valorar si el cas es correspon al perfil de la seva 
competència, i que la reunió està prevista pel 16 de juny. Un cop reunida tota la 
informació es procedirà a una entrevista amb el queixant a fi d’explicar les actuacions 
previstes. Així ho comunico al compareixent tancant provisionalment l’expedient 
esperant que tot es resolgui convenientment. 
 
Resultat: Informació, suggeriment acceptat. Seguiment.                 Temps: 30 dies 
 
 
33/08 de data 3 de juny de 2008  
 
Sanció per estacionament a zona de càrrega i descàrrega amb targeta de 
discapacitat. 
  
Una ciutadana discapacitada explica per correu electrònic que la grua municipal se li 
endugué el seu vehicle estacionat a zona de càrrega i descàrrega amb la conseqüent 
multa. 
Com que la queixant va amb cadira de rodes, és visitada pel Síndic al seu domicili 
obrint l’expedient corresponent. El cas és que la grua municipal va retirar el vehicle 
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malgrat que aquest ostentava, segons afirma, la tarja de discapacitada. Va haver de 
recollir el cotxe, pagar 110 euros i ser multada amb 90 euros més, Va recórrer i rebé  
desestimació del recurs d’acord amb l’article 29.01.GC OMC. Considerant-se 
indefensa demana la intervenció del Síndic, al mateix temps que ha interposat un 
segons recurs. Se l’informa que, en realitat, per poder intervenir cal esperar  que es 
resolgui aquest segon recurs, però no obstant, i donat que sembla ser que la raó està 
de la seva part, em comprometo a efectuar una acció de mediació amb el senyor Cap 
de la Policia Local per tal de defensar-li els seus drets. 
 
Actuació 
 
Efectivament, mantinc una cordial entrevista amb el senyor Cap de Policia Local 
conjuntament amb la senyora Cap del Departament Sancionador  i estem d’acord amb 
els següents punts: 
1. El vehicle va restar estacionat durant 30 minuts en una zona de càrrega i 
descàrrega. 
2. El vehicle exhibia la tarja de discapacitat. 
3. El Decret 97/2008 de 5 de març, publicat al DOGC 3602 de 25/03/2008 autoritza als 
vehicles amb tarja de discapacitat a estacionar en zones de càrrega i descàrrega, a 
zona blava gratuïtament i a qualsevol lloc que no dificulti la circulació de vehicles i 
vianants. 
4. Hi ha jurisprudència sobre fets semblants, a favor del ciutadà discapacitat. 
Amb aquests raonaments, se m’informa –com així succeeix- que es dictarà resolució 
favorable a la interessada retornant-li els imports pagats. 
 
Resultat: favorable.                                               Temps: 35 dies 
 
 
34/08 de data 3 de juny de 2008  
 
Sanció de trànsit. 
 
Un ciutadà manifesta que el seu fill, menor d’edat, conductor d’un ciclomotor, 
matriculat a nom del compareixent, ha rebut diverses sancions de trànsit imposades 
per la Policia Municipal de Rubí, algunes d’elles passades al Servei Territorial de 
Trànsit de Barcelona. El compareixent manifesta que el seu fill pateix una persecució 
per part de la Policia Municipal, ja que no comprèn com no li van confiscar el 
ciclomotor, tal i com es sol fer i no pas imposar-li multes cada dos minuts. 
Li explico que les multes traslladades al Servei  Territorial de Trànsit no són de la 
meva competència. No obstant em comprometo a mantenir una entrevista amb el 
senyor Cap de Policia Local per tal de demanar-li un informe sobre l’actuació policial. 
 
Actuació 
 
Mantinc una entrevista amb el senyor Cap de la Policia Local i la senyora Cap del 
Departament de Sancionador que m’expliquen com van anar els fets i, uns dies més 
tard rebo l’informe jurídic sol·licitat en el que s’argumenta que, després de diverses 
consideracions sobre les deficiències del vehicle i les modificacions no autoritzades, 
segons l’article 70 de la Llei de Trànsit podran comportar la immobilització si se’n 
deriva un risc greu per la circulació, les persones i els bens o es superin els nivells de 
gasos, fums o sorolls permesos; atès que l’interessat no va procedir a corregir les 
deficiències observades, i atès que en aquests tipus de sancions els agents locals 
estan autoritzats a multar però les competències d’incoar, tramitar i resoldre els 
expedients que se’n derivin són del Servei Català de Trànsit, haig de concloure que no 
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s’observa cap vulneració dels drets del conductor i, per tant, haig de desestimar la 
queixa presentada informant-ne al compareixent i tancant l’expedient. 
 
Resultat: queixa desestimada.                                   Temps: 49 dies 
 
 
35/08 de data 3 de juny de 2008  
 
Queixa pels “Xecs domicilia”. 
 
Un ciutadà marit d’una senyora que és usuària del Servei d’Assistència Domiciliària, 
servei que paga una part en metàl·lic i una altra part mitjançant els “Xecs Domicilia” 
que li dóna l’Ajuntament a través de Serveis a les Persones es queixa perquè creu 
que, com que els xecs són lliurats a l’Ajuntament i, segons afirma, l’Ajuntament no ha 
de pagar IVA, les factures de l’empresa d’assistència no ha de carregar l’IVA sobre 
l’import pagat amb xecs. 
 
Actuació 
 
Parlo amb l’empresa que presta el servei i recomano que variï el sistema de facturació 
de manera que l’interessat es doni compta que la seva esposa ha de pagar l’import del 
servei prestat més l’IVA corresponent, si bé aquest import el paga mitjançant diners en 
efectiu (una part) i amb els “xecs domicilia” (la resta). L’empresa accepta canviar la 
manera de fer la factura i jo li explico al ciutadà que d’aquesta manera ho tindrà més 
clar, suposo. 
 
Resultat: mediació.                          Temps: 21 dies 
 
 
36/08 de data 11 de juny de 2008  
 
Problemes d’urbanització d’un tram de carrer. 
 
Una ciutadana explica les dificultats, com a vianant, que té per transitar per la carretera 
de Sabadell, entre el carrer Zamenhoff i fins el carrer 1er de Maig, ja que hi ha un tram 
de descampat amb terra, deixalles, brutícia, etc. 
Ha parlat amb l’AAVV i amb la senyora alcaldessa, però tot segueix igual. Es troba 
impotent i demana l’actuació del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a Serveis Urbans i Seguretat i rebo resposta informant-me que el 
tram de la via pública en qüestió està pendent de ser rehabilitat i, per tant, s’ha de fer 
un projecte per a la seva urbanització, però per tal de donar una solució de forma 
provisional i fins que es facin les obres d’urbanització es procedirà a la reparació del 
tram de vorera, es retiraran les terres i es col·locarà algun sistema que eviti la invasió 
de vehicles. 
Trasllado la informació rebuda a la compareixent i tanco provisionalment l’expedient. 
 
Resultat: informació satisfactòria. Seguiment.                        Temps: 1 mes 
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37/08 de data 8 de maig de 2008  
 
Inscripció d’un nen amb Sídrome de Down a l’escola bressol Municipal. 
 
Una mare explica que té un fill de vuit mesos afectat de Síndrome de Down i pretén 
portar-lo a l’escola bressol Municipal Sol Solet o La Lluna però al voler sol·licitar la 
inscripció se li ha dit que no el podran admetre perquè no es disposa de recursos 
pedagògics suficients ja que un nen om el seu necessita una vetlladora només per ell 
sol i això aniria en detriment dels altres infants. 
La compareixent demana l’empara del Síndic. 
 
Actuació 
 
Des de l’Oficina del Síndic telefono a la senyora Cap de Serveis d’Educació de l’Àrea 
de Serveis a les Persones de l’Ajuntament, explicant el cas i suggerint una acció de 
rectificació de la desatenció que  ha sofert la queixant, ja que el seu fill té dret a ser 
pre-inscrit a l’escola bressol Municipal no només com a qualsevol altre, sinó que per la 
seva discapacitat mereix una protecció especial d’acord amb el principi d’igualtat 
d’oportunitats. Com que no se’m garanteix cap acció efectiva, explico la situació a la 
senyora regidora de Serveis a les Persones la qual em dóna la raó i m’explica que 
l’escola bressol disposa d’una vetlladora pels casos de nens amb necessitats 
específiques i que personalment s’ocuparà del tema. 
Explico a la mare en qüestió que acudeixi novament a l’escola bressol, que li 
acceptaran la sol·licitud de pre-inscripció, advertint-li que l’admissió definitiva dependrà 
de la valoració final que farà el consell pedagògic, al igual que els altres nens pre-
inscrits. 
El dia 3 de juny, la senyora Cap dels Serveis Educatius n’envia un correu electrònic 
comunicant-me que el nen en qüestió ha estat admès a l’Escola Bressol Lluna a la 
classe de 0-1 anys i jornada complerta advertint que la matriculació serà del 9 al 13 de 
juny. N’informo a la compareixent i agraeixo les gestions de Serveis a les Persones, 
tancant l’expedient. 
 
Resultat: satisfactori.                         Temps: 25 dies 
 
 
38/08 de data 12 de juny de 2008  
 
Problemes amb una Taxa de Gual 
 
Una senyora manifesta que ve rebent cartes de pagament de Taxa de Guals malgrat 
que la finca corresponent la va vendre a una immobiliària que va enderrocar totalment 
l’edifici per tal de fer-hi habitatges sense cap gual d’entrada i sortida de vehicles. No  
conserva cap document acreditatiu però insisteix en que va demanar la baixa del gual 
no recorda quan. 
 
Actuació 
 
Des de l’Oficina del Síndic es contacta amb personal de l’OAC i, en efecte, es  troba 
una instància del 20 de febrer del 2007. També ens personem a l’edificació de 
referència comprovant que no s’hi troba cap entrada/sortida de vehicles. També hem 
demanat a la queixant que ens porti una còpia simple del Registre de la Propietat per 
tal de comprovar la compra-venda, cosa que fa. Així mateix es demana a Serveis 
Territorials, còpia de la llicència d’obres concedida a la immobiliària (d’enderroc i 
edificació), cosa que obtenim com a prova de la desaparició del gual. A partir d’aquí 
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em dirigeixo a Serveis Urbans i Seguretat, responent el senyor regidor amb els 
següents punts: 
1. És correcte la taxa cobrada per l’any 2006, ja que aquesta merita l’1 de gener de 
cada any. 
2. La compareixent va demanar la baixa pel febrer de 2007 per tant, hauria d’haver 
pagat la taxa d’aquesta anualitat. Però tenint en compte que, efectivament, la 
desaparició de l’entrada/sortida de vehicles va produir-se l’any 2006, es procedeix a 
anular el rebut de l’any 2007 i donar de baixa el gual en data 2006. En quan a la taxa 
de l’any 2008, aquesta no s’ha arribat a generar. 
Ara bé, com que a l’actualitat la vorera segueix mantenint les característiques de gual, 
es farà un requeriment a la immobiliària per tal que restableixi la vorera al seu estat 
original, comunicant al Departament d’Urbanisme aquest fet, per tal que no es 
procedeixi al retorn de les garanties dipositades, per la llicència d’obres fins que no es 
faci la reposició del bordó. 
Cal considerar també que l’article 77 de l’ordenança de Policia i Bon Govern de la Via 
Pública estableix que tant en el supòsit de baixa voluntària com en el de revocació, el 
concessionari del gual està obligat a restituir el bordó al seu estat original. 
L’esmentada ordenança també obliga a donar de baixa el gual i a tornar la placa i això, 
en opinió del Síndic de Greuges constitueix un requisit que sovint s’oblida perquè es 
confon el “dret de concessió de gual” (que en realitat és una concessió d’ocupació de 
via pública) amb el dret de propietat o d’inquilinat. He decidit fer, al senyor regidor de 
Serveis Urbans i Seguretat la següent RECOMANACIÓ: 
 

- Que de manera automàtica s’aprofiti la liquidació de la plusvàlua, en els 
casos de canvi de propietari d’un habitatge, per canviar el nom de l’antic 
propietari i s’atribueixi la Taxa de Gual al propietari nou, tal i com es fa amb 
l’IBI i les Escombraries, mitjançant algun mecanisme o protocol 
administratiu que eviti l’estrès del ciutadà i alleugereixi els tràmits 
posteriors; de forma que s’eviti el fet, a voltes repetitiu, de l’oblit per part del 
venedor. 

 
Tot plegat ho comunico a la compareixent i tanco l’expedient obert. 
 
Resultat: Satisfactori. Recomanació (quin grau d’acceptació s’ignora).  
                                                                                                      Temps: 45 dies 
  
Observació: La mateixa recomanació s’ha fet en la resolució de l’expedient 
39/08. 
 
 
39/08 de data 12 de juny de 2008  
 
Problemes amb una Taxa de Gual. 
 
Una senyora, en representació el seu pare, acudeix perquè, segons afirma, venen 
rebent rebuts de Taxa de Guals, quan la finca afectada va ser venuda l’any 2004. Ella 
creu que els nous propietaris són els que haurien d’haver regularitzat l’ús del gual.  
Tem que es produeixi un embargament i demana l’empara del Síndic. 
 
Actuació 
 
Aquest és un cas semblant al de l’expedient 38/08 i ens dirigim al senyor regidor de 
Serveis Urbans i Seguretat que respon el 22 de juliol explicant que el concessionari del 
gual (el venedor de la finca) no va sol·licitar la baixa fins 2006, tot i que la finca va ser 
venuda el 2004. Per tant, la compareixent ha de pagar, d’acord amb la legalitat vigent, 
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les taxes corresponents als anys 2004, 2005 i 2006. Per un error informàtic, es va 
generar el rebut del 2007 a nom encara de l’antic titular, per quin motiu s’ha procedit a 
l’anulació de l’esmentat rebut i a avisar a l’ORGT per tal que es paralitzi qualsevol 
procediment de constrenyiment. 
Com que he adreçat la mateixa RECOMANACIÓ que la feta a l’expedient 38/08, el 
senyor regidor em comunica haver-ne donat trasllat a l’Àrea de Serveis Centrals per tal 
que es tingui en consideració per a futures tramitacions. 
 
Resultat: Informació, satisfactòria en part i recomanació.               Temps: 40 dies 
 
Nota: suggereixo a la compareixent que si el nou propietari ha estat fent ús del 
gual (quina taxa ha anant pagant el pare de la compareixent, negociï que aquell li 
rescabali les taxes de 2004, 2005 i 2006) 
 
 
40/08 de data 17 de juny de 2008  
 
Problemes amb els conductors d’autobús municipal. 
 
Un ciutadà, usuari habitual de l’autobús urbà de la línia 2 i la línia 4, tota vegada que 
resideix a Can Oriol, es queixa perquè sistemàticament  hi ha passatgers que 
mantenen converses amb els conductors dels vehicles públics i això li produeix 
inseguretat. També fa constar que els autobusos no llueixen cap cartell de “prohibit 
parlar amb el conductor”. S’ha dirigit dos cops a la companyia, però sense èxit. 
Finalment, va dirigir una instància a l’Ajuntament , sense resposta. Com que tem que 
no li facin cas, acudeix al Síndic afegint-hi la queixa per mala informació d’horaris i per 
massa llarga freqüència de pas d’una hora diumenges i festius. 
 
Actuació 
 
Malgrat encara no s’ha produït resposta a la seva instància, passo la queixa a Serveis 
Urbans i Seguretat suggerint que s’obligui a l’empresa d’autobusos urbans a complir 
amb la normativa legal i també que es millori la informació d’horaris amb la difusió 
d’horaris plegables que càpiguen a les butxaques. 
Respon el senyor regidor explicant que des de l’Ajuntament s’ha insistit sempre a 
l’empresa RUBIBUS sobre l’aspecte de prohibició de mantenir-se converses entre 
viatgers i conductors i aquesta ha comunicat que pròximament es col·locaran als 
autobusos sengles plaques amb la prohibició alhora que enviaran comunicats als 
xofers amb la expressa prohibició. 
Pel que fa als horaris col·locats a les parades es procedirà al canvi de la totalitat dels 
pals indicadors i marquesines millorant la informació. L’horari de butxaca ja és un fet, 
està disponible i s’ha començat a distribuir durant la Festa Major de Sant Pere. 
En quan a la freqüència de pas, aquesta millorarà substancialment amb la pròxima 
inauguració prevista de la nova xarxa, baixant el temps de pas. 
Així ho transmeto al ciutadà queixant i tanco provisionalment l’expedient esperant fer-
ne el seguiment. 
 
Resultat: informació satisfactòria. Suggeriment acceptat. Seguiment.                      
                                                                                                         Temps: 3 setmanes 
 
 
41/08 de data 17 de juny de 2008  
 
Exempció Taxa de Recollida d’Escombraries. 
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Una senyora d’edat avançada explica que l’any 1998 va obtenir l’exempció de Taxa de 
Recollida d’Escombraries, segons Decret Municipal, per l’exercici 1998 i successius. 
Així ha vingut sent fins el 2007 quina taxa va haver de pagar per superar 
(eventualment aquell any) el conjunt d’ingressos fixat a l’Ordenança Municipal. Per 
l’exercici 2008 va demanar l’exempció al febrer, sense resposta, però ha hagut de 
pagar la taxa. Els seus ingressos són  de 356,20 euros mensuals (14 pagues) quantitat 
inferior al salari mínim, afirmació que demostra documentalment. Demana l’empara del 
Síndic. 
 
Actuació 
 
Com que sembla clar que la raó està de la seva part, des de la Sindicatura entrem en 
contacte amb la senyora Cap de l’Oficina de Gestió Econòmica, qui amablement 
m’explica que la taxa del 2007 està cobrada correctament (per superar el límit 
establert) i que per l’any 2008 la compareixent havia d’haver justificat els ingressos, 
cosa que fem des de la Sindicatura, fent arribar còpia de la Declaració de Renda. Així 
és que es procedirà a concedir l’exempció sol·licitada i es retornarà la quantitat 
pagada. 
Li comunico a la compareixent adreçant-la al mateix temps a Serveis a les Persones 
per tal que li obrin fitxa i, com a pensionista, li concedeixin el Servei de Teleassitència i 
li gestionin la sol·licitud d’exempció de taxes per als propers exercicis. Ha rebut el 
Decret del retorn, segons diu l’1 de setembre. 
 
Resultat: favorable.                          Temps: 10 dies 
 
 
42/08 de data 19 de juny de 2008  
 
Queixa per forts olors a pintura i dissolvents d’un taller de pintura de vehicles. 
 
Un ciutadà quina queixa va originar l’expedient 37/06 del dia 25 de maig de 2006 
compareix novament per manifestar que les molèsties que ja havia denunciat l’anterior 
ocasió, molèsties produïdes per la contaminació ambiental d’emanacions de 
dissolvents de pintura i també sorolls que produeix l’activitat d’un taller de reparació i 
pintat d’automòbils, segons ell, que està situat al costat de casa seva. 
 
Actuació 
 
Passo la queixa als Serveis Urbans i Seguretat sol·licitant si s’han seguit, per part de 
l’Administració Municipal, tots els tràmits detallats a l’article 13 de la Llei 3/1998, si s’ha 
aprovat l’expedient d’adequació presentat pel taller, si s’està procedint als necessaris 
controls i quines actuacions estan previstes per tal d’evitar la contaminació ambiental 
motiu de la queixa. 
Respon el senyor Cap del Servei de Llicències d’Activitats adjuntant còpia de l’escrit 
que ja han adreçat al ciutadà queixant, amb ampli contingut d’explicacions que 
conclouen que l’activitat del taller en qüestió, segons totes les proves ambientals 
portades a terme, es troba dins del compliment de la normativa vigent, al mateix temps 
que per qualsevol aclariment es poden adreçar telefònicament al senyor Carles 
Alastuey. 
Així ho comunico al compareixent, i suggereixo al senyor Font, Cap del Servei de 
Llicències d’Activitats la possibilitat de veure’ns a primers de setembre un cop jo 
conegui la reacció del ciutadà queixant. 
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Resultat: Informació i seguiment del cas.           Temps: 21 dies 
 
 
 
43/08 de data 18 de juny de 2008 
 
Mal estat de les voreres del carrer Dant. 
 
Un veí es queixa del mal estat de les voreres del carrer Dant que dificulten el lliure 
trànsit per les mateixes i que ell atribueix a unes obres en construcció d’uns edificis al 
mateix carrer.  
 
Actuació 
 
Comprovo personalment el que denuncia el ciutadà i trasllado la seva queixa al regidor 
de Serveis Territorials per tal que determini l’origen del deteriorament i, si resulta 
atribuïble a les obres de construcció, es retinguin els avals de garanties fins a la 
reparació dels danys. 
Respon el regidor amb informe del Coordinador de l’Àmbit d’Urbanisme en el que 
explica, havent-se realitzat visita d’inspecció el 5 de setembre, que les voreres  en 
qüestió es troben en mal estat però no atribuïble a les obres d’edificació sinó al 
transcurs del temps i a la falta de manteniment. 
A la vista de la resposta informo al promotor de la queixa i li explico que, seguint la 
burocràcia municipal, caldria que presentés una instància demanant l’arranjament de 
les voreres en mal estat, però que per tal d’evitar paperassa, temps i feina, jo mateix 
traslladaré la queixa al regidor de Serveis Urbans i Seguretat, cosa que faig el 24 
d’octubre, mentre penso que aquesta acció ja es podria haver fet des d’una àrea a una 
altra. 
 
Resultat: Cap resposta de Serveis Urbans a finals d’any.       Temps: indefinit 
 
 
44/08 de data 20 de juny de 2008 
 
Queixes aparcament Festa Major. 
 
A l’Oficina del Síndic de Greuge es reben dues queixes que coincideixen en el mateix: 
les dificultats d’estacionament durant la Festa Major, tant a l’aparcament públic a 
l’espai del RUBI+D l’un, i la no disponibilitat dels párkings soterranis de les places 11 
de Setembre i Salvador Allende durant els dies 29 i 30 de juny (Festa Major). 
 
Actuació 
 
Prèvia comprovació de la veracitat dels fets, trasllado la queixa al senyor regidor de 
Serveis Urbans i Seguretat lamentant la no-operativitat de les places d’estacionament i 
demanant el lliurament d’un informe. 
El dia 2 de febrer de 2009 respon el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat explicant que diverses instal·lacions necessàries per la celebració de la 
Festa Major precisen instal·lar-se a l’espai existent davant de l’edifici RUBI+D i això 
impedeix la disponibilitat d’estacionament, estacionament que es pot fer a d’altres 
punts de la ciutat, com ara la zona pròxima a l’antiga fàbrica Espona i a l’altra banda 
de la Riera. Aquesta resposta, que trasllado al promotor de la queixa, mereix la 
recomanació del Síndic, a l’Ajuntament, en el sentit que en aquests casos s’informi 
abastament per tots els mitjans, (també deixant avisos en el parabrises dels vehicles 
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estacionats) a fi que els ciutadans que habitualment deixen el vehicle als espais a 
suprimir en tinguin coneixement amb temps suficient per no emportar-se sorpreses. 
Pel que fa a la segona part de la queixa presentada ens fan arribar la resposta que “els 
horaris dels aparcaments públics , així com els paràmetres de la seva explotació estan 
dintre dels contractes administratius de concessió amb la empresa explotadora 
d’aquests. En ocasions amb motiu de festes i esdeveniments s’ha pactat l’obertura 
dels aparcaments per la modalitat de rotació, ja que els aparcaments també tenen 
places de pupil·latge regulades per contracte. La idoneïtat i conveniència d’ampliar els 
horaris és un tema plantejat des de l’Ajuntament amb l’empresa explotadora  i que està 
dintre dels estudis de demanda i de la conseqüent repercussió econòmica, ja que 
l’ampliació d’horaris amb una baixa demanda podria significar un desequilibri econòmic 
en dites explotacions. En el cas de resultar viable la modificació i ampliació d’horaris, 
s’arribarà a un acord amb l’empresa explotadora per tal que es porti a terme”. 
 
Resultat: Informació. Recomanació.                                                 Temps: 8 mesos 
 
 
45/08 de data 3 de juliol de 2008  
 
Supressió del batxillerat nocturn. 
 
El director i professor d’un Institut d’Educació Secundària de la nostra ciutat em fa 
arribar per Registre d’Entrada un escrit de queixa del Claustre de l’esmentat institut per 
com la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya té previst la reducció o 
supressió del batxillerat nocturn. 
 
Actuació 
 
Telefònicament comento el tema amb el remitent i acordem que, ja que no sóc 
competent amb el problema, en dono trasllat al Síndic de Greuges de Catalunya, cosa 
que faig. 
 
Resultat: A primers de maig, una notícia a la premsa explica que la Conselleria 
d’Ensenyament ha rectificat i mantindrà el batxillerat nocturn a l’IES en qüestió.         
                                                                                                             Temps: immediat 
 
 
46/08 de data 8 de juliol de 2008 
 
Queixa manca de pipi can. 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic queixant-se que a Rubí no hi troba cap zona 
adequada com a “pipi can” per tal que puguin fer les seves necessitats els gossos, 
com hi ha a d’altres ciutats. Cal considerar, afirma que, per altra banda, els gossos 
necessiten una mica d’espai per córrer i que a vegades és preferible pagar però 
disposar d’una colla de facilitats: 
 
Actuació 
 
Trasllado el correu electrònic a l’Àrea de Serveis Urbans i Salut Pública. 
Després de reclamar resposta a l’expedient, es rep, en data 22 de desembre, un 
informe detallat on explica quines actuacions s’han portat a terme i es portaran des del 
departament de Salut Pública.  
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Remetem resposta al compareixent, adjuntat l’informe rebut i procedim a tancar 
l’expedient iniciat.  
 
Resultat: informació.            Temps: 5 mesos 
 
 
47/08 de data 8 de juliol de 2008 
 
Construcció del col·lector del carrer Mallorca. 
 
Uns veïns de la zona de Can Oriol manifesten la seva por perquè l’actual projecte 
d’arranjament del col·lector del carrer Mallorca no solucioni el problema d’inundacions i 
temen que aquestes es seguiran produint en cas de pluges fortes. Responc que no 
disposo de suficients coneixements tècnics sobre la matèria, reitero que el projecte ve 
avalat per la UPC, per SOREA (que vol dir AGBAR) i per tècnics de l’Ajuntament. No 
obstant, els veïns introdueixen un element nou: el talús de confluència entre els carrers 
Mallorca i Madrid que, segons ells, fa de dic de contenció de les aigües de pluja i 
provoca inundacions. Acordem que traslladaré la seva queixa a l’Ajuntament. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa i els raonaments veïnals al senyor regidor de Serveis Urbans i 
Seguretat i aquest respon que n’ha donat trasllat al senyor regidor de Serveis 
Territorials. 
Respon, el 10 de setembre, el Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials 
acompanyant informe curt i escarit reafirmant la serietat tècnica del projecte si bé ha 
fet arribar els suggeriments veïnals a l’equip redactor del projecte i al director tècnic 
per la seva valoració. Així ho comunico als veïns, en espera de la valoració tècnica, 
que no arriba. 
 
Resultat: informació.                       Temps: 2 mesos  
 
Nota: El 10 de novembre rebo escrit de la Regidoria informant-me que 
l’Ajuntament i l’empresa constructora estan tramitant la rescissió del contracte i, 
per tant, es licitarà de nou projecte amb noves aportacions tècniques a partir del 
qual s’informarà als veïns novament, ja que es tractarà d’una informació pública. 
Així ho faig saber als veïns. 
 
 
48/08 de data 15 de juliol de 2008  
 
Retorn de l’import de la Taxa de Recollida d’ Escombraries a un discapacitat. 
 
Un matrimoni compareix i explica que el seu fill, que pateix una discapacitat psíquica 
és perceptor d’una pensió de 500 euros mensuals, quantitat que li permet d’exempció 
de la Taxa de Recollida d’Escombraries, taxa que ja té pagada i recorreguda 
l’exempció amb resolució favorable en data 28 de febrer d’enguany. Malgrat el temps 
transcorregut, encara no ha rebut els 85,28 euros. Ha reclamat verbalment el retorn 
efectiu, sense èxit. 
 
Actuació 
 
Parlem amb l’Oficina de Gestió Tributària, es desencalla l’expedient i podem traslladar 
a la mare del noi discapacitat que se li tornaran els diners a partir del dia 5 d’agost 
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directament al compte corrent bancari de l’interessat. L’1 de setembre diu que ja ha 
rebut els diners. 
 
Resultat: satisfactori.              Temps: 15 dies 
 
 
48/08 bis de data 8 de juliol de 2008  
 
Queixes varies instàncies no respostes 
 
Un ciutadà presenta queixa sobre no resposta a tres instàncies:  
 
1. La primera de data 27 de novembre de 2007, explicant que Dragados ha malmès 
una paperera a la via pública davant del terreny en el qual té previst edificar un 
habitatge i, per tant, adverteix de la situació per tal que no se li atribueixi el 
deteriorament a les obres de construcció emparades amb llicència concedida. 
2. La segona del 7 de maig de 2008 exposa que la rampa d’accés a la seva parcel·la 
no resulta còmodament practicable ja que el seu vehicles rasca al terra donada la 
pendent. 
3. La tercera del 15 de maig de 2008 fa referència a la petició de retorn dels avals de 
l’obra que té prevista portar a terme, ja que el sector 3 ja està acceptat. 
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa al senyor regidor de Serveis Territorials i respon el senyor 
Coordinador de l’Àrea informant, el 10 de novembre que el retorn d’avals es va aprovar 
i es va comunicar a l’interessat, que la instància sobre la paperera forma part de 
l’expedient de l’obra a realitzar per tal de tenir-ho en compte a l’hora del retorn de 
garanties i que la Direcció Facultativa de l’obra d’urbanització de Sant Muç no té 
previst efectuar cap modificació ni millora a la rampa d’accés, per quin motiu 
adverteixo al compareixent que pot efectuar una reclamació patrimonial quantificada a 
l’Ajuntament com a responsable subsidiari o acudir als tribunals de justícia. 
 
Resultat: Satisfactori en part. Queixa desestimada parcialment.          
                                                                                                              Temps: 4 mesos 
 
 
49/08 de data 17 de juliol de 2008  
 
Queixa autobús municipal. 
 
Un senyor d’avançada edat i amb una discapacitat del 84% manifesta la seva queixa 
pel fet que s’hagi traslladat la parada que hi havia a l’estació, de l’autobús número 4, al 
davant de la farmàcia del barri de Les Torres, fet que l’obliga a una caminada 
incòmoda per la seva condició de discapacitat visual i manifestant altres queixes sobre 
els autobusos urbans sobre tot per la freqüència de pas. 
 
Actuació 
 
Traslladada la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat se’m respon que 
amb la prova pilot de convertir en illa de vianants el centre urbà de la ciutat, s’ha vist 
reduïda la utilització per part dels usuaris del servei d’autobús urbà i per tant l’autobús 
de la línia 4 tornarà a circular per l’interior de l’illa, dotat d’un dispositiu sonor per 
advertir als vianants i reduint la velocitat a 8/10 Km/h. Així mateix les parades 
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d’autobús situades a la plaça Pearson i a la plaça Catalunya tornaran a estar 
operatives. Amb aquesta resposta, que trasllado a l’interessat i tanco l’expedient, es 
dóna satisfacció al promotor de la queixa. 
 
Resultat: satisfactori.                                   Temps: 45 dies 
 
 
50/08 de data 22 de juliol de 2008  
 
Sanció per gos de raça considerada perillosa deslligat a la via pública. 
 
Una senyora acudeix a rel d’haver rebut, el seu pare, una sanció de 200 euros per 
portar el gos deslligat i sense morrió per la via pública. Va recórrer la sanció al·legant 
que la Policia Municipal no havia comprovat el fet, ja que quan es van personar al 
domicili, el gos era dins de l’habitatge. No té notícia del seu recurs i demana l’actuació 
del Síndic. 
 
Actuació 
 
Malgrat que encara no ha esgotat la via administrativa i donat que la compareixent es 
mostra angoixada i insisteix molt en la seva petició, accepto fer una gestió consistent 
en parlar amb la Cap del Departament Sancionador la qual ens explica que el recurs 
serà admès i la sanció retirada per “no ratificació dels agents municipals”. No obstant 
sembla ser que hi ha indicis raonables que fan suposar que, en alguna ocasió el gos 
de referència ha circulat poca o molta estona sense lligar i sense morrió, per quin 
motiu decideixo informar favorablement de la revocació de la multa a la compareixent 
tot RECOMANANT que en endavant procuri complir amb el que estableix l’article 23.3 
de l’ordenança de Policia i Bon Govern de la Via Pública. 
 
Resultat: satisfactori. Recomanació a la compareixent.           Temps: 7 dies 
 
 
51/08 de data 2 de setembre de 2008  
 
Problemes de conducta d’un nen adolescent a l’àmbit familiar.. 
 
Una senyora presenta un problema amb el seu fill del qual en té la custòdia ja que ella 
està separada del marit i pare del nen. El seu fill presenta problemes d’hiperactivitat i 
ve essent tractat pel COS, per l’Hospital Clínic i pels Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Rubí. És un cas molt complicat i des de l’oficina del Síndic demanem informació a 
Serveis Socials obtenint tot el historial del menor. Darrerament, des de Serveis Socials 
s’havia contactat amb l’EAIA del Departament de Acció Social i Ciutadania, que encara 
no ha començat l’estudi del cas. 
 
Actuació 
 
D’acord amb els Serveis Socials i amb la compareixent, que realment està molt 
angoixada, decidim parlar amb l’Hospital Clínic, la EAIA, i demés organismes i s’envia 
l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya a la atenció del Defensor del Menor. 
A partir d’aquest moment des de l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya 
s’ocupen del tema, mentre des de l’oficina del Síndic de Greuges Municipal es segueix 
contactant amb la promotora de la queixa i amb l’assistenta social del sector fins que, 
finalment, prèvia autorització de la mare, la DGAIA s’encarrega d’ingressar el menor a 
un centre terapèutic a finals de gener de 2009, segons ens informa la mare del noi la 
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qual constata que el seu fill es troba en bona situació, rep l’educació adequada així 
com la deguda assistència mèdica i psicològica.  
El 31 de març el Síndic de Greuges de Catalunya ens comunica que el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania li ha comunicat l’ingrés del menor en un centre (tal i com ja 
ens havia informat la mare), i que l’objecte de la queixa s’ha resolt però que el propi 
Síndic de Greuges de Catalunya ha sol·licitat ser informat sobre la proposta final que 
es prengui sobre l’adolescent en qüestió.   
 
Resultat: satisfactori.                                             Temps: 5 mesos 
 
 
52/08 de data 3 de setembre de 2008  
 
Reclamació per desperfectes d’obres. 
 
Un ciutadà presenta una queixa via correu electrònic sobre una reclamació per escrit 
del mes d’agost de 2006 per causa d’uns desperfectes a la façana del seu habitatge 
per uns camions d’una obra en construcció, sense haver obtingut cap resposta 
després de dos anys. 
 
Actuació 
 
Li comuniquem telefònicament que precisament perquè fa dos anys del motiu de la 
queixa és d’aplicació l’article 13 del Reglament del Síndic de Greuges de Rubí que 
especifica que “entre la producció del fet que és objecte de la queixa i la seva 
formulació al Síndic de Greuges no podrà transcórrer més d’un anys”. Per aquest 
motiu no se li pot acceptar la seva queixa. 
 
Resultat: queixa no acceptada.          Temps: immediat  
 
 
53/08 de data 3 de setembre de 2008 
 
Llicència per tala d’arbres. 
 
Una ciutadana manifesta que pel mes de maig del 2007 va sol·licitar llicència per talar 
uns arbres del seu terreny. Al cap de tres mesos, des de l’Ajuntament li van dir que si 
en 15 dies no els deien res, podien procedir a la tala. Per tant, aquest any han procedit 
a la tala, però hi havia una branca que va caure sobre uns cables elèctrics a la via 
pública i es va produir una avaria que va precisar la intervenció de la Policia Municipal 
que ha redactat una denúncia. 
 
Actuació 
 
Des de l’Oficina del Síndic es parla amb la senyora Noemí de llicències i diu que la 
sol·licitud del mes de maig de l’any 2007 es va tramitar correctament si bé mai se li ha 
donat resposta. 
El 5 de setembre un correu electrònic de la senyora Noemí diu que s’està cercant una 
solució i que ja ens dirà alguna cosa. 
El dia 12 de novembre passo la queixa al regidor de l’ASUS demanant que es 
desencalli el tema i no se li apliqui cap sanció a la promotora de la queixa. 
Després de diverses reclamacions, el dia 9 de febrer de 2009 rebo resposta per part 
del nou regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat indicant que s’han fet les 
comprovacions necessàries i que es pot portar a terme la retirada dels arbres, 
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recomanant la substitució en un futur d’aquests exemplars per altres espècies d’un 
creixement més adequat a la seva localització. 
Així ho comunico a la compareixent i procedeixo a tancar l’expedient.  
 
Resultat: satisfactori.                                            Temps: 5 mesos  
 
 
54/08 de data 8 de setembre de 2008  
 
Queixa per contaminació acústica. 
 
Una ciutadana presenta una queixa de contaminació acústica amb motiu d’una fàbrica 
de fusteria metàl·lica a pocs metres de casa seva que ocasiona sorolls constantment. 
 
Actuació 
 
Se li explica que no té esgotada la via administrativa. Primer de tot ha de dirigir una 
instància a l’Ajuntament i només en cas de no resposta o de resposta no satisfactòria 
podrà acudir al Síndic de Greuges. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
 
55/08 de data 16 de setembre de 2008  
 
Queixa sobre l’Escola d’adults. 
 
Un ciutadà comunica via correu electrònic (enviat per la seva filla) que ell i la seva 
esposa han assolit la jubilació i per tant han acudit a l’Escola d’Adults a fer unes 
proves de nivell ja que estan il·lusionats per l’oportunitat que se’ls brinda d’aprendre 
coses noves, sobre tot escriure i llegir correctament. A l’Escola d’Adults els hi han 
comunicat que no hi poden accedir  i han de restar en llista d’espera per manca de 
professorat. Considera que això és jugar amb els sentiments de la gent gran i demana 
la intervenció del Síndic. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la seva queixa al Síndic de Greuges de Catalunya ja que consultat el 
Departament d’Ensenyament de la Regidoria de Serveis a les Persones de Rubí, se’ns 
informa que l’Escola d’Adults no és pas municipal sinó del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura Local no hi té 
competències. 
Respon el Síndic de Greuges de Catalunya que abans de poder intervenir cal posar en 
coneixement de l’Administració corresponent l’existència del problema i per tant cal 
que s’adreci per escrit a l’Escola d’Adults de Rubí o bé al Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya per tal que es prengui coneixement del problema i el pugui 
solucionar. 
Així ho comuniquem a la filla del ciutadà promotor de la queixa i rebem la informació 
que aquest i la seva esposa han decidit assistir a l’Escola d’Adults de Terrassa i, per 
tant, desisteixen de seguir amb la queixa, per quin motiu es tanca l’expedient.  
 
Resultat: queixa no acceptada.                       Temps: 40 dies 
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56/08 de data 16 de setembre de 2008 
 
Reclamació patrimonial. 
 
Un matrimoni acudeix explicant que el 25 de setembre de 2006 va presentar 
reclamació patrimonial per caiguda de l’esposa a la via pública amb conseqüència de 
lesions. A l’octubre de 2006 va rebre escrit del secretari municipal ordenant la 
tramitació de l’expedient i nomenant instructor. Fins avui no ha rebut cap més notícia. 
Com que li sembla que dos anys és prou temps acudeix al Síndic demanant una 
actuació en defensa dels seus drets. 
 
Actuació 
 
Trasllado la seva queixa a Serveis Jurídics i respon la senyora Cap dels esmentats 
serveis que es troba “en fase de prova” i s’ha citat a la interessada per a la pràctica 
testifical pel proper ú d’octubre a les 10.30 hores, i que el retard és degut “a les tantes 
vegades comentada acumulació d’assumptes”. 
 
Resultat: a 31 de desembre el tema seguia pendent.          Temps: indefinit 
  
 
57/08 de data 18 de setembre de 2008  
 
Queixa sobre l’ assistenta social d’un Centre d’Atenció Primària. 
 
Una senyora acudeix queixant-se d’un tracte poc acurat que va rebre per part de 
l’assistenta social d’un CAP de la nostra ciutat en la tramitació de la Llei de la 
Dependència pel seu marit afectat de demència senil. Per contra, manifesta estar molt 
satisfeta dels tractes rebuts per part del personal dels Serveis Socials Municipals.  
 
Actuació 
 
Com que el tema ultrapassa les competències del Síndic de Greuges de Rubí, se li 
recomana que acudeixi al Síndic de Greuges de Catalunya. Ho fa i torna a l’Oficina del 
Síndic Local perquè a Barcelona l’han informat que primer de tat ha de presentar una 
queixa al Centre d’Atenció Primària corresponent. Demana que se l’ajudi a redactar 
l’escrit de queixa, ja que a ella se li fa una muntanya redactar-lo, cosa que li fem i el 
signa per tal de presentar-lo. Amb aquesta actuació d’ajuda tanquem l’expedient. 
 
Resultat: Queixa no acceptada. Informació.                      Temps: 20 dies 
 
 
58/08 del dia 22 de setembre de 2008  
 
Problemes gual. 
 
Una ciutadana acudeix amb motiu d’haver rebut un escrit de l’Ajuntament manifestant 
que ha de restituir el bordó existent al gual d’un local de la seva propietat pel bordó 
normal de vorera, ja que el gual no és utilitzat. No entén perquè ha de canviar el bordó 
que no ha col·locat ella, ja que quan va comprar la casa fa més de 23 anys, el bordó 
de gual accessible ja hi era. 
 
Actuació 
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Se li explica que ha d’esgotar la via administrativa i per tant, li ajudem a redactar la 
instancia  corresponent. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
 
59/08 de data 25 de setembre de 2008 
 
Contaminació acústica per reixa de clavegueram. 
 
Un veí es queixa perquè al carrer Sant Gaietà hi ha una reixa de clavegueram 
col·locada de tal manera que quan els vehicles circulen per la calçada i trepitgen la 
reixa es produeix un soroll que resulta molest pels veïns, sobre tot als mesos d’estiu 
que es dorm amb les finestres obertes. 
Va fer una instància el 28 de setembre del 2007 rebent resposta, l’onze de desembre, 
del Coordinador de l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat dient que es van donar 
instruccions a SOREA per tal que es realitzés una inspecció i es procedís a les 
correccions necessàries. A data d’avui, però, la situació no ha millorat gens. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al regidor de Serveis Urbans i Seguretat, prèvia trucada telefònica 
a la seva secretària, la qual s’interessa per quin motiu encara no està resolt el 
problema. 
Respon el senyor regidor, el 10 de novembre (resposta rebuda, però, el 24 de 
novembre) explicant que demana disculpes per haver-se produït una “confusió tècnica 
i de verificació de comunicació” entre SOREA i l’Ajuntament, deficiències que s’han 
solucionat per tal que no es tornin a repetir. D’altra banda afirma que la tècnica del 
Cicle de l’Aigua li ha comunicat que la setmana passada es va procedir a la reparació 
definitiva. Això ho transmetem a l’interessat el qual confirma que les molèsties per 
contaminació acústica  han desaparegut i dóna les gràcies. 
 
Resultat: satisfactori.                       Temps: 2 mesos 
 
 
60/08 de data 2 d’octubre de 2008 
 
Retorn aval de garanties 
 
Un ciutadà explica que el dia 15 de març de 2006 va ingressar a l’Ajuntament 380 
euros en concepte d’aval de garantia d’obres. El 5 de setembre de 2006 demana el 
retorn dels 380 euros. Finalment el 12 de febrer de 2008 (17 mesos mes tard!) se 
l’informa que se li retindran 80 euros per haver-se detectat “desperfectes a la via 
pública”, desperfectes que el promotor de la queixa assegura que existien abans de 
les obres. A més, els 300 euros restants encara no li han estat retornats. Lamenta, 
també, que un funcionari de l’Ajuntament li ha dit que els tràmits de devolució estan 
aturats “perquè la persona al càrrec porta un any de baixa”, resposta que considera del 
tot inacceptable. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo al regidor de Serveis Territorials reivindicant, primer de tot, el dret dels 
ciutadans a gaudir d’una bona administració, d’acord amb l’article 74 de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, i tal com s’especifica en 
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l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que l’interessat va dipositar 380 
euros en un termini molt breu de temps, mentre que des de que demana la seva 
devolució fins avui ja han transcorregut dos anys. D’altra banda no es demostra 
l’autoria dels “danys a la via pública” valorats en 80 euros i suggereixo que no s’utilitzi 
com excusa (ja que no ho és) la baixa d’un treballador per justificar els retards 
produïts.  
Respon el Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials enviant-me còpia de la 
notificació enviada al compareixent justificant la retenció dels 80 euros ja que “el 
ciutadà havia d’haver informat dels desperfectes a la via pública en el moment en que 
va començar l’obra o va dipositar la garantia”. També diu que el passat 5 de febrer se li 
va comunicar el no-retorn dels 80 euros i no va presentar cap al·legació. 
Com que no puc estar d’acord amb la resposta obtinguda, insisteixo amb els meus 
suggeriments que no s’han tingut en compte i demano resposta sobre els següents 
punts:  
1. El ciutadà no va ser escoltat abans de decidir no retornar-li els 80 euros, per quin 
motiu es troba en estat d’indefensió. 
2. Res es respon sobre el meu suggeriment de no utilitzar la malaltia d’un treballador 
per justificar la demora. 
3. No he llegit en cap ordenança que el peticionari de llicència d’obres vingui obligat a 
detectar i fer constar els desperfectes, tan habituals a totes les ciutats, de la via pública 
a l’hora de dipositar la garantia. 
4. És cert que el ciutadà no va presentar al·legacions, però va acudir al Síndic de 
Greuges. 
En data 25 de febrer de 2009 rebem escrit del senyor Coordinador de l’Àrea de 
Serveis Territorials manifestant els següents punts: 
1. L’informe del tècnic és desfavorable, ja que la vorera es troba deteriorada i fins i tot 
una part es troba rebaixada per a realitzar una entrada de vehicles. En el moment de 
realitzar l’informe, el tècnic va entendre que aquests fets sí que eren atribuïbles a les 
obres realitzades . 
2. Aquest fet se li va comunicar al compareixent mitjançant Decret, sense que consti 
cap al·legació. 
3. No consta en cap informe ni en cap comunicació escrita que el retard en l’emissió 
de l’informe hagi estat per malaltia d’un treballador. En realitat el retard es va produir 
per una acumulació de feina molt important en els Departament de Llicències d’Obres i 
d’Obra Pública durant els períodes 2006 i 2007. 
Davant la resposta faig la següent recomanació: 
Que en els documents de tramitació de llicència, que requereixin dipòsit d’aval de 
garantia d’obres, hi figuri l’obligació del peticionari de documentar l’estat de 
conservació de la via pública abans de l’inici de les obres. 
 
Resultat: desfavorable al ciutadà. Recomanació acceptada.         Temps: 107 dies 
 
En data 17 de març de 2009 rebem escrit del senyor Coordinador de l’Àrea de 
Serveis Territorials, comunicant que es tindrà en compte la nostra recomanació 
que hi figuri l’obligació per part del peticionari de documentar l’estat de 
conservació de la via pública abans de començar les obres. 
 
 
61/08 de data 6 d’octubre de 2008  
 
Queixa per sanció de trànsit de la Policia Municipal de Barcelona. 
 
Una senyora passa un correu electrònic queixant-se de la mala pràctica administrativa 
per part del funcionariat de l’Ajuntament de Barcelona en la tramitació d’una sanció de 
trànsit. 
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Actuació 
 
Com que el tema pertany a les competències de la senyora Síndica de Greuges de 
Barcelona, des de l’Oficina del Síndic de Greuges de Rubí es remet la queixa a 
Barcelona previ advertiment del fet a la ciutadana queixosa i amb la conformitat 
d’aquesta. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Traslladada a la Síndica de Greuges de  
Barcelona.             
                                                                                                             Temps: immediat 
 
 
62/08 de data 7 d’octubre de 2008 
 
Sanció de trànsit.  
 
Una queixa entrada per registre a l’OAC i dirigida al Síndic de Greuges, expressa el 
seu desacord per haver estat multat per la Policia Local al tenir el seu vehicle 
automòbil damunt la vorera a l’Avinguda Barcelona cantonada carrer Prim. La sanció, 
de 90 euros, fou recorreguda pel ciutadà al·legant que malgrat el vehicle es trobava 
estacionat damunt la vorera, no impedia la circulació de vianants donada l’amplada de 
la vorera, estant desestimat el recurs pel Cap de la Policia Local. 
 
Actuació 
 
Estudiat el cas, no trobo que s’hagi vulnerat cap dret al ciutadà en qüestió ja que 
reconeix haver infringit l’article 29.1.C del vigent Codi de Circulació i aquest no parla 
de si es dificulta poc o molt el pas dels vianants i, per tant, no puc acceptar la queixa. 
Així ho explico al promotor de la queixa i n’informo al Cap de la Policia Local. 
 
Resultat: queixa desestimada.                          Temps: 6 dies 
 
 
63/08 de data 16 d’octubre de 2008 
 
Problemes subministrament d’energia elèctrica a la urbanització de Can Barceló. 
 
Una senyora que resideix a la urbanització de Can Barceló va presentar una queixa al 
mes de març amb número d’expedient 17/08 per un problema de subministrament 
d’energia elèctrica que va merèixer la resposta del Síndic que primer havia d’esgotar la 
via administrativa, ja que tenia interposada una instància feia pocs dies, i sense 
resposta en aquell moment. Com que a data d’avui encara no ha rebut resposta, se li 
accepta la queixa que consisteix en sol·licitar que s’autoritzi la instal·lació de 
subministrament d’energia elèctrica mitjançant pals i no de manera soterrada. 
Verbalment té resposta de la Regidoria de Serveis Urbans i Seguretat que l’ús de pals 
pel subministrament elèctric no és permès, però que mirarien d’estudiar-hi el tema . 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a la Regidoria de Serveis Territorials i a la de Serveis Urbans i 
Seguretat per tal que d’una i altra banda vegin la possibilitat de concedir autorització 
pel subministrament mitjançant pals tal com demana la compareixent. 
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En data 9 de febrer de 2009 rebo resposta per part del nou regidor de l’Àrea d’Ecologia 
Urbana i Seguretat a la qual fa constar que l’Ajuntament no concedeix cap llicència de 
col·locació de pals de fusta o formigó a la via pública pels problemes que ocasionen 
(barreres arquitectòniques, problemes amb ventades, nevades, accidents, etc), però 
que donat l’alt cost i que es tracta d’una obra particular, s’ha procedit a fer una 
excepció per tal que es pugui posar línea aèria amb pals. 
Així ho comunico a la compareixent, i procedeixo a tancar l’expedient iniciat. 
 
Resultat: satisfactori.                                                       Temps: 4 mesos 
 
 
64/08 de data 16 d’octubre de 2008 
 
Problemes subministrament d’energia elèctrica a la urbanització de Can Barceló. 
 
Nota: Cas idèntic a l’anterior. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a Serveis Urbans i Seguretat i a Serveis Territorials argumentant 
que la prohibició de l’Ajuntament impedint el subministrament a través de pals 
contradiu la manifesta i evident existència de pals d’electricitat i de telèfon existents a 
la zona. Cal considerar també que el soterrament de les línies,  a càrrec dels usuaris 
compareixents representen un cost absolutament fora de les seves possibilitats. 
En data 9 de febrer de 2009 rebo resposta per part del nou regidor de l’Àrea d’Ecologia 
Urbana i Seguretat a la qual fa constar que l’Ajuntament no concedeix cap llicència de 
col·locació de pals de fusta o formigó a la via pública pels problemes que ocasionen 
(barreres arquitectòniques, problemes amb ventades, nevades, accidents, etc), però 
que donat l’alt cost i que es tracta d’una obra particular, s’ha procedit a fer una 
excepció per tal que es pugui posar línea aèria amb pals. 
Així ho comunico a la compareixent, i procedeixo a tancar l’expedient iniciat. 
 
Resultat: satisfactori.                                                       Temps: 4 mesos 
 
 
65/08 de data 7 d’octubre de 2008 
 
Certificat d’antiguitat i legalitat.    
 
A la Sindicatura es rep una queixa, via registre de l’Ajuntament, sobre la nul·la actuació 
municipal en l’emissió d’un certificat d’antiguitat i legalitat del seu habitatge que va 
demanar mitjançant instància el dia 6 d’agost d’enguany. 
 
Actuació 
 
Posats en contacte amb l’oficina del senyor regidor de Territori se’ns confirma que el 
certificat es troba a Secretaria per tal de ser signat. Després de diverses gestions, el 
20 d’octubre rebem còpia del certificat que s’ha tramès al promotor de la queixa, amb 
un escrit d’acompanyament manifestant la intenció de treballar de forma constant per 
tal de millorar el servei. Així ho comuniquem al ciutadà. 
 
Resultat: satisfactori              Temps: 13 dies 
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66/08 de data 23 d’octubre de 2008 
 
Molèsties per contaminació acústica. 
 
Un matrimoni acudeix queixant-se per la contaminació acústica que venen rebent els 
veïns d’uns habitatges del centre de la ciutat a causa dels assajos de timbals i demés 
instruments de percussió, principalment dissabtes a partir de les 22 hores i fins a les 
00.00 hores. Els veïns estan cansats de veure vulnerat el seu dret al descans i 
afegeixen que el local dels assajos és de propietat municipal. 
 
Actuació 
 
Se’ls explica que han d’esgotar la via administrativa i se’ls ajuda a la redacció d’una 
instància que presentaran a l’Ajuntament demà mateix i, si no reben resposta o 
aquesta no els resulta satisfactòria, tornaran al despatx del Síndic. 
El dia 2 de desembre acudeixen novament perquè van rebre la resposta de la regidora 
de Serveis Socioculturals senyora Neus Muñoz, comunicant que tenia consciència de 
les molèsties i que en pocs dies començarien els tràmits per poder aconseguir un 
resultat satisfactori tant per les entitats culturals com pels veïns. Com que aquesta 
resposta portava data 5 de novembre, per bé que el registre de sortida era del dia 27 
de novembre i mentrestant no només no s’havien acabat els sorolls sinó que s’havien 
agreujat, amb actuacions d’altres entitats que van organitzar una actuació de rock i 
festa flamenca, ambdues amb sorolls ensordidors, trasllado la queixa a la senyora 
regidora argumentant que els fets motiu de la queixa constitueixen una vulneració dels 
drets ciutadans segons l’article XVIII, apartat 2 de la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat de la qual Rubí n’és signatària, i  demanant que 
concedeixi una entrevista al matrimoni compareixent, entrevista a la que hi tenen dret 
segons el previst a l’article 114 punt d) del vigent Reglament Orgànic Municipal.  
En data 9 de gener de 2009 la senyora regidora de l’Àrea de Serveis Socioculturals em 
fa arribar un informe al qual hi fa constar que en breu es procedirà al trasllat de 
l’activitat que ocasiona aquestes molèsties al local del GAER, situat al passeig de les 
Torres, i que només es qüestió de dies que s’acabin les obres d’adequació de 
l’esmentat local. Així ho comunico als compareixents. 
A primers de febrer em confirmen que ja es fa l’activitat al nou local i ho comunico als 
interessats. 
 
Resultat: satisfactori.                                             Temps: 2 mesos i mig 
 
 
67/08 de data 24 d’octubre de 2008 
 
Retorn IVTM pagat indegudament per error. 
 
Una ciutadana acudeix, en representació del seu marit, tot dos resideixen actualment a 
Alzira, València, amb motiu d’haver pagat, l’any 2006 per error, un impost de vehicles 
de tracció mecànica d’un vehicle que no li corresponia. 
Va demanar la devolució a l’Organisme de Gestió Tributària en data 28 de juny de 
2006 i amb instància a l’Ajuntament en data 16 d’abril de 2008, sense que encara li 
hagi estat retornat l’import.  
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals explicant-li que la 
promotora de la queixa mai, segons ella, ha rebut resposta per escrit a les seves 
peticions i demanant informe explicatiu de la lentitud en esmenar l’error produït i 



 54

màxima rapidesa en la devolució de l’import pagat indegudament més els interessos 
de demora corresponents. 
 
Resultat: cap resposta a 31.12.2008.           Temps: indefinit 
 
 
68/08 de data 28 d’octubre de 2008 
 
Problemes comunitat de veïns 
 
Una senyora truca a l’Oficina del Síndic de Greuges ja que té un problema amb la 
comunitat de veïns on resideix. 
La ciutadana pateix problemes de mobilitat, per les seqüeles  d’una caiguda. Va 
demanar a la comunitat la instal·lació d’una barana més llarga per poder agafar-se i 
accedir al portal de casa seva, ja que la que hi ha ara no li és pràctica per quedar-li 
massa lluny. L’esmentada comunitat li va dir que sí, però no posa la barana nova. 
 
Actuació 
 
Se li explica que nosaltres no tenim competències en el tema, però que si ella està 
d’acord, i per tal d’evitar-li desplaçaments donat el seu estat de salut i la seva edat, 
podem derivar la seva queixa al Servei de Mediació de l’Ajuntament des d’aquesta 
oficina. 
La ciutadana està d’acord amb que es faci a través nostre i procedim a derivar la seva 
queixa a l’esmentat servei. 
A primers de desembre se’ns fa arribar informe des del Servei de Mediació explicant 
que a mitjans de novembre el tema ja estava resolt. 
 
Resultat: mediació favorable.             Temps: 40 dies 
 
 
69/08 de data 4 de novembre de 2008 
 
Sol·licitud aparcament reservat per a botiga. 
 
Un ciutadà, propietari d’un establiment de begudes al major i al detall, de la nostra 
ciutat, compareix explicant que amb motiu de les obres fetes al carrer on té el comerç 
es van retirar les plaques de regulació d’estacionament existents. Va tenir una reunió 
amb responsables de l’Ajuntament exposant la seva petició d’una zona d’aparcament 
reservada per a càrrega i descàrrega de mercaderies destinada als clients del seu 
establiment  i rebent la resposta que en una setmana obtindria resposta. Com que no 
va ser així, va presentar un escrit reiterant-se en la conversa mantinguda i demanant 
resposta, cosa que a hores d’ara encara no ha obtingut. Sí que s’ha procedit a 
recol·locar les plaques indicadores de càrrega i descàrrega, però únicament ho són per 
a vehicles comercials de transports de mercaderies. 
Explica que hi ha d’altres establiments a la nostra ciutat que disposen d’aquest servei i 
també Ajuntaments de ciutats properes que contemplen aquesta reserva d’aparcament 
a les seves ordenances. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat exposant 
l’existència de almenys dos establiments amb aparcament reservat a la nostra ciutat i 
el greuge comparatiu que això representa. A més es fa constar la necessitat de 
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respondre per escrit sempre les instàncies dels ciutadans i demanant que s’estudiï el 
cas. 
Respon el senyor regidor amb un escrit de data 10 de novembre, rebut el dia 24, 
explicant que s’ha efectuat un canvi d’ubicació en la zona de càrrega i descàrrega, que 
s’ha procedir al pintat d’una illeta per tal de facilitar el gir als vehicles i que actualment 
només queda per pintar l’espai de la zona de càrrega i descàrrega amb una ziga-zaga 
de color groc i una limitació horària de 30 minuts. 
Com que la resposta no resol el problema del compareixent, ja que el que demana no 
és una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies, tornem sobre el tema amb el 
nou regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat a fi de poder trobar una solució a 
la qüestió plantejada pel ciutadà compareixent.  
Respon el 28 d’abril el senyor regidor no acceptant la meva recomanació d’autoritzar, 
via modificació de les ordenances municipals, l’aparcament al comerç afectat, d’una 
zona de càrrega i descàrrega per a clients i proveïdors de l’establiment (tal i com es fa 
a d’altres ciutats, entre elles Sant Cugat del Vallès), no acceptació bassada en que 
obriria una via per establir que tots els comerços de Rubí poguessin demanar aquesta 
opció cosa que faria disminuir l’aparcament lliure a la nostra ciutat. També explica que 
les concessions existents d’aparcament reservat especialment no disposaven 
d’autorització municipal i han estat retirades.  També explica que existeix una 
possibilitat de resoldre definitivament la problemàtica consistent en una zona blava 
d’alta rotació amb possibilitat de bonificació convinguda a nivell comercial que faria 
que els clients poguessin utilitzar l’espai públic de forma regulada. Així ho expliquem al 
compareixent. 
 
Resultat: Recomanació no acceptada.          Temps: 6 mesos 
 
 
70/08 de data 4 de novembre de 2008 
 
Convocatòria borsa de treball 
 
Una ciutadana compareix amb motiu d’haver-se presentat a una borsa de treball 
convocada per l’Ajuntament per a cobrir un lloc de treball a la Botiga de Rubí. La 
compareixent, va quedar cinquena en la borsa de treball i manifesta el seu desacord 
perquè la persona que anava a davant d’ella en la llista no es troba actualment 
treballant a la Botiga, sinó que ha estat traslladada a un altre lloc i en el seu lloc hi ha 
una altra persona , que ella creu no té la titulació adequada. 
El Síndic li accepta la queixa i demanarà informació al departament corresponent. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo a la senyora regidora de Recursos Humans, per tal d’obtenir informació 
sobre el problema que planteja la ciutadana queixant. 
La senyora regidora respon aportant informe del Cap del Servei de Recursos Humans 
argumentant que no s’ha produït cap vacant ni cap necessitat de substituir a la 
treballadora contractada de la borsa de treball i explicant que la persona contractada 
pot tenir el seu lloc de treball a la mateixa Botiga o fora d’ella. 
Del  contingut de l’esmentat informe en dono coneixement a la ciutadana promotora de 
la queixa, procedint a tancar l’expedient. 
 
Resultat: queixa desestimada.                     Resultat: 20 dies 
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71/08 de data 4 de novembre de 2008 
 
Tramitació de la Llei de la Dependència. 
 
Rebem, per correu intern, una instància d’una ciutadana sobre la tramitació de la Llei 
de la Dependència. La promotora de la queixa no està d’acord amb el grau i nivell 
assignats a la seva mare, que va morir. 
 
Actuació 
 
Truquem a la senyora explicant-li que no tenim competències en la matèria i que s’ha 
de dirigir al Síndic de Greuges de Catalunya. També li oferim la possibilitat de 
traslladar la queixa des d’aquesta Síndicatura al Síndic de Greuges de Catalunya. 
Com que abans de traslladar la queixa parlem amb personal del Síndic de Greuges de 
Catalunya, aquest ens informa que primer s’ha de dirigir a l’assistenta social de 
l’Ajuntament, que va ser qui va tramitar la Llei de la Dependència. 
Li comuniquem aquesta informació a la ciutadana i quedem en trucar-la dintre  d’uns 
dies. 
La truquem passats un dies i ens comunica que ha presentat un escrit al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat i un altre escrit a la Consellera. Li 
expliquem que si en el termini d’un mes no obté cap resposta, acudeixi al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Informació.                      Temps: 15 dies 
 
 
72/08 de data 11 de novembre de 2008 
 
Canvi de sentit d’un carrer. 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic manifestant que l’Ajuntament ha procedit a 
canviar de sentit i prohibir l’aparcament en un carrer de la nostra ciutat, sense cap 
avís. En el seu cas, com que era fora de viatge, van procedir a sancionar el seu 
vehicle. Ens pregunta qui li pot donar informació i si pot recórrer la sanció imposada. 
 
Actuació 
 
Li expliquem que primer ha d’esgotar la via administrativa, és a dir, ha de presentar 
una instància a l’Ajuntament demanant la informació que cregui oportuna i ha de 
recórrer la sanció. En el cas de no obtenir cap resposta per part de l’Administració 
Municipal, és quan podrà demanar els nostres serveis. 
Procedim a tancar l’expedient iniciat. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
 
73/08 de data 18 de novembre de 2008 
 
Mal estat d’una vorera 
 
Una senyora compareix explicant que al carrer de casa seva hi ha una vorera que es 
troba en molt mal estat. Els veïns ja han presentar instàncies demanant el seu 
arranjament, i fins i tot, sembla ser que van anar uns operaris de l’Ajuntament a fer 
fotografies. 
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Els queixa que malgrat tots els tràmits fets encara no s’ha procedir a reparar 
l’esmentada vorera. 
 
Actuació 
 
Es passa la queixa la senyor regidor de l’àrea de Serveis Urbans i Seguretat. 
 
Resultat: a 31.12.2008 sense resposta.                     Temps: indefinit 
 
 
74/08 de data 20 de novembre de 2008 
 
Problema d’ubicació i manca de contenidors d’escombraries. 
 
Un ciutadà compareix acompanyat de la seva senyora per exposar un problema que 
pateixen amb la ubicació d’uns contenidors d’escombraries. 
Es queixen que tenen ubicats els contenidors d’escombraries a davant mateix de les 
finestres de casa seva, que es una planta baixa i només els separa el tros de vorera. 
El problema també és el incivisme de la gent, que deixa les escombraries al terra en 
lloc de ficar-les a dins dels contenidors, o tenir la prudència de quan es troben plens, 
dipositar les deixalles en un altre contenidor. També creuen que per la gran quantitat 
d’habitatges que hi ha a la zona, troben que hi ha manca de contenidors. 
Han presentat instàncies demanant el canvi d’ubicació, ja que pròxim a la zona hi ha 
un terreny davant d’on es podrien ubicar i no perjudicarien als veïns. 
 
Actuació 
 
El síndic trasllada la queixa dels compareixents al senyor regidor de Gestió de 
Residus. 
 
Resultat: sense resposta a 31.12.2008.                     Temps: indefinit 
 
 
75/08 de data 20 de novembre de 2008 
 
Queixa per contaminació acústica. 
 
Un senyor compareix davant la Sindicatura amb motiu de patir molèsties per 
contaminació acústica d’uns establiments de restauració situats a la vorera de davant 
de casa seva. El problema s’agreuja més a l’època estival, ja que es quan la gent fa 
servir més les terrasses dels establiments. També es queixa de l’afluència de vehicles 
i motos que venen a recollir els menjars preparats d’un d’aquest establiments i que a la 
nit paren amb el motor en marxa i la música a molt volum. Ha dirigit diversos escrits a 
l’Ajuntament, que han merescut  la corresponent resposta per part de l’Administració 
sense que es resolgui el problema. El Síndic li accepta la queixa que traslladarà al 
regidor de l’Àrea corresponent. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de l’àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
Al mes de març el promotor de la queixa ens explica que ha rebut una resposta a la 
seva instància explicant quin tipus de concessió té l’establiment i quin és l’horari de 
funcionament, així com que les queixes referides a sorolls i vehicles estacionats 
malament van ser solucionades per la Policia Municipal sense necessitat d’aixecar cap 



 58

acta o denúncia, per quins motius no procedeix la revisió de l’establiment ni de noves 
limitacions a la llicència concedida. Al mateix temps se li explica que és 
desaconsellable la instal·lació de pilones degut a les característiques del ample de 
vorera i carrer així com de la política municipal de reduir les barreres arquitectòniques. 
A conseqüència de la trucada es reclama al senyor regidor còpia de l’escrit adreçat al 
compareixent cosa que es produeix el 24 d’abril. 
 
Resultat: queixa desestimada.                                Temps: 5 mesos 
 
 
76/08 de data 25 de novembre de 2008 
 
Devolució part IBI per condició de família nombrosa. 
 
Un ciutadà exposa el seu problema relatiu a la bonificació del 50% per ser família 
nombrosa, bonificació concedida en el seu moment mitjançant Decret d’Alcaldia. 
Va presentar una instància demanant que es fes efectiva la bonificació concedida, 
però mai portada a efecte. Ha parlat diverses vegades amb personal de l’oficina de 
Gestió Tributària, rebent la resposta que se li arreglarien els exercicis 2007 i 2008, 
sense que hi hagi manera de veure resolt el seu problema. El síndic li accepta la 
queixa.  
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals. Respon el senyor regidor 
explicant que és cert que es tracta d’un error de l’administració i que no es va aplicar la 
bonificació del 50% a l’exercici 2007 i que al 2008 només se li va aplicar un 20%, per 
la qual cosa es procedirà a efectuar la corresponent devolució d’ingrés indegut. 
Fent el seguiment del cas, resulta ser que l’ingrés no se li fa fins el dia 5 de maig de 
2009. Certament, el retràs resulta absolutament incomprensible, i evidencia una 
mala pràctica administrativa. 
 
Resultat: satisfactori. Seguiment.                        Temps: 23 dies 
 
 
77/08 de data 25 de novembre de 2008 
 
Queixa per contaminació acústica 
 
Rebem correu electrònic d’una ciutadana que es queixa per molèsties per 
contaminació acústica d’un bar situat als baixos de la finca on té el seu habitatge. 
El soroll ve provocat per les persianes automàtiques de l’establiment, així com pels 
extractors, cafeteres, moviments de taules i cadires, etc, ja que el tenen just sota de 
casa seva. Pensen que el local no es troba insonoritzat i han demanat a l’Ajuntament 
les comprovacions necessàries. Malgrat això el problema continua. El Síndic accepta 
la queixa que traslladarà a l’àrea corresponen demanant informe sobre el cas. 
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa al senyor regidor de l’àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
Respon, en data 9 de febrer de 2009  el senyor regidor amb un informe on queden 
detallades les actuacions portades a terme des del Servei d’Activitats i que evidencien 
que hi ha un seguit d’elements que superen la normativa de soroll. Amb aquest motiu 
es procedeix a incoar expedient de mesures cautelars amb advertiment d’inici 
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d’expedient sancionador amb limitació horària i condicionat a la presentació, execució i 
posterior comprovació d’un projecte d’insonorització de l’establiment. L’esmentat 
expedient esdevindrà sancionador en el cas que es produeixin incompliments. 
Procedeixo a notificar la resposta obtinguda a la promotora de la queixa. 
 
Resultat: satisfactori. Seguiment.                                  Temps: 2 mesos i mig 
 
 
78/08 de data 27 de novembre de 2008 
 
Queixa per sanció de trànsit amb retirada de punts. 
 
Un ciutadà, no resident a la ciutat,  compareix amb motiu d’haver-li estat imposada una 
sanció de trànsit per la Policia Local i que tipificava el fet de “conducció temerària”, per 
circular en direcció contrària per un carrer de la nostra ciutat. Va recórrer la sanció 
imposada i aquesta va quedar convertida en “conducció negligent”, passant de ser una 
sanció de 600 euros i 6 punts a 300 euros i 4 punts. El ciutadà, per tal de beneficiar-se 
de la bonificació, va pagar de la primera sanció de 600 euros la quantitat de 420 euros 
(amb la bonificació aplicada). Més tard, l’Ajuntament li va tornar 120 euros, quedant 
com a pagada la sanció total resultant del seu recurs, és a dir 300 euros. 
El compareixent no hi està d’acord, ja que si des del primer moment li haguessin 
sancionat amb 300 euros, només hauria de pagat 210 amb la reducció del 30%, per 
quin motiu creu que se li han de tornar encara 90 euros. 
També li agradaria saber si la retirada de punts comporta també retirada del carnet de 
conduir. 
 
Actuació 
 
Durant la visita del compareixent, sorgeixen dubtes sobre el retorn de la quantitat de 
90 euros i decidim trucar al Departament de Sancions. Parlem amb la senyora Maria 
León, Cap del Departament i coneixedora del cas, i ens informa que el ciutadà rebrà a 
casa seva Decret pel retorn de l’import restant (90 euros). Respecte a la retirada de 
carnet, la Cap del Departament de Sancions ignora si tindrà lloc o no, ja que això 
depèn de la Direcció General de Trànsit. 
De la conversa mantinguda amb la senyora León, informem al ciutadà compareixent, 
qui mostra la seva conformitat amb la resposta obtinguda. 
Fent el seguiment, per part de l’oficina del Síndic,  del retorn de l’import i després de 
diverses gestions i recerques, es parla amb personal de Tresoreria i ens expliquem 
que no disposen del número de compte bancari per fer el retorn i  se’ns pregunta si 
podem esbrinar aquesta dada. 
Truquem al ciutadà, qui ens facilita la dada necessària que traslladem a Tresoreria. 
Continuant el seguiment, esbrinem que el dia 20 de maig es fa fer la transferència al 
promotor de la queixa. Haig de considerar una qüestió de mala pràctica administrativa. 
 
Resultat: Informació, satisfactori.                                Temps: 6 mesos 
 
 
79/08 de data 27 de novembre de 2008 
 
Embargament de compte per Taxa de Recollida d’Escombraries. 
 
Una senyora acudeix a la Sindicatura amb motiu d’haver vist del seu compte corrent 
embargat per un import corresponent a la Taxa de Recollida d’Escombraries. Afirma 
que des de l’Organisme de Gestió Tributària se li va enviar l’avís de pagament a una 
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adreça de Sant Cugat del Vallès, a la qual no hi viu des de fa tres anys, i que els dos 
anys anteriors els avisos li havien arribat a l’adreça del domicili correcte és a dir a 
Rubí. Personada a l’oficina de l’OGT li van aconsellar que presentés una sol·licitud 
reclamant l’import de constrenyiment, i així ho va fer, però malgrat que han 
transcorregut més de dos mesos, no té cap resposta. 
 
Actuació 
 
Adrecem còpia de l’expedient al senyor regidor de Serveis Centrals, per tal que emeti 
l’informe corresponent. Ho fa en data 15 de maig acompanyant informe de 
desestimació explicant que es va practicar la notificació conforme a dret (primer amb 
resultat negatiu per desconegut, publicat en el BOP el juliol de 2008) per quin motiu 
correspon desestimar el recurs, informe signat pel Cap de la Unitat de l’Oficina de 
Recaptació. 
Manifesto la meva disconformitat en la desestimació, ja que si es llegeix bé la queixa 
presentada no es tracta pas d’una qüestió de no comunicació sinó d’una 
comunicació en domicili erroni, quan anteriorment s’havia ja utilitzat el domicili 
correcte, quina dada obrava ja en poder de l’Administració. Per quin motiu recomano 
que es rectifiqui la resolució adoptada i es procedeixi a retornar els diners de 
constrenyiment més els interessos. 
En conversa mantinguda amb el senyor regidor de Serveis Centrals el dia 27 de maig i 
comentant el tema, se m’informa verbalment de l’existència d’una acta notarial indicant 
que el domicili a efectes de notificacions era el que es va utilitzar, però que en tot cas 
això se m’explicarà per escrit. 
Si fos així, caldria que jo acceptés la negativa a la meva recomanació però sense 
estar-me d’advertir a l’Administració que, si quan se’m va donar la primera resposta no 
s’hagués omès aquesta dada de l’acta notarial, ens hauríem estalviat molta feina. 
Tot això, naturalment,  és una mera suposició ja que no tinc la resposta definitiva a 
l’hora de tancar aquesta memòria.  
 
Resultat: recomanació no acceptada, suposadament.         Temps: 5 mesos i mig 
 
 
80/08 de data 1 de desembre de 2008  
 
Queixa d’ofici. Sorra de parc infantil 
 
Aquest expedient s’obre com a conseqüència d’haver-se tancat, per desistiment, de la 
promotora de la queixa que va originar l’expedient 01/08. Malgrat haver quedat tancat 
l’esmentat expedient, el Síndic no està convençut que el terra del parc infantil o zona 
de jocs en qüestió sigui l’adequat per la seguretat dels infants. Per tant, cal seguir, 
d’ofici, amb la meva investigació. Per això, detallo acte seguit la situació segons la 
diversitat de respostes que he anat rebent en el curs de la investigació portada a 
terme:   
 
Antecedents: 
 

• 8 de gener de 2008. Una ciutadana presentà queixa perquè el seu fill de mesos 
va caure a la zona de jocs infantils del parc situat a l’avinguda Castellbisbal 
produint-se diverses rascades que van precisar atenció sanitària. S’obre 
expedient 01/08. 

 
• 15 de gener de 2008. Trasllado la queixa al senyor Jordi Peiró, regidor de 

Serveis Urbans i Seguretat. 
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• 20 de febrer de 2008. Respon el senyor Jordi Peiró que el material emprat és 

el que es va demanar a la promotora encarregada de la plaça: “sorra de 
Santa Coloma”. És un material quin origen no és de pedrera, és sorra 
rentada, de granulometria uniforme i compleix la norma UNE-EN 1177. I 
adjunta una certa còpia de la norma UNE-EN 1177 on s’especifica que la sorra, 
normalment de riu, no presenta arestes tallants. 
També explica que des de Parcs i Jardins no es veu la necessitat de substituir 
el material existent. 
 

• 7 de maig de 2008. Torno a adreçar-me al senyor regidor insistint (tal com vaig 
explicar en el meu primer escrit de 15 de gener) que paradoxalment a la zona 
on estan situats els bancs SÍ que existeix sorra fina, però no pas al lloc on hi ha 
el mobiliari de jocs infantils. Argumento que he trobat abundant documentació i 
fins i tot mostra física que avalen la meva queixa. 

 
• 15 de maig de 2008. Respon el senyor regidor reafirmant que el material 

emprat és homologat (ningú m’ha ensenyat cap certificat d’homologació) i 
manifesta que traslladarà a Obra Pública i Manteniment les directrius per 
tal que en futures actuacions s’incorpori un altre tipus de material que no 
produeixi les molèsties motiu de la queixa. 

 
• 28 de maig de 2008. Davant la negativa de voler canviar el terra en qüestió 

n’informo a la promotora de la queixa explicant-li que tanco provisionalment 
l’expedient iniciat, però que la tindré informada de com es desenvolupen unes 
accions de seguiment. 

 
• 29 de maig de 2008. Informo al senyor regidor de la meva resposta a la 

compareixent, tot demanant-li que em vulgui lliurar el certificat d’homologació i 
manifestant-li el dubte de si es va produir un error consistent en demanar a la 
promotora del projecte de la plaça un tipus de material rebent-ne un altre. 

 
• 9 d’octubre de 2008. La secretària del Síndic parla amb la secretària del senyor 

regidor de Serveis Territorials demanant com està el tema, insistint en la 
necessitat d’obtenir més informació sobre el projecte i el material subministrat.  

 
• El dia 9 d’octubre la secretària del senyor regidor de Serveis Territorials remet 

l’informe tècnic que va signar el senyor Pedro Bonias el 19 de febrer de 2008 
explicant que el material emprat és el que es va demanar a la promotora: sorra 
de Santa Coloma, material que compleix la normativa UNE-EN 1177 ja que no 
és de pedrera, és sorra rentada i té una granulometria uniforme. 

 
• El mateix 9 d’octubre es demana a la secretària del senyor regidor de Serveis 

Territorials el nom del proveïdor de la sorra de Santa Coloma, sí la va comprar 
directament l’Ajuntament o la va proporcionar la constructora. En qualsevol cas, 
necessitem una còpia de la factura. 

 
• El dia 16 d’octubre la senyora Maria Carmen Méndez envia un correu electrònic 

explicant que no es disposa del nom del proveïdor, que s’ha demanat per escrit 
a la Direcció Facultativa, la qual encara no ha respost, però se li ha tornat a 
demanar. 
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• El dia 19 de novembre la secretària del Síndic insisteix demanant a la senyora 
Méndez com es troba el tema de la obtenció del certificat de la sorra del parc 
infantil de l’avinguda de Castellbisbal.  

 
• El dia 1 de desembre de 2008 la promotora de la queixa manifesta el seu desig 

que es tanqui l’expedient iniciat, mitjançant correu electrònic i després d’una 
visita a l’oficina del Síndic. 

 
• El dia 1 de desembre comunico a la promotora de la queixa que, atenent les 

seves instruccions tanco l’expedient iniciat. No obstant, li faig saber que jo 
mateix, d’ofici obro un nou expedient a fi i efecte d’investigar la idoneïtat o no 
del material del terra de la zona de jocs infantils del parc, el qual dono el 
número d’expedient 80/08. 

 
• El mateix 1 de desembre dono coneixement al senyor regidor de Serveis 

Territorials, de la decisió presa.  
 

• El dia 4 de desembre el senyor Jaume Escoda em tramet el certificat que els 
ha fet arribar el  gerent de la constructora de la plaça, del material que s’ha 
utilitzat a la zona de jocs infantils, tantes vegades demanat. El certificat en 
qüestió no certifica pas en cap moment que es compleixi amb la norma UNE-
EN 1177 sinó que explica uns resultats granulomètrics sobre una determinada 
mostra de sorra d’àrid gros, segons l’analista, granet petit de entre 3 i 6 
mil·límetres segons la referència del client, butlletí emès per CECAM.  

 
 
Antecedents de l’expedient 80/08: 
 

• El dia 18 de febrer de 2009 el senyor Manuel Velasco, nou regidor de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana i Seguretat, envia escrit explicant que després de converses 
entre l’enginyera tècnica del departament d’Obra Pública i el tècnic de Parcs i 
Jardins amb el comercial de Prefabricats de la Selva, S.A.  els informa que el 
procés d’obtenció de la sorra utilitzada és el següent: 

 
1.  Extracció del material de la muntanya (granit meteoritzat). 
 
2. Garbellat del material per treure el gra més gros. 
 
3.  Es passa per un molí on es tritura el material (el material que es passa pel 
molí és un material disgregat). 
 
4. Es treuen els fins. 
 
5. Es passa el material per un tub amb aigua, rentant-lo a fi d’assegurar la no 
presència d’arestes al material. 
 
6. S’obtenen les diferents granulometries del material. 
 
Segons l’anàlisi granulomètric facilitat per l’empresa de la sorra fina 
(granulometria entre 0.2 i 0.3 mil·límetres) i del granet petit  (granulometria 
entre 0.3 i 0.6 mil·límetres) presenta un pH neutre i un percentatge de matèria 
orgànica molt baix. Aquest indicadors fan que sigui un material apte per a 
zones de jocs de parcs infantils. Com a conclusió, afirma el senyor regidor es 
pot dir que el material emprat en les superfícies de jocs infantils compleix la 
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norma UNE-EN 1177 “Revestimiento de las superficies de las áreas de juegos 
absorbedores de impactos. Requisitos de seguridad i métodos de ensayo” i que 
és un material que no presenta arestes que puguin ocasionar lesions per talls i 
rascades degut al seu procés de rentat (finalment es reconeix que el material 
és procedent de pedrera).  
 

• El dia 24 de març de 2009 la secretària del senyor regidor de Serveis 
Territorials em porta en mà escrit del senyor, Coordinador de l’Àrea de Serveis 
Territorials de data 20 de març de 2009 adjuntant l’informe emès pels tècnics 
que han portat a terme el projecte en el qual expliquen la procedència de la 
sorra utilitzada.  Així mateix adjunta el projecte del parc tal i com el Síndic va 
demanar el passat 11 de desembre. 
L’informe és del senyor Pedro Bonias i la senyora Maria Carmen Méndez 
conjuntament i és el mateix que ens va transcriure el nou regidor de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana i Seguretat el passat 18 de febrer de 2009. Aquesta vegada, 
però, ens adjunten dos resultats d’anàlisi de CECAM, una de sorra fina (0/3) i 
una de granet petit (3/6). 
 
  

En quant al projecte adjunt, segons plànol de juny de 2007 (proposta modificacions),  
hi figura “tipus de paviment a la zona de jocs sorra del Maresme i paviment de sauló 
a l’entorn”. 
A la Memòria del projecte, a la pàgina 16,  apartat 5 es parla de paviment tou “sorra de 
platja del Maresme a la zona de jocs” i a la pàgina 55 parla de “pavimento de arena de 
playa del Maresme” el mateix que a la pàgina 78 que ho valora en 7.099, 32 euros.  
 
De tot plegat es deriva, en opinió del Síndic,  que les informacions que ens han fet 
arribar, que són contradictòries,  fan sospitar que no s’ha posat massa cura en la 
comprovació de la idoneïtat del terra en qüestió, terra que no és de sorra fina, ni 
homogènia, ni lliure d’arestes, d’acord amb la mostra existent a l’oficina del Síndic de 
Greuges i que té tota l’aparença de tractar-se d’un material que se’n diu “ull de perdiu”. 
A la vista de tota la història, història que és una defensa a ultrança per tal de justificar 
un material emprat que, a parer meu, no semblar ser el sol·licitat, i que no resulta 
massa comprensible no voler-lo canviar en aquesta ocasió, però sí preveure que en 
successives ocasions no s’utilitzarà, suggereixo a l’Administració que decideixi de qui 
és la responsabilitat d’haver acceptat un material determinat, que no sembla ser el 
demanat i d’altra banda, que es substitueixi per un altre material que no sigui 
susceptible de provocar cap accident.  
 
Resultat: recomanació. S’ignora el grau d’acceptació al tancament d’aquesta 
Memòria.             Temps: indefinit. 
 
 
81/08 de data 3 de desembre de 2008  
 
Finalització contracte habitatge protegit. 
 
Una ciutadana envia correu electrònic a la Sindicatura explicant que és inquilina d’un 
habitatge protegit de titularitat municipal, el qual finalitza al març de 2009. És 
separada, té dues filles de 14 i 3 anys. La gran viu amb el seu pare, i la petita que és 
d’una altra relació, viu amb ella. Del pare de la petita té una ordre d’allunyament i està 
en espera de data de judici per maltractaments. No rep cap pensió de manutenció per 
la filla petita. Treballa les hores que la seva filla de 3 anys és a l’escola, té un contracte 
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temporal i cobra 625 euros. Ha anat a demanar ajuda als Serveis Socials de 
l’Ajuntament, però li han dit que no poden fer res. 
Com que el contracte és improrrogable, es pregunta què haurà de fer el mes de març 
quan aquest se li acabi i no pugui accedir a cap altre habitatge per motius econòmics. 
 
Actuació 
 
Com que es tracta d’un problema social, que pensem que implica a diferents àrees de 
l’Ajuntament, traslladem la queixa a Alcaldia, a Serveis a les Persones, al servei de la 
Dona i a Proursa. 
El dia 12 de desembre rebem resposta del Servei de la Dona explicant que: 
- Va ser atesa pel servei psicològic a l’octubre de 2007 derivada pels Mossos 
d’Esquadra. La van citar 15 dies més tard, però no va anar ni va avisar, sense que 
hagi demanat novament cita pel servei. 
-  No l’han atès mai des del servei jurídic del Departament de la Dona.  
-  Poden oferir-li una TAM (telèfon d’assistència mòbil) només cal que vagi al servei 
portant l’ordre d’allunyament. 
En data 22 de maig ens informen que ha trobat un habitatge de lloguer i que procedirà 
al trasllat en els propers dies. Des de Serveis Socials estan valorant quin tipus d’ajut 
se li pot prestar per accedir a l’habitatge de lloguer nou. 
 
Resultat: Servei a la Dona, informació.                         Temps: 9 dies 
Resultat: Serveis Socials, informació.                                              Temps: 170 dies 
Resultat: Proursa, informació.                                                           Temps: 170 dies 
 
 
82/08 de data 4 de desembre de 2008  
 
Embargament compte bancari per deute ex-marit. 
 
Una ciutadana compareix amb motiu d’haver rebut embargament bancari per un deute 
del seu ex-marit, del qual ella era avaladora. 
Pregunta quina és la quantitat màxima del seu sou que li poden embargar, ja que li 
sembla que hi ha una regulació sobre el tema i que no se li ha aplicat bé. 
 
Actuació 
 
Li expliquem que nosaltres no hi tenim competències en el tema i que s’haurà de dirigir 
a l’Oficina Municipal d’informació al Consumidor (OMIC). Ho farà avui mateix. 
 
Resultat: queixa no acceptada.          Temps: immediat 
 
 
83/08 de data 9 de desembre de 2008  
 
Aparcament de vehicles en un carrer semipeatonal. 
 
Ens arriba un correu electrònic amb la queixa d’un ciutadà que manifesta que el carrer 
de casa seva el van convertir en semipeatonal, amb prohibició d’estacionament i d’una 
sola direcció. Exposa que els vehicles circulen en les dues direccions, estacionen al 
carrer, que no és de molta amplada i quan un vehicle ha de passar ho fa gairebé 
tocant la porta dels habitatges. És un carrer amb una certa afluència de trànsit i amb 
escoles properes. 
 



 65

Actuació 
 
Truquem al ciutadà i li preguntem si ha dirigit alguna instància a l’Ajuntament exposant 
el problema. Com que diu que no ho ha fet, li expliquem que primer ha d’esgotar la via 
administrativa, és a dir, ha de presentar una instància i esperar resposta a la mateixa 
per part de l’Administració. Si no obté cap resposta o la resposta obtinguda no li 
satisfà, és quan pot acudir al Síndic de Greuges. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
 
84/08 de data 16 de desembre de 2008  
 
Queixa per vorera en mal estat i solar urbà sense tancar. 
 
Un ciutadà compareix explicant que al carrer de casa seva hi ha un terreny sense 
tancar i un tros on la vorera manca i els vianants han de baixar a la calçada per 
sortejar aquest tros en mal estat. 
Van presentar una instància l’any 2006, la qual va merèixer resposta per part de la 
senyora Lourdes Conesa Cap del  Servei d’Edificació i Disciplina Urbanística explicant 
que després de la visita dels tècnics municipals s’havia demanat a la propietat del 
terreny la neteja i tancament del mateix. A l’octubre de 2007 van presentar una altra 
instància, ja que el problema continuava igual, sense cap resposta. L’1 de desembre 
de 2008 han tornar a presentar dues instàncies més a  les quals a data d’avui tampoc 
han  obtingut cap resposta per part de l’Administració Municipal. 
Afirma haver parlat en varies ocasions amb la senyora secretària del regidor de 
Territori, i sembla ser que malgrat haver avisat en diverses ocasions al propietari del 
solar sobre l’obligació de mantenir-lo net i tancat,  aquest no ha fer cas dels 
requeriments de l’Administració. 
Aporta còpia dels documents referits, instàncies i resposta per part de l’Administració.  
El Síndic li accepta la queixa que traslladarà al departament de Territori. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa, juntament amb tota la documentació aportada pel compareixent al 
senyor regidor de l’Àrea de Territori, sol·licitant especialment que se m’informi sobre 
quan i com es procedirà a la construcció de la vorera que demana i a la neteja i 
tancament del solar en qüestió, tot suggerint a l’Ajuntament l’aprovació d’una 
ordenança de neteja i tancament de solars, tal i com tenen gran quantitats 
d’ajuntaments d’altres poblacions, adjuntant algunes a tall d’exemple. 
 
Resultat: a 31.12.2008 cap resposta.                     Temps: indefinit 
 
 
85/08 de data 23 de desembre de 2008  
 
Sanció de trànsit per estacionament indegut. 
 
Una senyora, acudeix acompanyada del seu marit, explicant que es sent injustament 
tractada amb motiu de la imposició d’una multa i retirada de vehicle  per estacionar al 
damunt de la vorera al carrer de la Pastora, número 85. 
La ciutadana va presentar al·legacions explicant que va estacionar al lloc dels fets per 
motius de salut (aportant informes mèdics que ho acreditaven)  i que quan va arribar el 
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seu marit de la feina (treballa en una altra població) i va voler retirar el vehicle, ja no hi 
era. 
La compareixent entén que es procedís a la retirada el vehicle per part de la grua 
municipal si aquest dificultava el pas de vianants i explica que es va veure obligada a 
estacionar malament degut al seu estat de salut, car es trobava molt malament. 
Demana li sigui retirada la sanció ja que no va actuar amb desídia envers les normes 
de circulació. 
El Síndic li accepta la queixa que traslladarà al senyor Cap de Policia Local. 
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa al senyor Cap de la Policial Local, exposant els motius 
argumentats per la compareixent. 
Respon el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat, en data 18 de febrer 
de 2009, comunicant que accepta el concepte de no voluntat de transgredir el Codi de 
Circulació ni impedir la lliure circulació de vianants per la vorera, sinó que va ser un 
acte forçat per la seva situació, per quin motiu se li retira la sanció de 90 euros, però 
no l’import de la retirada del vehicle per la grua municipal, ja que el vehicle, realment, 
feia nosa. Se li comunica a la promotora de la queixa que manifesta el seu acord i 
agraeix la intervenció del Síndic.  
 
Resultat : Satisfactori.                                 Temps: 2 mesos 
 
 
86/08 de data 23 de desembre de 2008 
 
Queixa per contaminació acústica del Poliesportiu Municipal. 
 
Una senyora resident al carrer Zamora de la nostra ciutat, és a dir, dintre de la zona 
esportiva de Can Rosés, manifesta que troba vulnerats els seus drets a la intimitat, al 
descans i a un medi ambient sa i lliure de contaminació inclosa la contaminació 
acústica.  I això ho atribueix al soroll que ocasionen les activitats esportives pròpies 
dels camps de fultbol i la piscina municipal existents a la zona.  Ha dirigit diverses 
instàncies que, segons afirma, han trobat bona recepció i comprensió, però no s’ha 
solucionat el problema. Per tot això acudeix demanant la intervenció del Síndic de 
Greuges per tal que tant ella com altres veïns del barri vegin restablerts els seus drets. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor d’Esports i al senyor regidor de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
El dia 16 de febrer de 2009 rebo un escrit de data 3 de febrer que signa el senyor 
regidor d’Esports explicant totes les gestions portades a terme amb el Club de Natació 
Rubí i amb la Unió Esportiva de Rubí destinades a mantenir la bona convivència entre 
els veïns i els practicant de l’esport. No obstant això, proposa que puguem fer una 
visita conjunta a les instal·lacions esportives i veure quina és la situació actual un cop 
portades a terme les esmentades accions.  
Després de portar a terme la visita d’inspecció el dia 25 de febrer, procedeixo a 
informar a la compareixent de les gestions portades a terme per part de la Regidoria 
d’Esports en quant a insonorització, mantenint les finestres tancades i utilitzant 
“copopren”, donant instruccions al C.E. de Rubí per tal que les activitats a partir de les 
20 hores tinguin un volum acústic baix, informant a la U.E. de Rubí que els caps de 
setmana retardin el servei de megafonia fins a les 10 hores, etc.  
I fent la següent recomanació a l’Ajuntament de Rubí: 
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RECOMANO: 
 
Que s’elabori per part de l’Ajuntament de Rubí un protocol d’actuació que reguli les 
condicions de funcionament, previ estudi tècnic, de totes les instal·lacions esportives 
del polígon de Can Rosés a fi de garantir tant els drets dels veïns a un medi ambient 
sa (d’acord amb l’article XVIII de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans 
a la Ciutat), i el dret a la pràctica esportiva (d’acord amb el punt 3 de l’article XXI de 
l’esmentada Carta Europea). Aquest protocol hauria de ser creat en un temps el més 
breu possible i, mentre no estigui del tot elaborat, es procedeixi a seguir controlant les 
actuacions iniciades. 
 
Resultat: informació i recomanació.            Temps: 45 dies 
 
 
 
QUEIXES 2009 
 
 
SINTESI DE LES QUEIXES 
 
 
1/09 de data 8 de gener de 2009  
 
Queixa necessitat ingrés marit a una residència 
 
Una senyora quin marit de 69 anys diabètic, hipertens, amputat, amb trastorns 
cerebrals i dèficits visual i auditiu, de mobilitat reduïda i precisant atencions i cures 
diàries, i representa un problema ja que no se’l pot deixar sol a casa, compareix 
manifestant la seva preocupació perquè precisa sotmetre’s a una operació quirúrgica i 
això comportaria que hagués d’ingressar al marit a un lloc on podessin tenir cura d’ell.   
Ve essent atesa pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí, i justament té hora per 
resoldre un tema referit a la Llei de la Dependència pel 4 de febrer, data massa 
llunyana. Té concedida la Llei de la Dependència i ha patit maltractaments per part del 
marit que ha intentat agredir-la i va presentar la corresponent denúncia als Mossos 
d’Esquadra i també ha acudit a la Regidoria de la Dona quina advocadessa li ha 
aconsellat que sol·liciti l’empara del Síndic de Greuges 
 
Actuació 
 
Traslladem la seva queixa als Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí, entregant 
l’expedient en mà. El dilluns dia 12 parlem telefònicament amb la senyora Cap de 
Primera Acollida, qui ens confirma que se li ha donat cita pel mateix dilluns dia 12, que 
no hi haurà cap problema per ingressar el marit en el moment en què es precisi 
intervenir quirúrgicament a la compareixent,  i que ens informarà per escrit quan hagi 
finalitzat el procés. 
 
Resultat: trasllat a Serveis Socials i atenció per part d’aquest departament. 
 

     Temps: immediat 
 
 
2/09 de data 8 de gener de 2009  
 
Reclamació  imposada per una usuària dels FGC 
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Una senyora acudeix al Síndic amb motiu d’haver presentat una reclamació davant els  
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La senyora va marcar el bitllet a l’estació 
de Sarrià, i en arribar a Rubí, el bitllet no li permetia sortir. La persona responsable de 
seguretat li va dir que si volia sortir havia de pagar 20 euros. La senyora no estava 
d’acord, ja que el seu bitllet era correcte (una T-10 de 2 zones) i va retrocedir fins a 
Hospital General, on si la va deixar sortir i va haver de trucar al seu marit per tal que 
l’anés a recollir. A més, segons afirma, allà li van dir que la targeta era correcta, i va 
procedir a presentar la corresponent reclamació. 
 
Actuació 
 
Li expliquem que el Síndic de Greuges Municipal no té competències davant els FGC, 
que són de la Generalitat i per tan hauria d’acudir al Síndic de Greuges de Catalunya, 
però que havent presentat la reclamació corresponent, primer ha d’esperar a rebre una 
resposta per part del FGC, i que un cop rebuda si no li satisfà o no rep cap resposta, 
és quan pot acudir al Síndic de  Greuges de Catalunya. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
 
3/09 de data 13 de gener de 2009  
 
Queixa per suposada estafa a persona amb discapacitat. 
 
Una ciutadana compareix davant el Síndic per un problema que té la seva filla 
discapacitada psíquica. 
La seva filla, que té una discapacitat del 33%,  va signar un crèdit per la compra d’una 
aspiradora quin valor era de 80 euros, però el crèdit era de 5.000. Pensa que ha sofert 
un abús, ja que pateix una discapacitat  i no va entendre que signava un crèdit de 
5.000 euros i pensava que estava signant la compra de l’aparell. 
Ha acudit a l’Oficina Municipal d’informació al Consumidor, que ha fet diverses 
gestions amb la empresa que li va vendre l’aparell, sense cap resultat positiu. 
 
Actuació 
 
Se li explica que el Síndic no hi té competències,  i que en tot cas, hauria d’acudir als 
Mossos d’Esquadra de Rubí per tal de fer la denúncia corresponent. 
Li facilitem les dades de la Prefectura dels Mossos d’Esquadra a Rubí, prèviament 
haver parlat amb ells per certificar que sí que hi pot presentar l’esmentada denúncia. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Informació.        Temps: immediat 
 
 
4/09 de data 13 de gener de 2009  
 
Finalització contracte pis Proursa. 
 
Una senyora acudeix com a possible perjudicada per la finalització del contracte de 
lloguer d’un habitatge de protecció social de la nostra ciutat, propietat de Proursa. El 
contracte li venç a finals de març i haurà d’abandonar l’habitatge. Està divorciada, té 
tres fills de 20, 8  i 5 anys que hi conviuen amb ell. El seu fill gran que treballava es va 
quedar a l’atur fa uns mesos i només li queden dos mesos de prestació dels quatre 
que li corresponien. A la compareixent també se li acaba el carnet d’atur i té demanada 
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l’ajuda familiar i amb possibilitat que se li concedeixi, però no disposa de cap més 
ingrés. 
Explica que va  demanar  hora amb els Serveis Socials de l’Ajuntament abans de 
vacances de Nadal i que li han concedit pel dia 18 de març, data molt propera a la 
finalització del seu contracte de lloguer. 
 
Actuació 
 
Li expliquem que el Síndic no mana, sinó que només pot fer recomanacions, 
suggeriments, peticions, etc. 
El Síndic passa la compareixença a Serveis a les Persones, demanant si la poden 
atendre abans, ja que la data concedida és molt propera a la finalització del contracte 
de lloguer de la ciutadana. 
També recomanem a la compareixent que presenti una instància dirigida a Proursa per 
tal  d’explicar la seva situació crítica en aquests moments i que no sap si quan arribi la 
finalització del contracte haurà millorat o no. 
En data 22 de maig ens responen des de Proursa que no va ser possible renovar el 
contracte a la compareixent i que està en un de lloguer del mercat privat. 
Des de Serveis Socials ens informen que no ha fet cap demanda d’ajut. 
 
Resultat: Informació.                        Temps: 129 dies 
 
 
5/09 de data 15 de gener de 2009  
 
Sanció de trànsit 
 
Un ciutadà compareix davant el Síndic, després d’haver acudit al Síndic de Greuges 
de Catalunya i haver-li donat la opció de tramitar la seva queixa a través del Síndic de 
Greuges de Rubí, cosa que accepta per raons de proximitat. 
Va ser sancionat per estacionament indegut en un carrer de la nostra ciutat, quina 
sanció va recórrer amb resultat desestimatori una i altre vegada. Com que no està 
d’acord, perquè assegura que no hi havia una placa de prohibit estacionar, demana 
l’empara del Síndic de Greuges Local. 
 
Actuació 
 
Estudiada la seva queixa i tota la documentació aportada em persono al lloc dels fets 
comprovant que, efectivament, no hi ha cap placa de prohibit estacionar, però sí que 
existeix una senyalització vertical a la mateixa vorera que indica clarament la prohibició 
d’aturada. Comentada la situació amb la Cap del Departament de Negociat de Multes 
de l’Ajuntament, estic d’acord amb la sanció aplicada i no observo que se li hagi 
vulnerat cap dret, tota vegada que ha pogut recórrer la sanció per dues vegades i fins i 
tot ha pogut acudir al Síndic de Greuges. Per tant, resolc que haig de desestimar la 
queixa presentada per manca de fonament. 
 
Resultat: queixa desestimada.                          Temps: 7 dies 
 
 
6/09 de data 15 de gener de 2009  
 
Retorn import de taxes. 
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Un ciutadà que havia sol·licitat la devolució d’una Taxa d’Escombraries, a nom del seu 
pare, difunt,  a l’Organisme de Gestió tributària el 5 d’agost de 2008, encara no ha 
rebut la devolució reclamada. Com que aporta documentació suficient s’accepta la 
compareixença per tal d’aclarir el tema amb l’OGT. 
 
Actuació 
 
Rebem resposta de l’OGT informant que el compareixent ha estat advertit en dues 
ocasions que no és la persona que cal demanar la devolució, ja que aquesta només la 
pot fer el seu germà gran que és qui té la tutoria legal de la seva mare. Després de 
parlar amb el germà gran, aquest manifesta que ràpidament arreglarà el problema. 
Efectivament, de l’OGT ens confirmen que ja s’han posat en contacte amb el familiar 
adequat així amb el compareixent que posteriorment ens manifesta que ja està tot 
arreglat i per tant, tanquem l’expedient. 
 
Resultat: informació.                Temps: 7 dies 
 
 
7/09 de data 20 de gener de 2009  
 
Tracte incorrecte per part d’un treballador municipal. 
 
Un ciutadà s’ha vist, segons explica, maltractar per part d’un treballador de la Brigada 
Municipal amb motiu d’unes obres al carrer. Ha presentat una instància moments 
abans de comparèixer, però malgrat tot, vol la defensa del Síndic de Greuges. 
 
Actuació 
 
Se li explica que la via administrativa que ha iniciat mitjançant la instància ha de seguir 
el seu curs i cal que esperi resposta de l’Ajuntament. Però per la seva indignació, pels 
fets que relata, el seu estat d’ànim i per guanyar temps, se li accepta la queixa que es 
trasllada al regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat el qual respon al cap de 
dos mesos informant que si bé reconeix que un treballador va maltractar de paraula a 
l’esmentat ciutadà, aquest havia retirat la tanca col·locada al carrer de manera que es 
va organitzar un caos circulatori. Argumenta el senyor regidor que la correcció i 
respecte mutu ha de ser per ambdues parts, ciutadà i treballador municipal. 
Atès que aquests casos acaben sempre amb dues versions diferents, es fa difícil 
resoldre equitativament la qüestió de forma que he acabat per recomanar a 
l’Administració el deure de tot funcionari i treballador municipal de tractar sempre a tots 
els ciutadans amb el respecte i consideració de que són mereixedors. I al ciutadà 
compareixent, el deure de tot ciutadà de respectar la senyalització de la via pública. 
 
Resultat: recomanació.            Temps: 2 mesos 
 
Nota: Posteriorment, el ciutadà manifesta el seu desacord amb la explicació 
donada per l’Administració, ja que no reflexa la veracitat dels fets, segons ell. 
 
  
8/09 de data 20 de gener de 2009  
 
Manca de resposta a una  instància. 
 
Un ciutadà va presentar una instància, l’octubre de l’any passat, perquè considerava 
mal ubicats uns contenidors de deixalles quina accessibilitat resultava incòmode per 
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als usuaris. També va presentar una altra instància el 7 d’octubre referida al perill que 
per als vianants representa la ubicació d’uns altres contenidors a tocar d’un pas de 
vianants. Com que considera esgotada la via administrativa, per haver transcorregut 
més de tres mesos sense obtenir resposta, ni veure produïts els canvis d’ubicació 
demanats, se li accepta la queixa. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat  qui 
respon en data 24 d’abril que la ubicació d’uns contenidors es va fer per considerar la 
situació actual com la més adient per donar un servei més homogeni a un major 
nombre d’usuaris de la zona. I en quant a la segona instància que va presentar se li ha 
respost que es procedirà a allunyar els contenidors situats prop dels passos de 
vianants a fi de disminuir el possible perill presentat. Es trasllada la resposta al 
compareixent. 
 
Resultat: informació.                                 Temps: 3 mesos 
 
 
9/09 de data 20 de gener de 2009  
 
Manca de resposta a una instància presentada. 
 
El mateix ciutadà va presentar una instància en data 23 d’octubre referent a unes 
obres del carrer Cadmo cantonada Pau Claris a les quals hi detecta una colla 
d’anomalies. Ara, al cap de tres mesos, encara no ha rebut cap resposta si bé ha 
constatat que algunes de les anomalies han estat corregides. Manifesta el seu 
malestar com a veí i ciutadà ja que no s’ha vist atès com esperava. 
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat 
recordant el deure de respondre totes les instàncies dels ciutadans i demanant que 
s’emeti l’informe escaient que ens permeti donar resposta al ciutadà. 
El 24 de març respon el senyor regidor explicant que el 30 de gener el compareixent 
va rebre resposta a la seva instància. 
 
Resultat: satisfactori i informació.          Temps: 2 mesos 
 
 
10/09 de data 20 de gener de 2009  
 
Problema amb el Padró Municipal. 
 
Un veí de la ciutat compareix explicant que ha intentat en diverses ocasions donar de 
baixa del Padró Municipal un familiar seu que ja fa 4 anys no viu en el seu domicili. 
Aporta còpia de les instàncies presentades insistint en el tema, una d’elles de data 23 
de novembre de 2007, instàncies a les quals no ha obtingut mai resposta. 
També aporta còpia d’una acta de compareixença al Jutjat de Rubí manifestant que 
l’esmentat familiar no viu a Rubí, sinó a Lleida, ignorant el seu domicili amb exactitud.  
 
Actuació 
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El Síndic contacta amb la senyora Cap de l’OAC per tal d’esbrinar quina és la situació, 
quin tràmit s’ha de fer i com es pot solucionar el problema, ja que el compareixent és 
una persona d’edat avançada i està pagant la Taxa d’Escombraries per tres persones 
quan només l’hauria de pagar per dues. 
Respon l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que el familiar va quedar donat de baixa d’ofici 
del Padró Municipal d’Habitants en data 19 de juny de 2008. Així ho comuniquem al 
ciutadà recomanant-li que pot personar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i demanar 
un certificat d’empadronament i convivència a fi d’obtenir un document justificatiu de 
que al seu habitatge només hi viuen ell i la seva esposa. 
 
Resultat: satisfactori                   Temps: 1 dia 
 
 
11/09 de data 27 de gener de 2009  
 
Perill de caiguda d’un arbre. 
 
Un ciutadà presenta una queixa amb motiu d’haver presentat una instància el 19 de 
maig de 2005 pel perill que representa un pi situat a la parcel·la del costat, parcel·la de 
propietat municipal. Ara, amb motiu de les fortes ventades produïdes i vista la quantitat 
de pins que han caigut a tota la urbanització, torna novament sobre la instància 
presentada. 
 
Actuació 
 
Se li explica que ja que fa més d’un any de la instància presentada, el Síndic no pot 
intervenir, però se li recomana que presenti una nova instància acompanyada de la 
còpia, mai resposta, de la instància de  l’any 2005. 
A petició seva, se li redacta la instància que signa i presentarà a l’OAC. 
 
Resultat: informació i queixa no acceptada.        Temps: immediat 
 
 
12/09 de data 27 de gener de 2009  
 
Queixa per obtenir jubilació parcial treballadora de l’Ajuntament. 
 
Una treballadora de l’Escola d’Art Municipal presenta una queixa al no veure atesa la 
seva sol·licitud de jubilació parcial. 
Explica que ha fet diferents passes davant el departament de RRHH, sense 
aconseguir assolir el que pretén. Li comenten que els tràmits estan en marxa, però no 
s’acaba d’arreglar. 
 
Actuació 
 
El Síndic fa una consulta al Departament de RRHH demanant informació sobre el 
perquè de la lentitud dels tràmits. 
Rebem informe detallat de la regidora de RRHH indicant que ja s’han fets els tràmits 
corresponents per tal que la compareixent pugui accedir a la seva pretensió i que 
només cal convocar el procés selectiu, que es farà en pocs dies, i la duració d’aquest 
procés  s’estima en uns 3 o 4 mesos. Tan aviat com conclogui aquest procés i es 
disposi d’un candidat, es procedirà a la contractació d’un rellevista i la promotora de la 
queixa podrà accedir a la jubilació parcial.  
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El Síndic recomana la màxima rapidesa en tots els tràmits necessaris per portar a 
terme la contractació i, per tant, la compareixent pugui assolir la jubilació parcial 
desitjada. 
 
Resultat: Informació i recomanació.                         Temps: 1 mes 
 
 
13/09 de data 29 de gener de 2009  
 
Problemes amb l’actuació d’un  CAP de Rubí 
 
Una senyora d’edat avançada acudeix al Síndic de Greuges Local explicant que té una 
agulla clavada a la cama, amb motiu d’una injecció que li van posar al  CAP 
corresponent de la nostra ciutat. 
Com que el tema que planteja no competència nostra, li donem totes les dades del 
Síndic de Greuges de Catalunya i la senyora explica que els tràmits els farà la seva 
filla. 
Al cap de pocs dies, torna a venir la senyora tornant a explicar el mateix problema. 
Parlem més detingudament amb ella (dóna la sensació que es desorienta una mica) i 
no se’n recorda haver vingut dies abans i que li donéssim la informació del Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
Finalment, decidim parlar amb l’assistenta del CAP afectat i aquesta ens fa el 
comentari que li sembla que fins i tot hi havia una sentència judicial sobre el tema. 
 
Actuació 
 
Parlem amb la filla de la ciutadana qui ens comenta que si que és cert que hi va haver 
una sentència judicial la qual no li va ser favorable. També, segons criteri facultatiu, 
treure aquesta agulla suposa més risc que deixar-la, per la qual cosa no volen fer cap 
gestió sobre aquest tema. 
El que sí manifesta la filla és que estava descontenta dels serveis prestats pel 
personal d’assistència domiciliària (pels quals feien servir els xecs domicilia) i de quin 
personal té l’opinió que sí que serveixen per fer companyia, però no per fer feines de 
neteja, per la qual cosa van optar per contractar una persona de manera particular. 
Li expliquem que aquest tema el podria tractar amb l’assistenta social de referència del 
sector i exposar el seu problema. Explica que trucarà per fer la gestió. 
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada.            Temps: immediat 
 
 
14/09 de data 29 de gener de 2009  
 
Problemes amb els rebuts  de la Taxa de Recollida d’ Escombraries 
 
Una ciutadana acudeix com a representant d’una administració de finques amb una 
amplia cartera de clients, comerciants de la nostra ciutat, plantejant un problema amb 
els rebuts de la Taxa de Recollida de Residus Comercials i Industrials. 
El problema plantejat és que han anat presentant instàncies per esmenar els errors en 
els rebuts emesos i ara que s’han lliurat els rebuts de l’any 2005 i 2006 tornen a sortir 
malament. 
Consideren que l’Administració Municipal hauria de fer les comprovacions necessàries 
per tal d’actualitzar el Padró d’activitats comercials i no ser ells els que cada any hagin 
de presentar les rectificacions i els rebuts tornin a sortir malament, ja que això els 
suposa fer una feina que li correspondria fer a l’Administració a parer seu. 
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Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals demanant informació sobre 
quins són els tràmits i quin és el procediment que segueix l’Administració per tal de 
controlar les altes i baixes, de comerços locals i fins i tot els canvis d’activitat d’un 
comerç. 
Respon el senyor regidor en data  27 de febrer adjuntant informe del Cap de la Unitat 
de Recaptació de l’ORGT en el qual manifesta que l’Ajuntament de Rubí va delegar la 
gestió de la taxa envers la Diputació de Barcelona mitjançant acord del Ple de data 25 
d’octubre de 2007. Per tal de complir aquest acord, l’Administració, una vegada 
depurat el Padró de 2005 amb les reclamacions presentades, va traspassar aquest a 
l’Organisme de Gestió Tributària a fi i efecte de la confecció dels padrons següents a 
partir de les modificacions produïdes. 
En el cas de les escombraries comercials, aquestes modificacions significaren la 
inclusió de les altes i baixes facilitades pel departament d’Activitats de l’Ajuntament i 
també es van incloure les bonificacions indicades en l’arxiu del Padró traspassat 
(2005). 
Pel que fa a la confecció dels rebuts de les escombraries industrials, el sistema era el 
mateix amb una important diferència que consisteix en que la quota de l’exercici 2006 
s’ha calculat en funció d’un grup generador de residus i la superfície del local de 
l’activitat i no pas envers la superfície i el nombre de treballadors com es va fer 
l’exercici 2005. 
Del resultat de totes les investigacions, es decideix comunicar a la promotora de la 
queixa el següent: 
 
1. Darrerament va ser rebuda per la senyora alcaldessa que li va prestar tota mena de 
col·laboració en el seu problema. 
2. Se li explica el procediment pel qual es generen els rebuts i es traslladen a 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
3. Se li recomana que sol·liciti una entrevista amb el departament d’Activitats, quin 
personal tècnic està disposat a donar tota mena d’explicacions sobre el Padró 
d’activitats comercials. 
4. També que el Padró d’establiments comercials varia constantment, ja que molts 
comerços de la nostra ciutat canvien de propietari o, fins i tot, d’activitat sense donar-
ne coneixement a l’Ajuntament de Rubí. 
5. Actualment, en el departament d’Activitats hi ha un equip que està treballant per tal 
de posar al dia, tant com sigui possible, el Padró mitjançant comprovacions “in situ” 
dels diferents comerços de la ciutat. 
 
Resultat: informació.                                            Temps: 3 mesos 
 
 
15/09 de data 29 de gener de 2009 
 
Reclamació patrimonial per caiguda 
 
Una senyora acudeix amb motiu d’haver presentat una reclamació patrimonial per 
caiguda a la via pública, amb resultat de lesions. Ha rebut Decret d’Alcaldia 
desestimant-li la mateixa i pregunta si pot fer alguna cosa més. 
 
Actuació 
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Li expliquem que pot interposar recurs de reposició amb caràcter potestatiu en el 
termini de 30 dies i que en cas que aquest li sigui denegat, pot acudir davant la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
La compareixent opta per presentar primer el recurs de reposició que li ajudem a 
redactar des de la nostra oficina. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Informació.                                    Temps: immediat 
 
 
16/09 de data 29 de gener de 2009  
 
Sanció de trànsit 
 
Un ciutadà en fa arribar la seva queixa mitjançant correu electrònic per haver-li estat 
retirat el seu vehicles amb la grua municipal. 
Explica que on estava estacionat el seu vehicle no és un vial, sinó una zona 
d’aparcament i que el seu automòbil es trobava ben estacionat i que no és cert que 
dificultés el pas del camió d’escombraries. Va presentar al·legacions i no li han estat 
estimades. 
 
Actuació 
 
Demanem còpia de l’expedient al departament corresponent, ja que el ciutadà no ens 
aporta cap documentació per correu electrònic. 
Un cop rebem la documentació tramitem la queixa a l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat i fent observació que el senyor va aportar una fotografia explicant on es 
trobava situat el seu vehicle i explicant que si el camió de recollida d’escombraries 
circulava en el sentit de la marxa del carrer no és possible que el seu automòbil 
destorbés el pas del mateix. 
Com que el ciutadà es considera indefens, demanem que es torni a revisar l’expedient 
i les al·legacions presentades pel mateix i se’ns faci arribar l’informe corresponent. 
 
Resultat: en tràmit.                                                                   Temps: indefinit 
 
 
17/09 de data 2 de febrer de 2009  
 
Ajut pel transport per acudir a centre educatiu per discapacitats visuals a 
Barcelona. 
 
En el decurs d’unes xerrades per a donar a conèixer la institució del Síndic de Greuges 
local a dones immigrades magrebines, una senyora ens planteja una qüestió. 
Té un fill menor d’edat que pateix discapacitat visual (és cec) i ha d’acudir cada 
dimecres a una escola de l’ONCE a Barcelona. Per acudir a aquesta escola ha 
d’agafar un autobús des del barri on resideixen fins a l’estació del FGC de la nostra 
ciutat i en arribar a Barcelona agafar el Metro fins a Plaça d’Espanya. 
Com que ella ha de quedar-se a Barcelona tot el dia fins que surti el seu fill de l’escola 
té concedida una beca de menjador pels seus altres fills, però pregunta si no hi ha 
algun ajut per fer el transport del menor i no haver d’estar ella tot el dia a Barcelona. 
Cal suposar que des de Serveis Socials han aconseguit totes aquelles ajudes 
existents, però com que la ciutadana fa aquesta consulta, parlarem amb Serveis 
Socials per tal que ens informin sobre el tema. 
 
Actuació 
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En data 3 de febrer adrecem escrit a la senyora Cap del Servei de Primera Acollida per 
tal que ens informi si existeix algun tipus d’ajut o transport que pugui millorar la situació 
de trasllat del menor fins a l’escola de l’ONCE a Barcelona i també si la Llei de la 
Dependència preveu algun tipus d’ajut en un cas com aquest. 
Des de Serveis Socials expliquen que el departament està assumint el pagament del 
menjador dels fills els dies que s’ha de fer el trasllat al centre Joan Amades de l’ONCE. 
Des d’Ensenyament no existeix cap tipus d’ajut al respecte. El treballador social que 
porta el seguiment d’aquesta família ha gestionat ajuts des del CAD i també a través 
de la Llei de la Dependència, però la situació encara està pendent de resolució. 
 
Resultat: informació.                                  Temps: 100 dies 
 
 
18/09 de data 2 de febrer de 2009  
 
Queixa sobre FECSA-ENDESA 
 
Un senyor acudeix  a l’Oficina del Síndic de Greuges com a propietari d’una parcel·la a 
la urbanització de Les Valls de Sant Muç. 
A la parcel·la de la seva propietat va ser canviat el comptador de llum amb motiu de 
les obres d’urbanització. Com que a cada moment es quedava sense llum, va trucar a 
Avaries de Fecsa-Endesa. Manifesta que els operaris que van venir del servei 
d’avaries li van dir que només tenia dos fases connectades i no pas les tres ta i com 
deuria de ser i que aquest era el motiu de que se li anés la llum constantment. 
Amb motiu d’aquesta errada, se li ha espatllat la bomba submergible que hi té en un 
pou per treure aigua i ara demana que s’ha de fer càrrec de la reparació o d’una 
bomba nova. 
Ho va posar en coneixement de la companyia elèctrica, però no li donen cap solució. 
 
Actuació 
 
Li expliquem que nosaltres no tenim competències davant la companyia elèctrica però 
li expliquem que pot fer dos actuacions. Una és anar a l’OMIC a presentar la 
corresponent reclamació o bé acudir al Síndic de Greuges de Catalunya que sí que té 
un conveni signat amb l’esmentada companyia. Se li faciliten les dades del Síndic de 
Greuges de Catalunya.  
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada.        Temps: immediat 
 
 
19/09 de data 2 de febrer de 2009  
 
Recorregut autobús barri del Pinar 
 
En el curs d’unes xerrades per donar a conèixer la institució del Síndic de Greuges, un 
col·lectiu de dones magrebines del barri El Pinar varem rebre determinades queixes 
sobre el funcionament del servei d’autobús urbà, en concret la línia que arriba al barri 
esmentat. 
Es queixen del nou recorregut de l’autobús, que al no passar pel centre, les deixa lluny 
el lloc de destí i, com que també aprofiten per anar al Mercat Municipal i tornen 
carregades amb la compra, han d’agafar dos autobusos amb el sobrecost que això 
representa, ja que no hi ha tarifa integrada. 
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Actuació 
 
Es dóna trasllat de l’expedient al senyor regidor d’Ecologia Urbana i Seguretat, el qual 
respon que està pròxim a efectuar-se un canvi en el recorregut de l’autobús del Pinar i 
que quan el canvi sigui efectiu podrem reunir-nos per parlar del tema. 
 
Resultat: reunió prevista pel 4 de juny.                                    Temps: 7 dies 
 
 
20/09 de data 5 de febrer de 2009 
 
Sol·licitud pis de lloguer de protecció oficial  
 
Una ciutadana acudeix a la Oficina del Síndic explicant que va anar a Proursa a 
demanar informació sobre els habitatges de lloguer de protecció social i, segons 
explica, li van dir que si no portava cinc anys empadronada a la nostra ciutat no podia 
presentar la sol·licitud. 
Va explicar que el seu cas és una mica especial, ja que és nascuda a la nostra ciutat i 
hi ha viscut tot el temps, a excepció d’un període més o menys d’un any (del 2005 al 
2006) durant el qual va haver de traslladar-se per motius laborals. Ho va explicar i la 
resposta va ser que no podia presentar la sol·licitud. 
Un cop a casa i llegint detingudament la sol·licitud va observar que enlloc posa com a 
condició portar més de cinc anys empadronat a la nostra ciutat. 
El dia abans d’acudir a la nostra oficina, va presentar a l’OAC una instància demanant 
una entrevista amb el regidor de la Comissió d’Urbanisme, per tal d’explicar la seva 
situació i poder presentar la sol·licitud  com les demes persones i poder optar a la 
borsa d’habitatges de lloguer. 
 
Actuació 
 
Se li explica que com que no ha esgotat la via administrativa no li podem acceptar la 
seva queixa, però donat que el termini de presentació de les sol·licitud per a la borsa 
d’habitatges és pròxim a concloure, procedim a fer una gestió davant Proursa per 
veure d’aclarir el tema. 
Truquem a Proursa i parlem amb la senyora Eva Candela, explicant la situació de la 
compareixent. La senyora Candela ens informa que pot presentar la seva sol·licitud 
amb el corresponent certificat d’empadronament i que, després quan es revisin les 
peticions es tindrà en compte amb la puntuació corresponent que li pertoqui. 
Ho comuniquem per telèfon a la ciutadana compareixent, qui manifesta haver anar a 
l’OAC a demanar mitjançant instància el seu historial d’empadronament per tal de 
poder adjuntar-lo a la sol·licitud. També li fem la recomanació que en cas que no li 
acceptessin la sol·licitud a Proursa, la pot entrar per registre a l’OAC, i procedim a 
tancar l’expedient. 
 
Resultat: Informació. Queixa no acceptada.        Temps: immediat 
  
 
21/09 de data 5 de febrer de 2009  
 
Reclamació per part de l’Administració de reposició de vorera amb bordó de 
gual 
 
L’any 2008 una ciutadana va acudir en demanda d’una intervenció del Síndic a causa 
d’haver rebut escrit de l’Ajuntament comminant-la a restituir el bordó tipus americà del 
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davant del local dels baixos de casa seva per bordó convencional. No se li va acceptar 
la queixa per no haver esgotat la via administrativa. Ara ha tornat a venir explicant que 
va fer una instància explicant que l’estat actual de la vorera ja era així quan va adquirir 
l’habitatge fa uns 23 anys. Malgrat el seu argument, se li aplica l’article 77 de 
l’Ordenança de Policia i Bon Govern de Via Pública que estableix que el titular està 
obligat a restituir el bordó al seu estat normal, per tant, el 19 de gener se’l obliga a 
l’esmentada restitució. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat argumentant que no 
correspon a la compareixent la restitució del bordó rebaixat tipus americà pel bordó 
normal de vorera, ja que no n’és responsable i l’Ajuntament es basa només en una 
mera sospita. 
Respon el senyor regidor amb un informe reiterant-se en l’article 77 de l’Ordenança 
(“tant en el supòsit de baixa voluntària com en el de revocació, el titular ve obligat a 
restituir el bordó de la voravia al seu estat normal”) i en que no hi ha constància 
documental que les obres fossin realitzades per l’Ajuntament, i per tant, cal deduir que 
van ser realitzades pel titular. 
Com que es tracta de la paraula de l’Ajuntament contra la de la compareixent, haig 
d’acceptar la decisió de l’Administració, no sense abans demanar a la interessada que 
aporti, si li és possible, algun element demostratiu de l’existència del bordó a l’època 
en la qual va adquirir l’habitatge. 
La compareixent aporta una fotografia de 21 anys enrere en la que hi apareix ella amb 
la seva filla petita enfront del portal de casa seva i en la que es pot apreciar l’existència 
de la vorera amb bordó americà apte per gual. Això em permet rebatre a 
l’Administració en la seva decisió fent valdre el principi d’innocència que té tot ciutadà 
d’acord amb la Constitució. 
Finalment, el senyor Coordinador de Seguretat, Espai Públic i Mobilitat em dóna la raó 
i em comunica que donarà instruccions a la Brigada per tal que reposi el bordó, 
naturalment, a càrrec de l’Ajuntament, decisió que comunico a la interessada. 
 
Resultat: satisfactori.            Temps: 3 mesos 
 
 
22/09 de data 19 de febrer de 2009  
 
Robatori a l’interior de l’Ateneu Municipal 
 
A l’interior de l’Ateneu es produeix el robatori d’una bossa de mà i un telèfon mòbil, 
amb posterior intervenció dels Mossos d’Esquadra, propietat d’una treballadora 
municipal. 
 
Actuació 
 
Des de l’Oficina del Síndic s’inicia un procés conduent a esbrinar si es pot portar a 
terme la reclamació d’indemnització a la treballadora, arribant a la conclusió que no és 
procedent. 
 
Resultat: informació.                Temps: 7 dies  
 
 
23/09 de data 24 de febrer de 2009  
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Sanció de trànsit per estacionar en un carrer de vianants  
 
Un ciutadà acudeix amb motiu d’imposició de sanció i retirada de vehicle quan ell es 
trobava descarregant eines a casa seva que és en un carrer de vianants. També 
demana còpia de l’Ordenança Municipal de Circulació, ordenança que li entreguem 
l’endemà mateix. 
 
Actuació 
 
Examinada la documentació i personat al carrer esmentat en el que s’observa un 
senyal de trànsit amb el text “prohibit circular excepte veïns i càrrega i descàrrega de 8 
a 11 hores”  decideixo desestimar la queixa per considerar que la sanció i retirada de 
vehicle són ajustats a dret. Així mateix recomano que sol·liciti una entrevista amb el 
senyor regidor de Mobilitat per tal de mirar d’arribar a un acord per poder efectuar la 
recollida d’eines quan ho necessiti. 
 
Resultat: queixa desestimada.                        Temps: 21 dies  
 
 
24/09 de data 25 de febrer de 2009 
 
Sol·licitud assabentat d’obres menors. 
 
Un ciutadà discapacitat físic i per tant de mobilitat de reduïda, acudeix perquè ha anat 
a sol·licitar autorització per tal de rebaixar l’alçada del marbre que hi ha a l’entrada del 
bloc del seu habitatge a fi de fer-lo accessible a la cadira de rodes.  A l’OAC, a tenor 
de les seves explicacions l’han adreçat a Obra Pública on li han explicat que ha de 
demanar llicència d’obres menors, amb aparellador, arquitecte i dipòsit de fiança. Com 
que li ha semblat excessiu el tràmit, demana la intervenció del Síndic.  
 
Actuació 
 
Ràpidament es fa una consulta a l’Àrea de Territori explicant exactament quina mena 
d’obra es sol·licita i se’ns confirma que només ha de demanar un assabentat d’obres 
menors a l’OAC.   
Parlem amb personal de l’OAC qui manifesta que expedirà l’esmentat assabentat així 
que el peticionari hi faci acte de presència. 
Al dia següent, torna a sortir el dubte perquè a l’assabentat hi van posar que hi 
demanaven fer una rampa i això requeria llicència d’obres menors, per quin motiu des 
de l’OAC i Obra Pública truquen al Síndic per tal d’aclarir els dubtes. Personat el 
Síndic al habitatge en qüestió, amb la seva secretària, es treuen fotografies del terra 
del portal i es concreta que la “rampa” consisteix en inclinar una peça de marbre de 20 
centímetres d’ample i sis centímetres de desnivell, cosa que no modifica l’estructura de 
l’edifici i per tant cal considerar que es tracta d’un assabentat d’obres. Així es 
comunica a l’Administració i s’acaba el problema. 
 
Resultat: Satisfactori.                  Temps: 1 dia 
 
 
25/09 de data 2 de març de 2009  
 
Queixa pilona arrencada i esvoranc a la via pública. 
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Una senyora ens envia un correu electrònic amb motiu d’un problema de desperfectes 
a la via pública. 
Una camió que descarregava ciment en una obra del costat de casa seva, va arrencar 
una pilona i va fer un esvoranc. 
Li van comentar al camioner i els va dir que ell no ho diria a l’Ajuntament i que si ho 
volien arreglar que truqués ella al Consistori. 
La mare de la ciutadana, una senyora de 80 anys, va trucar a l’Ajuntament i després 
de molt esperar li van dir que havia de fer una instància. 
Ens demana si no podem fer cap acció més ràpida, ja que considera que és molta 
burocràcia la necessària per denunciar un fet que pot comportar un perill de caiguda a 
la via pública. 
 
Actuació 
 
Traslladem el correu electrònic que ens fa arribar la ciutadana al departament de 
Territori i a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat, ja que tenim dubtes de a quina àrea 
correspon. 
El dia 5 de març al matí parlem amb la secretària del senyor regidor de Serveis 
Territorials qui ens manifesta de des de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Segureta li han dit 
que el tema els corresponia a ells i que se’n ocuparien de resoldre’l. 
El mateix dia 5 a la tarda, rebem correu electrònic de la ciutadana comunicant-nos que 
aquell mateix matí havien anat a arreglar la pilona trencada i ens dóna les gràcies per 
l’agilitat en els tràmits. 
 
Resultat: satisfactori.                Temps: 3 dies 
 
 
26/09 de data 3 de març de 2009  
 
Queixa per un rebut de Taxa de Recollida d’’Escombraries 
 
Un senyor compareix explicant que la seva filla té el domicili fiscal de la seva activitat, 
fisioterapeuta al mateix domicili patern del compareixent. Per aquest motiu ve pagant 
dos rebuts de taxa de recollida d’escombraries, la comercial i la domiciliària. L’any 
2006 va presentar una instància manifestant que la seva filla utilitza el domicili patern 
com a domicili fiscal d’autònoma, però que la seva activitat professional la 
desenvolupa fora d’aquest, en clíniques, hospitals, centres de rehabilitació, etc. 
Va rebre una resposta passats 7 mesos que no satisfer al compareixent. 
El dia 20 de gener de 2009 el ciutadà ha tornat a presentar una instància insistint 
novament en el tema i que es comprovi els fets que va al·legar el compareixent, 
mitjançant la visita d’inspecció que s’estimi oportuna per part de l’Ajuntament al seu 
domicili. 
Tot i que encara està pendent de rebre resposta a aquesta segona instància, ha 
decidit acudir al Síndic en demanda d’una intervenció conduent a una resolució 
positiva als seus interessos. 
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals. 
En data 4 de març, el senyor regidor de Serveis Centrals ens fa arribar escrit en el qual 
explica que ha traslladat el nostre expedient a l’Àmbit de Gestió de Residus, ja que és 
l’òrgan competent. 
En data 30 d’abril de 2009 fem una consulta al Servei d’Activitats de l’Ajuntament a fi 
d’aclarir si hi consta donada d’alta alguna activitat al domicili del compareixent i se’ns 
fa saber que no. 
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Queda pendent resposta per part de Serveis Centrals. 
 
Resultat: en tràmit.                                  Temps: indefinit. 
 
 
27/09 de data 5 de març de 2009  
 
Agressió d’un nen a l’escola. 
 
El pare d’un nen de 10 anys acudeix explicant que el dia abans, quan va anar a recollir 
el seu fill a l’escola, on cursa cinquè de primària, aquest presentava senyals a la cara 
evidents d’haver patit una agressió física: presentava hematomes a la cara, inflamació, 
un cop al llavi, etc. Va decidir portar el seu fill al CAP Mútua per tal que passés 
observació mèdica i li van lliurar el corresponent informe mèdic. 
Aquest matí ha parlat amb personal del menjador de l’escola, ja que va ser el lloc on 
es van produir els fets i que, segons va explicar el nen al seu pare, li va fer un altre noi 
d’un any més d’edat.  
 
Actuació 
 
Davant l’enuig del pare, que demana la defensa per part del Síndic contacto amb la 
Unitat d’Educació i Convivència per la Ciutadania, de la Policia Local de Rubí, que 
ràpidament s’ocupen del tema, atenen al ciutadà i l’endemà em passen l’informe 
corresponent. 
 
Resultat: mediació.                              Temps: 1 dia 
 
 
28/09 de data 3 de març de 2009  
 
Resposta incomplerta a una instància. 
 
Un ciutadà es queixa per la resposta  poca entenedora a una instància en la que 
preguntava els criteris i normes a tenir en compte en la col·locació de plafons tipus 
adossat i tipus banderola en alguns establiments de la nostra ciutat, ja que observa 
diferències d’estètica entre uns comerços i altres. 
 
Actuació 
 
Des de l’Oficina del Síndic es contacta amb l’Àrea de Territori obtenint la resposta que 
l’article 54 del Catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Natural de Rubí ho especifica clarament. Cerquem l’esmentat Catàleg on 
hi surt la normativa i li lliurem al compareixent. L’endemà el ciutadà diu que vol parlar 
amb algun regidor o tècnic, ja que té un dubte. 
Procedim a comunicar al promotor de la queixa que truqui directament a Llicències i 
tanquem l’expedient. 
 
Resultat: informació.                                      Temps: 2 dies 
 
 
29/09 de data 10 de març de 2009  
 
Queixa sobre façana bruta a conseqüència d’obra pública realitzada. 
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Una senyora manifesta el seu enuig per com, a conseqüència d’una obra pública a la 
xarxa de clavegueram per part de Sorea, es va produir molta polseguera que va 
embrutar una part de la façana de l’habitatge on viu. Va demanar que l’Ajuntament li 
netegi la façana mitjançant instàncies dels mesos de desembre, gener i febrer, 
obtenint la resposta que les taques no eren produïdes per l’obra pública. Va parlar amb 
personal de l’Àrea d’Urbanisme on va obtenir la resposta verbal que calia que 
s’adrecés al Departament de Medi Ambient. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat  i respon el senyor regidor 
explicant que la pols enganxada a la façana procedeix de diverses fonts: obres 
d’edificació en un solar contigu, la pròpia circulació de vehicles i partícules en 
suspensió que el vent arrossega, de manera que no es pot atribuir exclusivament a les 
obres de clavegueram esmentades, resposta que trasllado a la compareixent. 
 
Resultat: queixa desestimada.                        Temps: 45 dies  
 
 
30/09 de data 11 de març de 2009  
 
Retirada de vehicle amb grua municipal per no portar el rebut  d’assegurança 
obligatòria, aparentment. 
 
Aquesta queixa arriba al despatx del Síndic a través d’una autoescola de Rubí, ja que 
el ciutadà afectat és de nacionalitat guineana, s’està traient el carnet de conduir 
camions i és l’únic lloc que coneix algú a la nostra ciutat i on creu que pot explicar el 
que li està passant. 
La història es bastant llarga i complicada i comporta diverses trucades de la secretària 
del Síndic a la Policia Local i fins i tot a la Cap de Sancions de l’Ajuntament, en el curs 
de la qual es produeixen opinions i versions contradictòries, però la retirada per la grua 
és inapel·lable, amb la corresponent taxa i posterior sanció. Com que el conductor 
guineà és resident a Terrassa, com que afirma que sí que disposa d’assegurança 
obligatòria del vehicle i com que té les lògiques dificultats idiomàtiques i com que 
existeix una circular de la DGT que diu que s’ha suprimit la denúncia per no portar el 
rebut de l’assegurança obligatòria a l’interior del vehicle. 
 
Actuació 
 
Passo un correu electrònic al senyor Inspector en Cap de la Policia Local explicant la 
versió que jo tinc dels fets i exposant  el meu dubte si s’ha produït una vulneració dels 
drets del conductor del vehicle retirat que, de ser certa, adquiriria un caràcter més 
complicat al tractar-se d’un ciutadà immigrat. 
 
Resultat: Després d’haver reclamat resposta al senyor Sots Inspector de la Policia 
Municipal al cap de dos mesos, invocant els articles pertinents del vigent Reglament 
del Síndic de Greuges, i de l’obligació de respondre les queixes que presenti el Síndic. 
Respon el senyor regidor explicant com va anar tot el procés, que la culpa de l’enrenou 
és de la companyia d’assegurances, que al final es va arreglar tot després de múltiples 
trucades a la correduria i a la pròpia companyia. Finalment, des de la mateixa Policia 
Local se li va recomanar al conductor que podia reclamar a la companyia a través de 
l’oficina de l’OMIC. 
 
Resultat: informació.             Temps: 2 mesos i mig 
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31/09 de data 13 de març de 2009   
 
Sanció de trànsit. 
 
Un senyor es queixa per com va ser sancionat per estacionar el vehicle al passeig de 
la Riera, en una zona on està prohibit aturar-se, però on el senyal no és ben visible 
segons manifesta. 
Va presentar al·legacions que foren desestimades. 
 
Actuació  
 
Em persono al lloc dels fets i constato que efectivament, hi ha senyal de prohibit 
aturar-se al inici del carrer, al costat del monument a les víctimes de la riuada, visible si 
es circula pel carrer Cadmo en  sentit al Castell, però no circulant en direcció a Pau 
Claris.  
Resolució: 
Explico al compareixent que haig de desestimar la queixa, ja que, efectivament, el seu 
vehicle estava estacionat en un lloc on està especialment prohibit, però faig un escrit 
de suggeriment al senyor regidor de Mobilitat per tal que es procedeixi a la col·locació 
d’una altra placa indicadora de prohibit aturar-se a l’altre costat del carrer, és a dir, on 
estan situats els bancs, a fi que tant si s’entra al passeig de la Riera procedent del 
carrer Cadmo i provinent d’un sentit o d’un altre, els senyals siguin ben visibles. I 
també suggereixo que si és veritat que aquell tram de carrer està reservat únicament 
als veïns per tal de permetre l’entrada i sortida dels garatges de la zona, (tal com 
s’argumenta en la denegació de les al·legacions) es senyalitzi l’esmentat ús restringit 
mitjançant el preceptiu senyal de trànsit. 
 
Resultat: queixa desestimada amb suggeriment a l’Ajuntament.    Temps: 18 dies 
 
Observacions: a l’hora de confeccionar la present Memòria ignoro si els meus 
suggeriments han estat acceptats o no per part de la Regidoria afectada. 
 
 
32/09 de data 17 de març de 2009  
 
Manca de resposta a una instància. 
 
El compareixent explica que no ha rebut resposta a una instància del dia 17 de 
novembre de 2008 en la que manifestava la seva protesta pel mal estat del terra del 
carrer Sant Magí cantonada Sant Gaietà. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat  i en data 24 de març respon 
el senyor regidor que ja ha informat a l’esmentat ciutadà que es procedirà a deixar el 
carrer en les degudes condicions una vegada finalitzin les diverses obres que es 
troben en construcció. 
 
Resultat: Informació.                           Temps: 7 dies 
 
 
33/09 de data 19 de març de 2009   
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Consulta sobre afectació d’uns habitatges pel nou POUM 
 
Un matrimoni acudeix amb motiu de trobar-se el seu habitatge afectat pel nou POUM 
ja que aquest contempla el nou Pla d’Actuació Urbana denominat PAU 3 situat 
justament a la zona on resideix de manera que sembla que comportarà d’enderroc del 
seu habitatge i d’altres existent a la zona esmentada. Ja va presentar al·legacions 
primerament amb instància del 30 de juliol de 2008 i també ha parlat amb personal del 
departament de Proursa on li van dir que probablement si telefonava al mes de març 
podrien avançar-li alguna cosa. Estan molt inquiets, ja que tenen inseguretat sobre els 
seus habitatges i presenten una colla de dubtes que el Síndic no els pot respondre, 
però com que demanen la meva intervenció els posaré en contacte amb personal del 
Comissionat d’Urbanisme. 
 
Actuació 
 
Parlo amb la senyora Olga Pons, de Proursa, la qual entén el problema i les 
preocupacions de l’esmentat matrimoni compareixent i molt amablement m’assegura 
que parlarà per telèfon amb els afectats per tal de concertar una entrevista amb el 
tècnic corresponent que pugui donar-los informació i esvair els seus dubtes. 
Efectivament, al cap d’una setmana ens truca el compareixent agraint l’actuació del 
Síndic  i explicant que ja van mantenir l’entrevista esperada amb informació que, 
aparentment, s’acceptarien les al·legacions presentades per quin motiu podien estar 
tranquils sobre el futur dels seus habitatges. 
 
Resultat: informació satisfactòria.                                    Temps: 7 dies 
 
 
34/09 de data 26 de març de 2009  
 
Al·legacions presentades al POUM i queixes per manca de serveis.  
 
Rebem un correu electrònic d’un ciutadà resident a una zona propera a Can Solà 
explicant que els veïns es troben pendents d’instal·lacions com ara enllumenat públic, 
rehabilitació de carrers i sobre tot clavegueram, sense que l’Ajuntament s’hagi 
pronunciat encara. Sobre tot manifesta la necessitat d’instal·lació de clavegueram ja 
que es produeixen constants sobreeiximents de les fosses sèptiques. 
 
Actuació 
 
Responc que, segons la informació rebuda, les peticions de requalificació com a sòl 
urbà  de la zona on resideix el peticionari (zona que figura com a no urbanitzable en el 
nou POUM) estan encara pendents d’acabar de ser estudiades i acceptades o 
rebutjades, per quin motiu encara no s’ha esgotat la via administrativa ni es pot 
considerar que se’ls hi hagi vulnerat cap dret, ja que han pogut presentar les 
al·legacions oportunes al nou POUM i, per tant, cal esperar que se’ls doni una 
resposta per part del Comissionat d’Urbanisme que és qui té la darrera paraula. Per 
tant, prenc la decisió de no acceptar la queixa. 
  
Resultat: queixa no acceptada.                          Temps: 2 dies 
 
 
35/09 de data 26 de març de 2009  
 



 85

Reclamació d’un import de 1.460 euros al Consistori. 
 
Uns veïns van arreglar un carrer pertanyent a una zona no urbanitzable, pel seu 
compte, ja que l’Ajuntament no havia fet mai cas dels desperfectes i el mal estat en 
que es trobava l’esmentat carrer. L’any 2004 van reclamar 1.460 euros en concepte de 
restitució dels diners esmerçats en deixar el carrer en condicions. 
 
Actuació 
 
Com que entre la producció del fet que motiva la queixa, fins el dia d’avui, ha 
transcorregut més d’un any, els comunico als esmentats veïns que  no puc acceptar la 
seva queixa, ja que el Reglament del Síndic de Greuges ho impedeix. 
 
Resultat: queixa no acceptada.                    Temps: immediat 
 
 
36/09 de data 31 de març de 2009  
 
Problemes amb la illa de vianants. 
 
Un ciutadà havia sol·licitat una entrevista per tal d’expressar la seva queixa, motivada 
per la decisió de l’Ajuntament de tancar, en hores determinades, la circulació rodada 
pel carrer Llobateres. Això obliga als veïns que utilitzaven els parkings del carrer 
Francesc Macià a haver de donar una volta fins a l’estació vella. Però quan acudeix a 
l’entrevista, l’Ajuntament ja ha decidit obrir el carrer Llobateres a la circulació rodada i, 
per tant, se li ha solucionat la queixa i desisteix de demanar cap actuació del Síndic, 
però vol agrair personalment el meu interès i la bona predisposició. 
 
Resultat: queixa no acceptada per desestiment.                            Temps: immediat 
 
 
37/09 de data 1 d’abril de 2009  
 
Problemes amb una vorera a la urbanització de Les Valls de Sant Muç. 
 
Un resident a Les Valls de Sant Muç manifesta la perillosa irregularitat que representa 
el fet que un tram del carrer Segadors té la vorera a dos nivells, just al tombar de la 
cantonada. Destaca que l’esmentat tram és lloc de pas freqüent per veïns d’edat 
avançada i dones amb cotxets de criatura, per quin motiu hi ha perill de caiguda i, 
quan es produeixen glaçades duran l’època hivernal, encara més. Va dirigir una 
instància el 10 de desembre de 2008 que fou resposta pel senyor Francisco Sancho 
explicant l’informe que havia fet el Director Facultatiu del Projecte d’urbanització de 
Sant Muç, informe que es basava en el fet que “les obres de Sant Muç, ja són 
acabades, i que l’execució de la vorera s’ha fet seguint el mateix criteri que en altres 
trams de la urbanització i que, en tot cas, les millores han d’anar a càrrec del 
parcel·lista”. 
 
Actuació 
 
Com que la resposta rebuda no satisfà al promotor de la queixa (ni tampoc al Síndic) 
trasllado el problema al senyor regidor de Serveis Territorials i també al de Mobilitat 
per tal que puguin coordinar les accions escaients com ara la instal·lació d’una barana 
i una millora del ferm si aquest es troba en mal estat. 
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El 7 de maig respon la secretària del senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat per correu electrònic a la secretària del Síndic, indicant que, seguint 
instruccions del senyor regidor es passarà nota per tal que sobre el terreny es faci 
l’estudi de la possibilitat de posar una barana al tram en qüestió. El tema es porta des 
de Brigada i, per tant, després de parlar amb el tècnic responsable d’aquesta es passa 
directament a Desenvolupament Urbà. 
 
Resultat: suggeriment acceptat, en principi. Seguiment del cas.    Temps: 37 dies 
 
 
38/09 de data 3 d’abril de 2009  
 
Sol·licitud de retorn d’un aval de garantia. 
 
Una senyora que va adquirir un immoble en construcció, amb llicència d’obres 
concedida, pretén que l’Ajuntament li retorni els avals de garanties que havia dipositat 
l’antic propietari que és qui li va vendre l’habitatge a mig construir. 
 
Actuació 
 
Se li explica que a no ser que en document de compravenda s’especifiqués el contrari, 
el possible retorn dels avals de garanties s’ha de fer a la persona que els va dipositar i 
no pas a ella, cosa que no acaba d’entendre. 
Per tant no se li accepta la queixa. 
 
Resultat: queixa no acceptada per manca de fonament.               Temps: immediat 
 
 
39/09 da data 14 d’abril de 2009  
 
Queixa sobre el CatSalut. 
 
Per correu electrònic rebo la queixa d’una senyora que va sol·licitar que se li 
practiqués una amniocentesis, prova que li va negar la ginecòloga del CAP ja que 
prèviament se li havia practicat un “screening” dins dels primers 3 mesos de l’embaràs 
i, havent aquest sortit correcte, no era necessari l’amniocentesis. 
Es va queixar i se li va explicar que el 19 de gener es va rebre, al CAP, una nota 
circular que explicava que si l’”screening” fet a una gestant, entre les setmanes 8 a 13 
de gestació no mostren anomalies cromosòmiques, no cal portar a terme cap 
amniocentesis. 
La promotora de la queixa no va quedar conforme i va presentar una queixa al 
CatSalut i va respondre el Director d’Atenció al Ciutadà, explicant-li detalladament els 
motius pels quals ella no era candidata a la realització de la prova invasiva que 
pretenia. 
Com que ella atribueix la decisió a un pretès estalvi de despeses, per part de la 
Seguretat Social i, considerant que creu que, al menys, aquesta informació, si està 
científicament demostrada, l’haurien d’explicar i raonar a les gestants per tal de 
tranquil·litzar-les, decideix demanar una actuació del Síndic d Greuges. 
Com que la compareixent ha fet ja tots els passos necessaris i, tenint en compte que jo 
no tinc competències davant el CatSalut, que depèn de la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya, li proposo que es dirigeixi al Síndic de Greuges de 
Catalunya o, si ho prefereix, jo mateix puc donar coneixement a aquesta darrera 
institució de defensa del ciutadà. 
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Actuació 
 
Atès que la promotora de la queixa accepta que jo mateix doni trasllat de la seva 
queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, no sense abans manifestar-li que la meva 
opinió, després de cercar informació científica al respecte, que possiblement no tingui 
raó en la seva queixa excepte en que potser hi va haver una manca d’informació 
prèvia. 
 
Resultat: trasllat al Síndic de Greuges de Catalunya.                         Temps: 3 dies   
 
 
40/09 de data 16 d’abril de 2009  
 
Actuació d’ofici. 
 
Amb motiu d’haver-me assabentat que el Síndic de Greuges de Catalunya ha signat 
uns convenis de col·laboració amb les companyies Fecsa-Endesa i Telefònica per tal 
de tramitat queixes davant les mateixes, parlo amb personal de l’esmentada institució 
per tal que se’m faci arribar còpia dels mateixos, a ser possible, amb la finalitat de 
donar-los a conèixer a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, per si els poden 
ser d’ajuda. 
 
Actuació 
 
Des del Síndic de Greuges de Catalunya ens fan arribar còpia dels convenis signats 
amb les companyies es subministraments de llum i telefonia i procedim a donar còpia 
a l’OMIC. 
 
Resultat: informació.                           Temps: 3 dies 
 
 
41/09 de data 23 d’abril de 2009  
 
Canvi de titular  d’un nínxol. 
 
Un ciutadà acudeix amb motiu dels tràmits per fer el canvi de nom d’un nínxol s’ha 
trobat que l’anterior propietària, que és morta, tenia un deute pendent de cinc anys de 
la Taxa de Cementiri, corresponent als anys 2005 a 2009 ambdós inclosos. Com que 
les explicacions rebudes de l’Administració li resulten estranyes (com ara que la titular 
del nínxol no estava empadronada a Rubí i altres notícies confoses) demana la 
actuació del Síndic. 
 
Actuació 
 
Des de l’oficina es contacta amb l’OAC i ens certifiquen que sí que estava 
empadronada a Rubí i es procedeix a contactar amb l’encarregat del Cementiri arribant 
a la conclusió que quan es va fer l’últim canvi de titularitat de l’esmentat nínxol no es 
va anotar cap DNI i, a més, hi figurava una tal “Maria” per comptes de Maria Isabel, i 
per això no es va poder identificar ni advertir a la contribuent de l’obligació de pagar la 
taxa.  
D’altra banda, s’observa que la taxa del 2005 ha prescrit, i per tant, acordem que 
només es pagaran els rebuts dels anys 2005 a 2009 sense cap recàrrec. 
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Es comunica el resultat a l’interessat de la intervenció i que disposa fins el dia 5 de 
maig pel pagament de les taxes i que, d’altra banda, no hi ha cap problema pel canvi 
de titular. 
 
Resultat: satisfactori.                                Temps: immediat 
 
 
42/09 de data 27 d’abril de 2009  
 
Degradació de zona urbana. 
 
Un matrimoni del carrer Palència de la nostra ciutat es queixa de manca de control 
policial, manca de neteja de la zona, enllumenat insuficient i altres deficiències que 
han motivat que dirigís diverses instàncies havent merescut la resposta que “l’obra 
encara no ha estat recepcionada per l’Ajuntament”. Precisament, avui mateix, han 
presentat una nova instància insistint en les queixes. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Resultat: en tràmit.                                                                              Temps: indefinit 
 
 
43/09 de data 27 d’abril de 2009  
 
Sol·licitud de retorn voluntari al país d’origen. 
 
Un ciutadà de nacionalitat equatoriana compareix amb motiu de voler demanar el 
retorn voluntari al seu país. Té problemes econòmics, està en situació d’atur i el pis on 
resideix va ser subhastat la setmana passada. Ha acudit a Serveis Socials però li han 
donat hora pel mes de juliol.  
 
Actuació 
 
El dia 27 es parla amb la senyora Cap de Primera Acollida de Serveis a les Persones i 
ens comenta que l’ajuda pel retorn voluntari la dóna la Generalitat de Catalunya, però 
en aquests moments no tenen pressupost i hi ha una llarguíssima llista d’espera. No 
obstant, des de Serveis Socials es trucarà al compareixent a fi de mantenir una 
entrevista en data pròxima i poder aconsellar-li que la tramitació d’ajuda i documents 
es pot fer a través de l’organisme AMIC, que probablement li tramitaran més 
ràpidament. 
  
Resultat: informació.                               Temps: immediat. 
 
 
44/09 de data 5 de maig de 2009  
 
Queixes sobre una suposada pràctica de prostitució en un domicili particular. 
 
Una senyora es queixa a causa de les molèsties que li ocasiona un habitatge prop del 
seu en el que s’exerceix suposadament la prostitució. Segons explica, pateix molèsties 
per escàndols, sorolls i per les confusions d’alguns clients que truquen per error a casa 
seva a altes hores de la matinada. S’ha queixat a la Policia Local, als Mossos 
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d’Esquadra i fins i tot a la Policia Nacional sense èxit, segons afirma. Pateix estrès 
emocional com a conseqüència. 
En un segon apartat explica que va demanar a la Policia Local un certificat de les 
vegades que els havia telefonat durant la nit i de les actuacions policials, certificat que 
se li va lliurar previ pagament de la taxa de 32 euros. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat explicant 
la situació (que és, realment, molt complexa i difícil d’arreglar) i també manifestant la 
meva disconformitat amb la taxa aplicada de 32 euros, tota vegada que la interessada 
va demanar el certificat en exercici d’un dret d’interès legítim que s’articula per mitjà de 
denúncia que genera l’actuació de la Policia Local que la promotora ha volgut conèixer 
i, en aquest cas, l’activitat burocràtica és una obligació que l’Administració ha 
d’assumir en exercici de les seves competències i en cap cas pot constituir el fet 
imposable de la taxa que li ha estat imposada. Per aquest motiu, recomano la 
devolució, per mitjà de la tramitació d’ofici del procediment de devolució d’ingressos 
indeguts, de la taxa de 32 euros que la compareixent va haver de pagar. 
 
Resultat: en tràmit.                                   Temps: indefinit 
 
 
45/09 de data 12 de maig de 2009  
 
Queixa sobre el mercadal setmanal. 
 
La propietària d’una parada de venda al mercadal, (mercat no sedentari) dels 
dissabtes a la nostra ciutat, es queixa del tracte rebut per part del director de 
l’esmentat mercadal, tracte que suposadament i a parer de la compareixent, vulnera 
els seus drets, ja que li té assignat un lloc situat al final de tot el recinte, un lloc molt 
poc comercial.  Afirma que diverses vegades, amb ocasió d’haver quedat lliures altres 
espais molt més ben situats, se li ha negat la possibilitat d’ocupar-ne algun, malgrat la 
seva antiguitat, havent-se atorgat en canvi a d’altres paradistes. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor d’Ecologia Urbana i Seguretat per tal que vulgui 
emetre informació al respecte.  
Respon el senyor regidor el dia 25 de maig, amb promptitud digna d’elogi mitjançant 
un informe exhaustiu i abundant documentació acreditativa per quin motiu haig de 
considerar desestimada la queixa en no trobar cap element justificatiu de vulneració de 
cap dret de la ciutadana. 
 
Resultat: queixa desestimada.                                   Temps: 13 dies 
 
 
46/09 de data 19 de maig de 2009  
 
Manca de resposta a una instància, manca de lliurament d’un document. 
 
Un ciutadà es queixa per com no se li ha respost una instància en al que demanava un 
determinat document  i, en conseqüència, creu que ha perdut un judici per manca del 
document sol·licitat. 
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A més, manifesta la seva protesta perquè el president de l’escala on viu ocupa un 
espai que és de la comunitat, sense pagar res, i que utilitza per guardar-hi substàncies 
inflamables i perilloses. Creu que l’Ajuntament té alguna cosa a dir, ja que perilla la 
seguretat dels veïns per risc d’incendi. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la seva queixa al senyor regidor de Serveis Centrals, per tractar el tema 
de la manca de lliurament del document sol·licitat i al senyor regidor de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana i Seguretat pel tema dels productes inflamables. 
Respon el senyor regidor d’Ecologia Urbana i Seguretat quina resposta haig de 
traslladar al compareixent en qualitat d’informació, ja que aparentment la 
documentació sol·licitada ha estat lliurada al Jutjat de Primera Instància de Rubí 
número 7. Resta poder parlar amb el compareixent per tal de saber si la documentació 
lliurada és la que va demanar o no. 
 
Resultat: informació i seguiment.                                                Temps: 6 dies 
 
 
47/09 de data 19 de maig de 2009 
 
Queixa per embargament per l’ Impost sobre Transmissions Patrimonials. 
 
Una ciutadana acudeix  com a conseqüència d’haver sofert un embargament per una 
diferència en la liquidació un Impost de Transmissions Patrimonials, ja que l’any 2004 
va adquirir una part d’un habitatge, fent la liquidació segons la “Llei del Jove” i ara li 
reclamen la diferència. Des de la Generalitat se li han adreçat diversa correspondència 
a l’adreça incomplerta que hi consta al imprès de liquidació de transmissions 
patrimonials. 
De totes maneres,  la compareixent  no escolta cap raonament, només vol parlar ella i 
a més parla cridant. Finalment intueixo que en bona part el problema deriva en el fet 
que el servei de Correus no reparteix correspondència a la urbanització de Sant Muç 
agreujat per causa de les obres d’urbanització amb els corresponents canvis de 
numeració de parcel·les i carrers. 
Com que la queixa que presenta és enfront de la Generalitat de Catalunya, intento 
adreçar-la al Síndic de Greuges de Catalunya però, sense voler escoltar més, diu que 
es buscarà un advocat “perquè té tota la raó” i per defensar un constrenyiment de 
1200 euros es gastarà molt més en advocats sense cap seguretat que finalment se li 
doni la raó. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Donada informació per tal que acudeixi al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 
                                                                                                             Temps: immediat 
 
 
48/09 de data 19 de maig de 2009  
 
Problema d’embargament per Taxa de Gual a una empresa. 
 
El representant d’una empresa ha presentat una queixa a l’ORGT per tal que es retiri 
una ordre d’embargament per impagament d’una taxa de gual que, afirma, no existeix 
com a tal i que, d’altra banda, l’Ajuntament ja ha cobrat al nou propietari. 
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Malgrat que la petició que ha fet a l’ORGT és de la mateixa data que presenta la 
queixa al Síndic de Greuges, se li comunica que es donarà trasllat de la mateixa al 
senyor regidor d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Actuació 
 
Trasllat de la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Resultat: en tràmit.                                                        Temps: indefinit 
 
 
49/09 de data 26 de maig de 2009  
 
Llauna de Coca-Cola en mal estat. 
 
Una senyora es queixa del contingut d’una llauna de Coca-Cola que va adquirir en un 
comerç de la ciutat i que presentava un gust que ella qualifica de “detergent”. Va 
acudir al servei d’urgències ja que va presentar símptomes de gola seca i dolor 
abdominal. També va acudir a l’OMIC que va contactar amb Salut Pública. Va ser ben 
atesa en ambdós casos però ella creu que se li hauria de facilitar l’anàlisi del contingut 
a fi de saber quina mena de substància es va prendre. 
 
Actuació 
 
Contactem amb l’OMIC i se’ns facilita tota mena d’informació i documentació del cas, 
el qual traslladem al Síndic de Greuges de Catalunya per tal que es vegi, des d’una 
altra institució si els tràmits  han estat els correctes. 
 
Resultat: traslladat al Síndic de Greuges de Catalunya.                Temps: immediat 
 
  
50/09 de data 26 de maig de 2009  
 
Reclamació patrimonial per caiguda a la via pública. 
 
Una ciutadana explica que va caure a la plaça d’Andalusia per motiu d’unes obres a la 
via pública amb l’existència d’una rasa tapada amb una planxa de ferro damunt la qual 
hi havia restes de sorra que la van fer relliscar i caure, torçant-se el turmell esquerre. 
Va ser assistida al servei d’urgències del Cap Mútua de Terrassa de la nostra ciutat 
que li va lliurar un informe del que adjunta una còpia. 
Li han aconsellat que acudeixi al Síndic de Greuges, cosa que fa. 
 
Actuació 
 
Se li explica que primer ha de fer una instància de reclamació patrimonial i esperar 
resposta. Si en tres mesos no li han respost res, pot acudir novament davant el Síndic 
per tal d’obtenir la resposta a la que hi té dret. Com que no sap com redactar la 
instància, se li confecciona el text des de la mateixa oficina del Síndic. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Informació.       Temps: immediat. 
 
 
51/09 de data 26 de maig de 2009  
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Denegació targeta de discapacitat. 
 
Un ciutadà de nacionalitat portuguesa té una discapacitat del 65%, segons el CAD, a 
causa de la manca del braç dret, així com té reconeguda mèdicament una limitació de 
moviments degut a atròfia d’espatlla i aixafament vertebral. Ha sol·licitat la tarja de 
discapacitat tenint en compte que precisa de vehicle adaptat. Explica que li ha estat 
denegada perquè no reuneix les condicions de manca de mobilitat. 
 
Actuació 
 
Des de la mateixa oficina es telefona al CAD i a Serveis a les Persones i, en 
conseqüència es recomana al compareixent que acudeixi novament al CAD demanant 
el document de resolució del CAD conforme supera el barem de mobilitat i, si aquest 
fos molt antic, que sol·liciti allà mateix una revisió de la valoració. 
A més, però, es trasllada la seva queixa a la senyora regidora de Serveis a les 
Persones per tal de recavar informació sobre el tema. 
 
Resultat: en tràmit.            Temps: indefinit. 
 
 
52/09 de data 26 de maig de 2009  
 
Supressió del servei de correus al Mercat Municipal. 
 
El president de l’Associació d’Adjudicataris del Mercat Municipal acudeix amb motiu de 
presentar una queixa davant la negativa de Correus de portar-los-els el correu fins a la 
primera planta de l’edifici del Mercat, on estan situats els casellers. 
A destacar que de sempre, històricament, el repartiment o distribució de les cartes s’ha 
fet dipositant-les a les caselles corresponents. 
Han parlat amb el Cap de l’oficina de Correus a Rubí, sense que hi hagin arribar a en 
sortir-se. 
 
Actuació 
 
La queixa es troba en fase d’estudi per part del Síndic de Greuges, per tal de mirar 
quin tràmit es pot fer. 
 
Resultat: en tràmit.                                                        Temps: indefinit 
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Situació a 31.12.08 de les queixes presentades els anys 2006 i 2007 pendents de 
resoldre. 
 
 
 

24/06  El 4 de febrer de 2008 es procedeix a retornar els avals al ciutadà. 
Resultat satisfactori. 
47/06 És un cas de “mobbing”, o assetjament immobiliari. Durant l’any 2008 
s’han portat a terme una colla de gestions que han conduit a l’establiment d’un 
acord entre la Regidoria de Serveis Territorials, l’empresa propietària i el 
matrimoni inquilí per tal que a finals d’octubre de 2008 aquest darrer disposaria 
d’un habitatge amb contracte vitalici amb les mateixes condicions. Al mes de 
maig de 2009 encara no s’havia portat a terme la signatura del nou contracte. 
Resultat satisfactori, en teoria, però cal que es faci el seguiment necessari.  
77/06 L’any 2008, després de dos anys d’estira i arronsa entre el Síndic i 
l’Administració Municipal, se li fa el pagament de 233,85 euros que salden els 
danys ocasionats a la porta del seu establiment. Aquest ha resultat un cas de 
llarga negociació durant dos anys, període en el qual el Síndic ha rebut tota 
mena de respostes, arguments i excuses per no assumir la responsabilitat 
patrimonial de l’import reclamat pel ciutadà. Només la perseverança i fermesa 
del Síndic ha permès obtenir un resultat satisfactori. És un exemple de “l’enroc” 
del que n’he parlat en d’altres ocasions.  
84/06 Durant l’any 2008 s’ha portat a terme, segons se’ns comunica, una acció 
de reparació de les goteres a la plaça de la Constitució. Satisfactori, finalment.  
23/07 Malgrat haver fet la recomanació que es porti a terme un Padró de guals, 
no hem obtingut resposta a l’expedient iniciat. Pendent de resposta a 
26.05.2009, després d’haver-ne parlat amb la senyora alcaldessa. 
43/07 Aquesta queixa sobre un solar ple de brutícia. El 4 de desembre de 2007 
el senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat ens va respondre que s’havien 
iniciat gestions per tal de trobar al propietari del solar a fi d’exigir la neteja del 
mateix.  Com que a finals d’any  es van produir canvis en el cartipàs municipal, el 
dia 1 de desembre de 2008 vaig procedir a recordar el tema al nou regidor de 
l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. El 28 de maig de 2009 respon la senyora 
secretària del regidor que l’expedient “ha estat traslladat a l’Àrea de 
Desenvolupament Urbà, per a que facin les gestions i els informes pertinents. 
Des de l’Àrea d’Ecologia Urbana s’ha remés un informe sobre l’estat actual de la 
parcel·la per poder iniciar els tràmits oportuns”. Sembla que la cosa no acaba 
d’adquirir la velocitat necessària. Caldrà continuar fent el seguiment.   
67/07 Des de Serveis Jurídics ens comuniquen que no li ha estat acceptada la 
reclamació patrimonial per no quedar demostrat el número del carrer on va caure 
el ciutadà en haver-hi contradiccions. Queixa desestimada. 
68/07 Després d’una conversa amb la senyora Cap de Serveis Jurídics ens 
avança que l’expedient està pròxim a concloure i que en principi s’estimarà la 
reclamació parcialment. Satisfactori en part.(pendent de resposta formal). 
80/07 Des de Serveis Territorials ens informen que s’ha portat a terme una visita 
d’inspecció i que el mur motiu de la queixa és correcte segons normativa. Queixa 
desestimada i tanquem l’expedient. 
81/07 Des de Serveis Jurídics ens informen que no han pogut arribar a un acord 
amb la compareixent i que aquesta ha decidit acudir als tribunals de justícia, per 



 94

la quan cosa procedim a tancar l’expedient iniciat.  
84/07 Es reconeix per part de Serveis Centrals que el carrer Afores no existeix i  
es dóna de baixa d’ofici del Padró Municipal al ciutadà del qual s’ignora el lloc de 
residència actual. Informació.  
87/07 Ens arriba comunicació que la compareixent ha presentat una reclamació 
patrimonial. Com que no entenem el perquè d’aquesta reclamació ja que se li va 
dir que li farien les reparacions, procedim a trucar a la compareixent. Aquesta 
manifesta que és perquè no està d’acord amb el lloc on li volen col·locar la tanca, 
ja que hi ha una diferència d’uns 30 centímetres que li faria perdre metres de 
terreny. També ens informa que a primers de l’any 2008 van arribar a un acord 
amb l’ACA per fer una servitud de pas. Informació i tanquem l’expedient. 
92/07  A l’octubre de 2008 es procedeix a la firma d’un conveni Ajuntament –
Adigsa – Associació de Veïns per la col·locació dels ascensors, així ho 
comuniquem a la compareixent fent-li arribar còpia del conveni i responent a la 
seva pregunta sobre si també s’inclourien en aquest les plataformes elevadores, 
inclusió que resulta negativa. Informació i tanquem l’expedient. 
104/07 Al març de 2008 rebem informe de Serveis Territorials manifestant que sí 
que es procedirà al tancament de la parcel·la, però no a la retirada de les terres, 
ja que no es pot demostrar que les hagi dipositat la constructora. Satisfactori en 
part. 
105/07 S’acaba la investigació amb la informació facilitada des de Serveis 
Centrals, informació que es trasllada a la compareixent, al mateix temps que es 
recomana a la Administració Municipal que revisi l’actual model de gestió fiscal 
que resulti més equitatiu. Informació i recomanació. 
106/07 Es resol l’expedient traslladant informació adequada al compareixent 
facilitada pel senyor regidor de Serveis Urbans i Seguretat. Informació. 
107/07 Es resol l’expedient per la renuncia de l’Esglesia Evangèlica de Filadelfia 
de seguir utilitzant el local de culte. Tanquem l’expedient. 
108/07 Es continuen les converses amb el senyor regidor d’Ecologia Urbana i 
Seguretat, amb propostes i contrapropostes quin final sembla ser que s’estudiarà 
un sistema alternatiu de taxis. La proposta del Síndic de Greuges d’utilitzar 
minibús a la urbanització de Can Barceló no ha estat acceptada per la Regidoria. 
Caldrà fer un seguiment. 
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ESTADÍSTIQUES 

 
 
 
ÀREES AFECTADES 
 
Exercici 2008 
 
Serveis Urbans i Seguretat/ Ecologia 
Urbana i Seguretat 

47

Queixes no acceptades 15
Serveis Territorials 14
Serveis Centrals 8
Serveis a les Persones 8
Síndic de Greuges de Catalunya 3
Mediació 2
Alcaldia 1
Regidoria de la Dona 1
Esports 1
Proursa 1
Serveis Socioculturals 1
Síndica de Greuges de Barcelona 1
 
* Cal tenir en compte que una queixa pot afectar a més d’una àrea. 
 
 

Àrees afectades 2008

Serveis Urbans i Seguretat/ 
Ecologia Urbana i Seguretat

45%

Queixes no acceptades
14%

Serveis Territorials
14%

Serveis Centrals
8%

Serveis a les Persones
8%

M ediació
2%

Alcaldia
1%

Proursa
1%

Serveis Socioculturals
1%

Síndica de Greuges de 
Barcelona

1%
Síndic de Greuges de 

Catalunya
3%

Regidoria de la Dona
1%

Esports
1%

Serveis Urbans i Seguretat/ Eco logia Urbana i
Seguretat
Queixes no acceptades

Serveis Territorials

Serveis Centrals

Serveis a les Persones

Síndic de Greuges de Catalunya

M ediació

Alcaldia

Regidoria de la Dona

Esports

Proursa

Serveis Socioculturals

Síndica de Greuges de Barcelona
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Exercici 2009 
 
 
Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat  16
Queixes no acceptades/desestimades 16
Serveis Centrals 7
Serveis a les Persones 4
Serveis Territorials  4
Proursa 2
Síndic de Greuges de Catalunya 2
Mediació 1
D’Ofici 1
 
* Cal tenir en compte que una queixa pot afectar a més d’una àrea. 
 
 
 
 

Àrees afectades 2009

Àrea d’Ecologia Urbana 
i Seguretat

29%

Serveis Centrals
13%

Serveis a les Persones
8%

Serveis Territorials 
8%

Proursa
4%

Síndic de Greuges de 
Catalunya

4%

M ediació
2%

Queixes no 
acceptades/desest.

30%

D’Ofici
2%

Àrea d’Eco logia Urbana i Seguretat
Queixes no acceptades/desest.
Serveis Centrals
Serveis a les Persones
Serveis Territorials 
Proursa
Síndic de Greuges de Catalunya
M ediació
D’Ofici
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PER EDATS 2008             PER SEXE 2008 
 
 

    
 

 
 

Queixes per edats 2008

de 21 a 30
18%

de 31 a 40
24%

de 41 a 50
19%

de 51 a 60
18%

de 61 a 70
10%

de 71 a 80
7%

de 81 a 90
4%

de 21 a 30
de 31 a 40
de 41 a 50
de 51 a 60
de 61 a 70
de 71 a 80
de 81 a 90

 
 
 
 
PER EDATS 2009      PER SEXE 2009 
 

 

 

Queixes per edats 2009

de 31 a 40 
23%

de 41 a 50 
17%

de 51 a 60 
26%

de 61 a 70 
15%

de 71 a 80 
13%

de 81 a 90 
2%

de 21 a 30 
4%

de 21 a 30 
de 31 a 40 
de 41 a 50 
de 51 a 60 
de 61 a 70 
de 71 a 80 
de 81 a 90 

 

de 21anys a 30 anys 15 
de 31anys a 40 anys 20 
de 41anys a 50 anys 16 
de 51 anys  a 60 anys 15 
de 61 anys  a 70 anys 8 
de 71anys a 80 anys 6 
de 81 anys a 90 anys 3 

Homes 36 
Dones 49 
Col·lectius 1 
D’Ofici 1 

de 21anys a 30 anys 2 
de 31anys a 40 anys 12 
de 41anys a 50 anys 9 
de 51 anys  a 60 anys 13 
de 61 anys  a 70 anys 8 
de 71anys a 80 anys 7 
de 81 anys a 90 anys 1 

Homes 27 
Dones 21 
Col·lectius 1 
D’Ofici 3 
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L’EXAMEN 
 
Anàlisi  a l’enquesta de qualitat 2008 
 
Seguint el model d’enquesta dels anys anteriors i per tal de conèixer el grau de 
satisfacció i l’opinió que tenen els ciutadans que han acudit a l’Oficina del Síndic 
durant l’any 2008 s’han enviat 87 enquestes, obtenint resposta de 40 ciutadans. 
El resultat de l’enquesta serveix per qualificar la “nota de final de curs” quina valoració 
és la següent: 
 
Percentatge d’enquestes contestades........................ 46% 
 
Temps de resposta llarg/molt llarg .............................. 44% 
Temps de resposta curt/molt curt ............................... 56% 
 
Desacord amb  resposta Ajuntament ......................... 66% 
D’acord amb resposta Ajuntament ............................. 34% 
 
Desacord amb resolució Síndic .................................. 10% 
D’acord amb resolució Síndic ..................................... 90% 
 
Valoració negativa intervenció Síndic .........................  5% 
Valoració positiva intervenció Síndic .......................... 95% 
 
 
Haig de considerar molt positiu el percentatge de respostes obtingudes que millora, en 
molt, l’estadística de la memòria anterior. 
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                                         QÜESTIONARI INDIVIDUAL DE QUALITAT 2008                        

                         

 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 31   1 1     1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bona 8 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   

Llarg 9       1           1         1           1     

Curt 19 1       1 1 1 1 1       1     1 1   1 1       

Molt curt 6   1 1                     1       1         1 

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

Molt d'acord 3                                   1     1     

Bastant d'acord 9   1       1         1       1       1         

En desacord 11 1   1 1         1 1           1 1     1       

Molt en desacord 12         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 19   1 1       1 1           1 1 1 1 1     1 1   

Bastant d'acord 16 1     1   1     1   1 1 1           1 1     1 

En desacord 2         1                                     

Molt en desacord 2                                               

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 10   1           1           1 1     1     1     

S'ha resolt bastant bé 10       1   1     1   1   1       1     1     1 

S'ha resolt malament 3     1       1                                 

No s'ha resolt 18 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 28   1       1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

Bastant positiva 9 1   1 1 1                                     

Bastant negativa 2                       1                       

Negativa 0                                               

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

Sí, en tots els casos 28   1 1     1 1 1 1 1     1 1 1   1 1   1 1   1 

Sí, en algun cas 9 1     1 1           1         1               

No, en cap cas 2                       1                   1   
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                                         QÜESTIONARI INDIVIDUAL DE QUALITAT 2008                  
                   
 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 

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

Bona           1     1 1         1 1     

Dolenta                                     

Molt dolenta                                     

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

Molt llarg         1   1       1               

Llarg     1     1       1         1   1   

Curt 1 1   1         1     1 1 1   1     

Molt curt                                   1 

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

Molt d'acord                                   1 

Bastant d'acord 1 1               1           1     

En desacord           1           1     1       

Molt en desacord     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   1   1 1             1 1     1 1 1 

Bastant d'acord 1   1     1     1 1       1         

En desacord                             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   1                     1     1   1 

S'ha resolt bastant bé 1                 1                 

S'ha resolt malament     1                               

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

Bastant positiva       1   1               1 1   1   

Bastant negativa                 1                   

Negativa                                     

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

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

Sí, en algun cas     1 1     1             1         

No, en cap cas                                     
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ENQUESTA QUALITAT 2008 

 
 

 

          

2)  C o m valo raria  e l temps transco rregut  
entre el seu primer co ntacte i la   del 

pro cés? (sigui info rmació  o  reso lució )    

M olt  llarg
15%

Llarg
23%

Curt
47%

M olt  curt
15%

Molt  llarg

Llarg

Curt

Molt  curt

 
 
 

 

3)  Quin és el grau d'aco rd amb la 
respo sta do nada per l'A juntament?

M olt  d'acord
9%

Bastant 
d'acord

26%

En desacord
31%

M olt en 
desacord

34%
Molt  d'acord

Bast ant  d'acord

En desacord

Molt  en desacord

            

4)  Quin és el grau d'aco rd amb la 
respo sta, reso lució  o  reco manació  que 

ha fet  e l s í ndic?

M olt d'acord
49%Bastant 

d'acord
41%

En desacord
5%

M olt en 
desacord

5%

Molt  d'acord

Bast ant  d'acord

En desacord

Molt  en desacord

 
 

 

5)  C o nsidera que s 'ha reso lt  e l pro blema, 
la  queixa o  la  so l·lic itud d'info rmació  que 

vo stè va expo sar?

S'ha resolt  
molt  bé

24%

S'ha resolt  
bastant  bé

24%

S'ha resolt  
malament

7%

No s'ha resolt
45%

S'ha resolt  molt  bé

S'ha resolt  bast ant  bé

S'ha resolt  malament

No s'ha resolt

 

6)  C o m valo raria en general la  intervenció  
del sí ndic? (és a dir, interés, 

accessibilitat , gest io ns realitzades, 
secretaria, etc)

M olt posit iva
72%

Bastant 
posit iva

23%

Bastant 
negativa

5%
Negativa

0% Molt  posit iva

Bast ant  posit iva

Bast ant  negat iva

Negat iva

          
 
 

                                         

7)  R eco manaria a altres perso nes que es 
dirigissin al s í ndic?

Sí, en tots els 
casos
72%

Sí, en algun 
cas
23%

No, en cap 
cas
5%

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

                                      
 
 
 

1)  C o m valo raria  la  info rmació  rebuda en 
general des de l'o f ic ina del Sí ndic?

M olt  bona
77%

Bona
20%

Dolenta
3% M olt  

dolenta
0%

Molt  bona

Bona

Dolent a

Molt  dolent a
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Comentaris dels ciutadans a l’enquesta de qualitat 
 
P1: Gracias al Síndic de Greuges lo hizo bien, pero el Excmo. Ayto., aún no lo ha resuelto ni 
creo que lo resuelva nunca. 
 
P3: No tengo ninguna razón de queja con el Síndic. 
 
P6: Estoy muy satisfecho con la actuación del Síndic. 
 
P7: Cap dificultat, molta accessibilitat i professionalitat. 
 
P10: Us vaig enviar una còpia sobre un comentari que vaig fer al Diari de Rubí, sobre el perill 
de viure al carrer de Sant Isidre i em vareu dir que el procés correcte era enviar una instància a 
l’Ajuntament explicant el cas. M’han contestat al cap de 3 mesos i mig el Coordinador de Espai 
Públic i Mobilitat, dient que atenent alguna queixa veïnal tornarien a comunicar a la Policia 
Municipal que si es possible augmentin la vigilància en aquest punt. 
Això no resol de cap manera el problema dels que circulen en direcció contrària (continua 
passant), ja que és un comentari que no es compromet a res eficaç. 
 
P12: El problema sigue como siempre. Las basuras y la acera están siempre llenas de 
porquería. Hay falta de sanidad. 
 
P13: Les instàncies enviades a l’Ajuntament no son contestades en cap cas, és com si no es 
fessin les recomanacions. (mutisme total). 
Les gestions del Síndic son molt positives. 
 
P14: Moltes gràcies. 
 
P15: Creo que debería de haber más coordinación entre ustedes y el Ayuntamiento, así como 
con la Oficina del Consumidor.  
 
P18: Sólo tengo palabras de agradecimiento y les doy las gracias y un saludo muy cordial. 
Gracias. 
 
P22: La atención por parte del Síndic de Greuges es inmejorable, la rapidez con que se me 
tramitó y dio respuesta fue inmediata, pero mi caso sigue sin resolverse, El Ayuntamiento de 
Rubí tiene una deuda conmigo des de el 5 de abril de 2006, y después de dos reclamaciones 
hechas por mi y una por el Síndic hace caso omiso y espera que prescriba la deuda. Mientras 
tanto ya pagando los impuestos a dicho Ayuntamiento. 
 
P23: Moltes gràcies per la seva intervenció. Va ser parlar amb vostè el 16/09/08 i el 26/09/08 
l’Ajuntament es tornava a posar en contacte amb mi. 
Ja tocava que l’Ajuntament reconegués la nostra queixa, després de dos anys i mig encara no 
han reconegut tot allò que sol·licitàvem, però ja estem bastant satisfets. 
Novament, li agraeixo molt la seva intervenció. 
 
P24: Crec que han d’aconseguir que les factures de FECSA ENDESA fossin com sempre, 
cada dos mesos. No tenim perquè pagar les despeses extra de cada mes. ¡No és just!. 
 
P26: L’Ajuntament difícilment reconeix els seus errors. Dóna la volta a totes les situacions per 
sortit afavorit, i això ni el Síndic ni ningú ho pot canviar de moment. 
 
P29: Considero que les administracions locals no li fan prou cas. 
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P31: En nuestro caso, desgraciadamente, todavía queda, después de 14 años, problemas que 
resolver. Es de agradecer al Síndic de Rubí el trato amable y humano hacia nuestra familia, ya 
que nuestro caso al ser de pisos de Adigsa se desvía a Barcelona. 
Como madre, me haría muy bien, el tener una visita con usted para poder hablar. Es bueno en 
muchos casos que alguien te escuche. Gracias. 
 
P32: Considero que la figura del Síndic no és operativa, si més no, a Rubí, ja que l’Ajuntament 
no fa cap cas de les instàncies o accions de requeriment del Síndic, al menys en la última 
ocasió. 
En la primera vegada vaig visitar l’oficina i hi varem parlar personalment. Crec que seria bo 
que conegui el Dret Administratiu i les prerrogatives de l’Administració, així com els seus drets i 
deures. 
 
P34: És una vergonya. L’Ajuntament em va cobrar uns interessos i bloqueja el meu compte, 
per un error seu i encara no he rebut resposta. 
L’Ajuntament abusa del seu poder. 
 
P35: La gestió i el treball realitzat pel Síndic de Greuges ha estat molt satisfactori. El problema 
és que les solucions aportades que beneficien al ciutadà no són resolucions fermes i tan sols 
són recomanacions que l’Administració passa per alt en perjudici del ciutadà i benefici propi. 
 
P38: En el Síndic no he tingut cap dificultat, al contrari. 
És l’Ajuntament que no es posa al servei del ciutadà en facilitar el transport públic, adaptat, a 
les zones on les necessitem les persones grans (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). 
 
P40: Estic bastant contenta amb l’atenció rebuda per vostès, però no he resolt res, encara 
estem en les mateixes condicions al costat de la carretera d’Ullastrell. 
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Reculls de premsa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 105

 
 

 
 
 
 



 106

 

 
 
 
 
 



 107

 
 
 
 
 



 108

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 109

 
 
 

 
 
 
 
 



 110

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 111

 

 
 
 
 



 112

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 114

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

 
 

 
 
 
 



 116

Relacions amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques 
 
 

 
 



 117

 
 
 

 


