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Preàmbul 
 
El 18 de juny de 2009 i en compliment del vigent Reglament del Síndic de Greuges de Rubí vaig 
presentar al Ple de l’Ajuntament la Memòria de les meves actuacions compreses entre l’1 de 
gener de 2008 i el 31 de maig de 2009. L’esmentada Memòria comprenia, doncs, un període 
d’un any 1 mig aproximadament. I això fou així perquè jo tenia el convenciment que esgotat el 
reglamentari període de 5 anys, temps pel qual vaig ser nomenat, calia plegar. Em vaig 
equivocar perquè per causes alienes a la meva persona he continuat en el meu lloc, com a 
Síndic en funcions , un any més, en espera del nomenament d’un Síndic nou, nomenament que 
entenc que resulti complicat i difícil com així ha vingut succeint en d’altres ciutats entre elles 
Terrassa, Mollet del Vallès i Barcelona a tall d’exemple. Ara, però, s’ha arribat a fer possible el 
nomenament de la nova Síndica de Greuges de Rubí, la senyora Maria Palau i Perna persona 
que considero altament qualificada i a la qual desitjo i auguro una eficaç gestió en defensa dels 
drets i les llibertats públiques dels ciutadans. Estic segur que voldrà i sabrà ser la defensora de 
tots: dels que es queixen i dels que no es queixen, dels nascuts aquí i els vinguts de fora, dels 
que “tenen papers” i dels que no en tenen. De tots, absolutament de tots sense distinció de cap 
mena i d’aquesta manera col·laborar amb l’Administració apropant-la als ciutadans. No cal dir –i 
ella ho sap prou bé- que pot comptar amb mi per tot allò que necessiti. 
Dit això vull deixar constància que acabada la presentació que l’any passat vaig fer de la meva 
cinquena Memòria d’activitats, van intervenir com és previst, la senyora Carme García, 
alcaldessa de Rubí que agraí la feina del Síndic que ha estat d’utilitat per millorar l’Administració 
Municipal.  
El senyor Jordi Giménez, d’ACR agraí el treball del Síndic demanant que les recomanacions 
fetes pel mateix s’incorporin al PAM en el cas de ser acceptades, lamentant també que encara 
no s’hagi trobat un substitut a la meva persona. 
El senyor Xavier Reinaldos, de Convergència i Unió agraí la feina feta pel Síndic elogiant els 
criteris seguits per aquest i destacant la recomanació que fa la Diputació de Barcelona d’escollir 
un nou Síndic dins dels tres mesos del cessament de l’anterior. 
El Sr. Martí Pujol, d’ERC agraí igualment la feina del Síndic amb qui afirma compartir gran 
quantitat d’inquietuds i preocupacions per la nostra ciutat. 
La senyora Mònica Querol, del Partit Popular, agraí igualment la feina dels 5 anys i recordà que 
el nomenament del Síndic es va fer per consens, que el Síndic creu en Rubí i es creu Rubí. 
La senyora Marta Ribas, d’ICV-EUiA, reiterà el seu agraïment al mateix temps que assegurà fer 
seves determinades recomanacions del Síndic. 
 
 
Memòria actual 
 
Aquesta sí, ara va de bo, és definitivament la darrera Memòria, la que tanca el període de 6 
anys de la meva feina. Vull deixar clar que aquesta memòria ha estat prèviament lliurada als 
diferents portaveus dels partits polítics que composen aquet Ajuntament i donada a conèixer a 
la premsa aquest mateix matí. La Memòria és pública i està a disposició de tothom. També 
estarà penjada a la pàgina web del Síndic a partir de demà i es podrà consultar. En anteriors 
ocasions he vingut manifestant que vaig acceptar el càrrec de Síndic de Greuges amb il·lusió, 
amb ganes de treballar i amb el desig de poder ser útil als meus ciutadans. 
Al despatx del Síndic han acudit aquelles persones que, objectiva o subjectivament, consideren 
que han rebut un tracte no prou escaient o que s’ha vulnerat alguns dels seus drets. I no només 
per part de l’Administració local sinó també per part d’alguna escola, comerç, entitat bancària, 
empresa de serveis i d’altres administracions com ara l’autonòmica, l’estatal i fins i tot d’altres 
països. En tots els casos s’ha escoltat el compareixent i quan el Síndic no ha pogut acceptar la 
queixa per no ser competent, en no afectar l’Administració Municipal, se l’ha orientat i adreçat a 
l’organisme pertinent, de manera que la persona que ha comparegut per manifestar la seva 
queixa –el seu problema- s’ha trobat atesa i sabent on s’havia de dirigir. 
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Perquè cal entendre que darrera de cada persona que acudeix a l’oficina del Síndic hi ha un 
problema, un problema que l’angoixa o l’amoïna. Un problema que afecta la seva sensibilitat i 
que necessita una persona que l’escolti, que l’escolti sense presses i que l’ajudi, l’orienti i, si cal, 
la defensi. Només pel fet de ser escoltada, la persona que acudeix es manifesta alleugerida.  
Quan el Síndic accepta una queixa i obre un expedient no esta fent-se participant d’un joc 
d’interessos: els del ciutadà d’una banda i dels de l’Ajuntament d’una altra, sinó que està 
intentant, defensant els drets ciutadans, col·laborar amb l’Administració a portar a bon terme el 
deure de treballar a favor dels ciutadans. Deure que sens dubtes és l’objectiu de regidors i 
funcionaris. 
 
Queda feina per fer 
 
Han passat sis anys des de la meva acceptació del càrrec. Cal reconèixer i és de lloar que en 
aquest període l’Administració ha millorat força. Molt, vaja. Però cal ser conscients que encara 
queda feina per fer, per millorar, ja que sempre hi hauran alguns casos que precisaran més 
atenció:  
 

• Encara es reben queixes per causa de no respondre en tres mesos (i 3 mesos ja és un 
temps massa llarg) les instàncies que presenten els ciutadans (expedients 60/09, 67/09, 
90/09, 07/10, 15/10, 21/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10 i 30/10). En aquest sentit haig de 
recalcar que a l’hora de tancar aquesta memòria no he aconseguit que ningú m’hagi 
informat del perquè no s’han respost les instàncies a les que es fa referència a 
l’expedient 90/09. 
Tampoc resulta admissible que quan un ciutadà es persona reclamant resposta a 
determinada instància se li recomani que presenti una segona instància demanant 
resposta a l’anterior. I si transcorregut el temps el ciutadà es torna a presentar a la 
finestreta corresponent, se li digui que torni a presentar una tercera instància reclamant 
resposta a les anteriors. No es pot sotmetre a un ciutadà a l’estrès d’haver de presentar 
absurdament instància darrera instància sinó que el que cal és treballar amb diligència i 
eficàcia donant-li a la ciutadania el servei que reclama i al qual hi té dret (exp. 21/10). 
 

• Hi ha poca celeritat a l’hora de retornar diners als ciutadans o de resoldre temes que 
afecten els interessos econòmics dels mateixos (expedients 26/09, 44/09,48/09, 57/09, 
78/09, 86/09, 21/10, 24/10 i 29/10). La diligència, però, es posa de manifest de manera 
molt efectiva a l’hora d’aplicar els recàrrecs per constrenyiment (expedient 53/09) i 
encara cal que recomani l’aplicació que obliga, en el cas d’haver de retornar qualsevol 
import als ciutadans, a abonar els corresponents interessos (expedients 67/08, 57/09 i 
21/10). 
L’Administració hauria de tenir cura de no demanar als ciutadans aquells documents que 
ja té al seu poder, encara que estiguin disponibles en departaments diferents (exp. 
57/09) i posar-se al dia en allò que estableix la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels 
Ciutadans als Serveis Públics (exp. 57/09). Per això prego a qui correspongui que vulgui 
traslladar aquestes dues recomanacions, prèvia una atenta lectura de l’expedient  de 
referència 57/09 a tots els departaments inclosa l’ORGT.   
I encara haig d’afegir que, en nom de la “politesse” en el tracte, caldria que es 
demanessin disculpes al ciutadà per l’error, el retard en contestar o per involuntària 
omissió d’alguna gestió. Ningú és perfecte i tothom ens equivoquem. Però demanar 
disculpes aniria a favor d’un tracte més exquisit i respectuós envers els ciutadans.  
 

• Es produeixen alguns retards en els terminis donats per l’inici o finalització de 
determinats projectes. Com exemple puc citar:  

 
o Eixamplar el carrer Riera. La revista municipal La Ciutat afirmava, l’any 2005, la 

imminència de l’obra i que hi havia una dotació pressupostària al respecte. Fins 
avui. 
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o Obres al col·lector del carrer Mallorca. 
o Obres a l’Ateneu Municipal. El Síndic va haver d’abandonar el seu despatx de 

l’Ateneu el 1r de desembre de 2009 havent estat advertit que la seva ubicació al 
carrer Pitàgores seria provisional, durant 3 mesos, temps de durada de les obres. 
A l’hora de tancar aquesta memòria, les obres encara no han començat i sembla 
ser que l’oficina del Síndic no podrà ser reubicada  altra vegada a l’Ateneu fins a 
finals d’any, amb bona sort, cosa difícil de creure. 
Probablement existeixen raons que poden explicar i fins i tot justificar els retards 
que moltes vegades es produeixen, però la mala imatge que es dóna és força 
destacable. 
 

• Haig de deixar constància, també, del llarguíssim temps que es triga des de 
l’Administració en resoldre alguna reclamació patrimonial dels ciutadans. La llarguíssima 
durada fins a la resolució no es pot justificar sempre, tot i entenent que es requereix un 
temps de comprovacions com de recull de dades. I en aquest sentit cal lloar la 
extraordinària paciència dels ciutadans afectats per obtenir, finalment, la desestimació 
de la seva reclamació (exp. 86/09). 

 
• Hi ha incompliment en el termini de resposta dels requeriments del Síndic de Greuges 

(15 dies segons l’article 16 del vigent Reglament del Síndic de Greuges de Rubí) que va 
lligat amb l’incompliment  del deure d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic 
de Greuges de Rubí en les seves investigacions (art. 3 del Reglament). Aquest 
incompliment es posa  de manifest quan, malgrat les meves reiterades peticions de 
resposta, aquesta no arriba (exp. 75/09, 85/09 i 90/09). 

 
 
Temps de resposta 
 
 
El promig de temps de resposta de l’Administració a les 54 queixes que han precisat resposta 
de l’Ajuntament és de 55 dies, temps que continua estant molt per sobre dels 15 dies que 
figuren en el vigent Reglament del Síndic de Greuges. Amb un màxim de 330 dies de temps de 
resolució (exp. 57/09) i un mínim d’1 dia (exp. 64/09), i tenint en compte que un mateix 
expedient pot contenir més d’una queixa, i precisar més d’un temps de resposta. 
De la resta de queixes que no hi figuren computades en el promig de temps, 20 són de 
resolució immediata  per no precisar resposta de l’Administració, mentre que 5 es troben encara 
sense resposta i el temps mereix la qualificació d’indefinit. Finalment, una correspon a una altra 
administració municipal i, per tant, el temps no és computable (exp. 63/09).   
 
 
Agraïments  
 
 
Vull d’agrair a aquells regidors, regidores, treballadors i treballadores municipals per la 
col·laboració que m’han brindat així com a la excel·lent tasca desenvolupada per la senyora 
Merche Moreno que ha portat amb molta cura i eficàcia la feina de l’oficina del Síndic. 
A tots els portaveus i a tots vostès, membres d’aquest Consistori, per la confiança que sempre 
m’han atorgat. 
A la premsa escrita i radiofònica que s’ha fet ressò de les activitats del Síndic quan ha calgut. 
Al Síndic de Greuges de Catalunya i a tots els membres del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya, per la seva amistat i ajuda. 
I molt especialment a la Sra. Alcaldessa pel suport que m’ha vingut proporcionant durant tot el 
temps que ha durat el meu mandat.  
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Activitats pròpies del càrrec 
 
 
El Síndic ha participat en els següents actes durant l’últim període: 
 
 
Juny 2009 
 
Dia 11   Trobada de Síndics i Defensors Locals a Sant Jaume d’Enveja. 
Dia 15   Jornada sobre Itineraris i Factors d’Exlussió Social, organitzat per la Síndica de 

Greuges de Barcelona a l’edifici Caixa Fòrum. 
Dia 18 Roda de premsa i presentació de la Memòria 2008-2009 la Ple Municipal. 
Dia 22  Reunió dels Síndics del Vallès al Casal Pere IV de Sabadell. 
Dia 25 Recepció de la Sra. Alcaldessa a les entitats amb motiu de la Festa Major 2009, a 

l’Ateneu Municipal. 
 
 
Juliol 2009 
 
Dia 5  Visita a les obres de la nova Biblioteca amb el senyor Roger García, regidor de 

l’Àrea de Serveis Territorials. 
Dia 13  Reunió dels Defensors Locals del territori de Barcelona, organitzada pel Fòrumsd 

a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona. 
Dia 23   Signatura del conveni dels Síndics del Vallès Occidental amb les sindicals CCOO 

i UGT, al Casal Pere IV de Sabadell. 
 
 
Setembre 2009  
 
Dia 12   Inauguració de l’Escola Bressol Municipal La Bruna. 
Dia 29   Reunió institucional amb el senyor Francesc Camprubí, Inspector en Cap de la 

Prefectura del Mossos d’Esquadra de Rubí. 
Dia 30 II Trobada Estatal de Defensors Locals a la ciutat de Vigo.  
 
 
Octubre 2009 
 
Dia 1 i 2   Continuació de la II Trobada Estatal de Defensors Locals a la ciutat de Vigo. 
Dia 7  Presentació de la Nova Programació de Radio Rubí, a l’Ateneu Municipal. 
Dia 22 Conferència de la Sra. Alcaldessa a l’Aula Cultural de Caixa Terrassa, sobre 

equipaments culturals a la ciutat. 
Dia 23 Inauguració del nou local del PSC a Rubí. 
Dia 29 Acte organitzat APRISE I el Centre Català de Solidaritat, a la Casa de la Caritat 

de Barcelona , sobre Atur, Desigualtat i Exclusió social. 
 
Novembre 2009 
 
Dia 16  Jornades Sobre els Drets dels Infants, organitzada pel Síndic de Greuges de 

Catalunya. 
Dies 19 i 20 Jornades de Formació organitzades pel Fòrumsd a la ciutat de Girona. 
Dia 25 Acte contra la Violència de Gènere, a Rubí. 
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Desembre 2009 
 
Dia 10 III Jornades xarxa IGLU sobre Habitatge i Inclusió Social, al Castell de Rubí. 

Conferència Drets Humans al Casal Pere IV de Sabadell. 
Dia 18  Vermut de Nadal de l’Ajuntament de Rubí. 
 
 
Gener 2010  
  
Dia 15  Entrevista institucional amb el senyor Francesc Camprubí, Inspector en Cap de la 

Prefectura del Mossos d’Esquadra a Rubí. 
Dia 30 Inauguració de la Nova Biblioteca Mestre Martí Tauler. 
 
Febrer 2010 
 
Dia 4  Presa de possessió de la Síndica de Greuges de Terrassa, senyora Isabel 

Marqués Amat. 
Dia 11 Presentació de la Memòria conjunta del Fòrumsd a la Sala Martí l’Humà del 

Museu d’Història de Barcelona. Amb l’assistència de la senyora Maria Carme 
López, regidora de Recursos Humans i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Rubí. 

Dia 25  XII Assemblea del Fòrumsd, a l’Escola de Música Municipal de la ciutat de Sant 
Cugat del Vallès. 

 
Març 2010 
 
Dia 2 Presentació de la Memòria Anual del Síndic de Greuges de Sabadell, a 

l’Ajuntament de la ciutat. 
 
Abril 2010 
 
 
Dia 20 Dia de les Esquadres, a l’Ajuntament de Castellbisbal. 
Dia 21 IV Taller de Formació del Fòrumsd sota el tema dels Drets Humans a la Unió 

Europea a l’Aula Europa de la ciutat de Barcelona. 
 
Maig 
 
Dia 6  Jornada sobre el 20è aniversari de la Carta Europea dels Drets Humans a la 

Ciutat, organitzat per la Diputació de Barcelona i l’Institut de Drets Humans. 
 
Dia 13-14  Jornades de Formació organitzades pel Síndic de Greuges de Catalunya sobre 

Accés a la Informació, a la seu del mateix a Barcelona. 
 
Juny 
 
 
Dia  11 Entrega del Premi Ferran Salsas i Roig al Castell de Rubí. 
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Fotografies assistència a actes 
 

 
II Trobada Estatal de Defensors Locals a la ciutat de Vigo. 
 
 

 
Jornades de Formació organitzades pel Fòrumsd a la ciutat de Girona. 
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Jornades de Formació organitzades pel Fòrumsd a la ciutat de Girona. 
 
 

 
Presentació de la Memòria conjunta del Fòrumsd. 
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XII Assemblea del Fòrumsd, a la ciutat de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 

 
XII Assemblea del Fòrumsd, a la ciutat de Sant Cugat del Vallès. 
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SÍNTESI DE LES QUEIXES  
 
 
53/09 de data 3 de juny de 2009  
 
Consulta recàrrec taxes varies 
 
Un ciutadà manifesta haver anat a pagar diverses taxes a l’Oficina de Recaptació i els hi han 
cobrat amb recàrrec de constrenyiment perquè el termini per pagar sense recàrrec havia 
finalitzat el dia anterior. Cobra una pensió de 549 euros (menys del Salari Mínim 
Interprofessional) i havia esperat a cobrar la pensió per tal de disposar de líquid per fer el 
pagament de les taxes. 
 
Actuació 
 
Dirigida la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals, rebem resposta de l’Organisme de 
Gestió Tributària explicant que la Llei General Tributària estableix en el seu article 161.3 que 
l’inici del període executiu determinarà l’exigència dels interessos de demora i el dia que el 
contribuent va anar a pagar ja s’havia entrat en el període executiu, per quin motiu se li va 
aplicar el recàrrec del 5% d’acord amb l’article 28 de l’esmentada llei. Per tant, el recàrrec 
aplicat resulta legalment establert i obligatori. 
 
Resultat: queixa desestimada                            Temps: 30 dies 
 
 
54/09 de data 4 de juny de 2009 
 
Queixa per manca de lliurament de llicència d’obres majors 
 
Un ciutadà explica el problema que li representa no tenir concedida la llicència d’obres que va 
sol·licitar el 28 de novembre de 2008, malgrat les nombroses modificacions a que s’ha vist 
obligat, la última d’elles el 22 de maig de 2009, tot i havent parlat telefònicament i personalment 
amb personal tècnic de l’Ajuntament de Rubí. 
 
Actuació 
 
Traslladada la queixa al senyor regidor instant, si és possible, a l’acceleració màxima de 
concessió de la llicència sol·licitada. 
El dia 10 de juny i després d’una entrevista amb el senyor regidor de l’Àrea de Serveis 
Territorials, rebo les necessàries explicacions justificatives de la tasca de comprovació 
documental de la sol·licitud de llicència i les modificacions pertinents. També queda explicat el 
retard en l’inici de l’estudi de la sol·licitud, retard degut als treballs preparatoris per obtenir la 
subvenció del FEIL del Govern Espanyol que requeria una dedicació total i urgent. 
El 17 de juny m’informa el senyor regidor que ja havia signat la llicència d’obres i aquesta 
passava a la Junta de Govern Local, la qual la va aprovar el dia 22 de juny. Això motiva que a 
data 26 de juny trameti un escrit de resolució al compareixent donant tota mena de detalls que 
justifiquen la meva decisió al no constatar cap vulneració dels drets públics, ja que els Serveis 
Tècnics Municipals han actuat en compliment estricte de la normativa vigent. 
No obstant, però, aprofito l’avinentesa per suggerir als Serveis Territorials que els seus 
objectius haurien de ser reduir al màxim els períodes en la tramitació de sol·licituds de llicències 
d’obres. 
 
Resultat: satisfactori, informació i suggeriment                                     Temps: 19 dies 
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55/09 de data 12 de juny de 2009  
 
Recomanació d’ofici 
 
Davant determinades queixes de diversos ciutadans i amb la intenció d’afavorir la deguda 
informació a la que té dret el ciutadà, recomano: 
 
Que es faci constar en els impresos de sol·licituds de llicències 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 
quins terminis estan d’acord amb la legislació vigent article 81.1 del Decret 179/1995 que 
aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
Resultat: Respon el senyor Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Urbà informant 
que “el tema serà motiu d’estudi pel Servei Jurídic a fi i efecte de millorar la informació a 
l’usuari” 
                                           Temps: 45 dies 
 
 
56/09 de data 15 de juny de 2009  
 
Obtenció de llicència de primera ocupació 
 
Una ciutadana s’adreça a la nostra oficina mitjançant el correu electrònic preguntant què ha de 
fer per aconseguir una llicència de primera ocupació que té demanada pel seu habitatge adquirit 
l’any 2006. 
 
Actuació 
 
Després de parlar amb la Regidoria de Serveis Territorials i el Departament d’Activitats se’ns 
informa que la llicència de primera ocupació resta pendent a l’espera que es concedeixi la 
corresponent llicència d’activitats de l’aparcament de vehicles del mateix edifici i que 
possiblement a finals de juliol, si tot és correcte, es podrà concedir l’esmentada llicència 
d’activitats i a partir d’aquesta la llicència de primera ocupació. 
Ho comuniquem a la promotora de la queixa explicant-li que farem el seguiment de la solució 
del cas i passades les vacances tornarem a contactar amb ella per veure si té concedida la 
llicència demanada. 
El 15 d’octubre truquem a la ciutadana en qüestió preguntant si disposa ja de la llicència de 
primera ocupació i davant la seva negativa ràpidament es contacta amb els departament 
implicats per tal de desencallar el tema. 
El dia 20 d’octubre rebem escrit del senyor Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Urbà 
informant que el 14 d’octubre es va aprovar per Junta de Govern la llicència de primera 
ocupació. 
Així ho comuniquem via telefònica a la promotora de la queixa. 
 
Resultat: satisfactori                           Temps: 4 mesos 
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57/09 de data 18 de juny de 2009 
 
Bonificació de sanció de trànsit 
 
Una ciutadana manifesta, a través de correu electrònic, la seva queixa per les traves i dificultats 
en que es va trobar per intentar pagar una sanció de trànsit aprofitant la bonificació del 50%. 
Resulta que es va personar a l’ORGT l’últim dia hàbil a la tarda dins del termini de 7 dies 
naturals tal i com està per escrit en el dors de la butlleta, no acceptant-li el pagament sinó a 
través de carta de pagament per fer efectiva a través d’internet, targeta de crèdit, caixers 
automàtics, entitats financeres, etc. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat demanant que se li 
retorni el 20% (diferència entre el 50% i el 30%) ja que se li va donar informació errònia que li va 
impedir gaudir de la reducció que li corresponia, fet que vulnerava els seus drets. I a més, 
recomanant en nom de la transparència informativa que s’imprimeixin noves butlletes amb la 
informació adequada sobre la manera i el lloc on es pugui efectuar el pagament o que s’utilitzi el 
sistema de fer servir un PDA per tal d’imprimir al moment la butlleta amb el codi de barres i les 
instruccions correctes del pagament. 
Això motiva resposta que signa el senyor regidor manifestant que la compareixent no té raó i 
manifestant poca diligència per part seva a causa d’haver esperat l’últim dia dintre del termini i 
manifestant també que a l’oficina de l’ORGT hi ha cartells informatius en els que hi consta que 
no s’admet el pagament en efectiu, pràctica coneguda àmpliament pels ciutadans. 
Com que de cap manera podia estar d’acord amb la resposta obtinguda, trameto un 
argumentari refusant la resposta i reiterant-me en la meva petició de retorn del diner pagat de 
més i amb la meva recomanació de modificar el contingut erroni de les butlletes o utilitzar un 
PDA. També tracto el tema parlant personalment amb el senyor regidor que em dóna la raó i el 
6 d’octubre rebo un escrit acceptant els meus raonaments i explicant que s’han iniciat els tràmits 
per la devolució de la quantitat corresponent al 20% a la ciutadana en qüestió. I informant que 
durant el mes d’octubre la Policia Local començarà a fer servir PDA’s i així d’aquesta manera 
s’imprimirà a la butlleta les instruccions correctes pel pagament. 
A data 17 de febrer truquen a la ciutadana, qui ens manifesta que encara no ha rebut la 
devolució. 
Es parla amb el Departament de sancions, qui informa que s’havia fet una “diligència interna” a 
l’ORGT per tal que fessin la devolució i que mirarien què havia passat  i ens ho dirien. 
En data 9 de març el Departament de Sancions ens remet còpia del Decret de Regidor Delegat 
de data 23 de febrer per tal que es pugui fer la devolució. 
El 28 d’abril la ciutadana rep comunicació de l’ORGT de Barcelona on se li demana que aporti 
còpia del DNI i dades bancàries per tal de fer-li el retorn. 
El 10 de maig truquem a la compareixent qui ens diu que va enviar la documentació per correu 
electrònic, tal i com li van indicar per telèfon, segons afirma. Demanant informació a l’ORGT de 
Rubí ens remeten a l’ORGT de Barcelona. Posats en contacte amb aquesta, se’ns comunica 
que la documentació sol·licitada no és susceptible de  ser acceptada per correu electrònic, i que 
l’hauria de presentar personalment a qualsevol oficina de l’ORGT.  Així ho comuniquen a la 
promotora de la queixa que la presenta la mateixa tarda. L’endemà, des de l’ORGT de 
Barcelona ens confirmen, a pregunta nostra, que la ciutadana cobrarà els 18 euros a finals de 
maig. 
El dia 31 de maig  la promotora de la queixa, a requeriment nostre, explica que no ha rebut els 
diners. 
Posats en contacte novament amb el responsable de l’oficina de l’ORGT del carrer Mejia 
Lequerica de Barcelona rebem l’excusa-explicació del perquè no s’ha fet el pagament: un 
accident de moto del responsable (que no justifica el retard, de cap manera) ha interromput el 
circuit. Ara se’ns diu que se li pagaran els 18 euros abans de finals de juny. Ja que aquesta 
memòria es tanca a 31 de maig i és previst que l’1 de juliol el Síndic de Greuges sigui substituït, 
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quedarà el seguiment del tema a càrrec del nou Síndic de Greuges. I farà més d’un any de la 
presentació de la queixa pel retorn de 18 euros.  
A destacar que l’escrit que rep la compareixent refusant el seu correu electrònic diu exactament 
el següent:  
 
Bon dia, 
 
Posem en el seu coneixement que no és admissible la seva comunicació adjunta, presentada per 
correu electrònic. 
 
La mateixa s’ha de remetre mitjançant escrit  presentat en el Registre d’aquest Organisme, 
personalment o per correu certificat (si ho desitja podrà avançar una còpia, degudament signada, 
per aquesta mateixa via o per fax al núm. 93.411.79.58), on han de constar les següents dades:  
 
 
Dades personals del sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant legal o voluntari 
Dades de l’expedient i matrícula del vehicle 
Fets i motiu de la seva petició 
Data i signatura del sol·licitant o del seu representant 
 
En el cas de persones físiques també podeu presentar un recurs o instància si disposeu de firma 
electrònica, fent servir l'opció corresponent de la columna "Serveis amb firma electrònica" de la 
nostra web  orgt.diba. cat 
 
Atentament, 
 
ORGT – Unitat de multes 
Mejía Lequerica, 12 
08028 Barcelona 
 
És evident l’excés de burocràcia i l’estrès al que es sotmet als ciutadans demanant 
documentació que l’administració ja té i amb la contradicció de no acceptar unes dades per 
correu electrònic (al segle XXI !!!) excepte si primer es presenta sobre paper i personalment. Tot 
això fent valer la Llei de Protecció de Dades, argument que no es pot considerar vàlid tota 
vegada que, un cop s’han presentat les dades personalment existeix la possibilitat de confirmar-
ho per via electrònica. 
 
Finalment, el ciutadà s’emporta la impressió que l’Administració és rapidíssima per 
cobrar i lentíssima i complicada a l’hora de retornar diners.  
 
Resultat: satisfactori, recomanació i seguiment                                Temps: 11 mesos 
 
 
58/09 da data 25 de juny de 2009  
 
Queixa d’ofici comportament incívic a uns jardins públics de la nostra ciutat 
 
Testimoni presencial de determinats fets incívics en uns jardins municipals i havent trucat a la 
Policia Local per tal que intervingués, davant la resposta obtinguda que tenien altres feines més 
urgents i més importants per quin motiu des de la primera trucada a la policia a les 18.35 hores  
fins a 20.45 hores no va fer-se efectiva la presència policial, he decidit obrir una queixa d’ofici 
dirigida al senyor regidor de l’Àrea de Mobilitat. 
 
Respon el senyor Cap de la Policia Local explicant que el dia dels fets (que era 24 de juny i, per 
tant, festiu)  es van solapar una colla d’intervencions policials urgents que van precisar els 
serveis de la Policia Local i fins i tot dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers i manifestant la 
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seva satisfacció per l’esperit de superació i eficàcia del cos de la Policia Municipal de la nostra 
ciutat. 
 
Resultat: Informació                                            Temps: 1 dia 
 
 
59/09 de data 2 de juny de 2009  
 
Queixa d’una adolescent per trasllat d’escola 
 
Una adolescent de quinze anys que cursa estudis en una escola concertada de la nostra ciutat, 
envia un correu electrònic sense dades personals, manifestant que per motius econòmics el seu 
pare l’ha de canviar d’escola per fer-la anar a l’institut però això li ocasiona un problema 
psicològic ja que sempre ha anat a la mateixa escola i com que és de naturalesa tímida li 
costarà molt fer nous amics o amigues a l’institut. 
 
Actuació 
 
Tota vegada que el Síndic no pot acceptar queixes anònimes s’envia un correu electrònica a la 
noia en qüestió demanant-li les seves dades personals. Com que no ens les proporciona, es fa 
una gestió directa amb el director de l’escola per tal de mirar si ells saben de qui es tracta i 
podem fer alguna cosa. 
Al cap de dues setmanes el senyor director de l’escola em manifesta que ja sap de qui es tracta, 
que va parlar amb la noia i amb el seu pare i que el problema econòmic s’ha resolt. Podrà 
continuar estudiant a l’escola mitjançant una beca. 
 
Resultat: satisfactori                                        Temps: 15 dies 
 
 
60/09 de data 2 de juliol de 2009  
 
Impost de Circulació d’un turisme donat de baixa 
 
Un ciutadà va donar de baixa el seu vehicle el 29 de desembre de 2008 entregant-lo a la Policia 
Municipal pel seu desballestament i se li va lliurar el document de cessió per tal de ser destruït 
el vehicle que va ser donat de baixa amb certificat de destrucció de data  30 de desembre de 
2008. 
No obstant els tràmits, li ha estat requerit el pagament de l’IVTM import que no ha fet efectiu 
sinó que ha parlat amb l’Organisme de Gestió Tributària. Allà li van omplir una instància que va 
signar sol·licitant la baixa del rebut. 
Malgrat tots els tràmits va rebre el 3 de juny una carta de pagament per l’import de la taxa més 
el 10% de recàrrec. Novament es va personar a l’ORGT on li van dir que no es preocupés que 
ja li donarien de baixa el rebut. 
Com que no s’acaba de fiar acudeix davant el Síndic demanant la intervenció per no trobar-se 
amb cap sorpresa desagradable. 
 
Actuació 
 
Després de parlar amb la senyora Rosa Aranda, Cap del departament de Gestió Tributària, el 
dia 20 de juliol ens comunica que el rebut ja s’ha donat de baixa. Així ho comuniquem al 
compareixent i tanquem l’expedient iniciat. 
 
Resultat: satisfactori                             Temps: 20 dies 
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61/09  de data 2 de juliol de 2009  
 
Queixa mal estat d’un terreny municipal amb herbes seques 
 
Una senyora ens tramet un correu electrònic amb motiu de residir en una zona envoltada d’un 
solar que creu que és de propietat municipal amb herbes i matolls excessivament alts i secs 
amb greu perill d’incendi. 
 
Actuació 
 
Ens personem al terreny motiu de la queixa constatant la situació denunciada per la ciutadana i 
després de contactar amb la Regidoria d’Ecologia Urbana i Seguretat demanant la intervenció 
ràpida de neteja i desbrossament del solar, la compareixent ens comunica via e-mail que el 
solar motiu de la queixa va ser netejat i dóna les gràcies. 
 
Resultat: satisfactori                                        Temps: 20 dies  
 
 
62/09 de data 7 de juliol de 2009  
 
Queixa molèsties veïnat al carrer 
 
Un ciutadà es queixa de les molèsties que ve patint a causa, segons manifesta, del 
comportament incívic de determinats veïns que han pres com a domini seu la part dels baixos 
del portal de casa seva, fent escàndol de dia i de nit i impedint el pas de veïns i vianants. En 
alguna ocasió s’ha queixat a la Policia Municipal aconseguint la pacificació de crits i sorolls, 
però els fets continuen produint-se. Creu que la via pública és responsabilitat de l’Ajuntament i 
per això demana la intervenció el Síndic de Greuges. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa presentada al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat 
preguntant si és previst portar a terme accions més contundents i més actives per part de la 
Policia Municipal de la ciutat que redundi en una millora de la convivència. 
Respon el senyor regidor el dia 20 de novembre indicant que des del mes de juliol fins ara s’han 
anat resolent els requeriments rebuts mitjançant controls de la Policia Local de manera que 
s’han anat reduint les molèsties ocasionades fins al punt que en els darrers dos mesos només 
consten dues sol·licituds de presència policial que, quan la policia va arribar al lloc, no hi va 
trobar ningú ocasionant molèsties. Així ho expliquem al promotor de la queixa afegint que 
personal de l’oficina del Síndic de Greuges també ha comprovat la pràctica eliminació de la 
presència d’elements pertorbadors de la convivència ciutadana. Cal considerar que a hores 
d’ara no existeix una resposta legal específica per casos com el que ens ocupa ni per part de 
cap normativa estatal, autonòmica o local. 
 
Resultat: satisfactori                                                           Temps: 5 mesos 
 
 
63/09 de data 15 de juliol de 2009 
 
Notificació embargament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Una ciutadana rubinenca compareix queixant-se que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li 
atribueix la propietat d’un habitatge d’aquella ciutat i per tant, li reclama el pagament de 
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Recollida d’Escombraries i l’Impost sobre Bens Immobles Urbans, amb recàrrec de 
constrenyiment i costes del procediment. La compareixent afirma no ser la propietària de 
l’esmentat habitatge i no haver posseït mai  cap propietat a Vilanova, fet que en anteriors 
ocasions ja havia posat en coneixement de l’Ajuntament vilanoví. 
Semblava que tot estava resolt, però es veu que no és així. 
 
Actuació 
 
Se li explica que el Síndic local no té cap competència més enllà de la ciutat de Rubí, però que 
donaré trasllat de la seva queixa al Síndic de Greuges de Vilanova senyor Joan Collell (Pere 
Tapies), per tal que intervingui prop de l’Ajuntament de Vilanova i tant prompte tinguem notícies 
del resultat de la seva gestió li comunicarem. 
Respon el Defensor de la Ciutadania de Vilanova traslladant-nos la resposta de l’ORGT en la 
que expliquen que el mes de setembre de 2009 el Servei de Recaptació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú els va traslladar la proposta de baixa dels rebuts un cop van comprovar 
l’error de titularitat dels mateixos. Així mateix, un cop rebuda la resposta de baixa es va procedir 
immediatament a dur a terme l’aixecament de l’embarg de compte corrent sense que s’hagi 
produït cap retenció d’import pels dos conceptes. 
De la resposta en donem compte a la promotora de la queixa. 
 
Resultat:  satisfactori                                                            Temps: 6 mesos i mig 
           (no computable: ajuntament forà) 
 
64/09 de data 21 de juliol de 2009  
 
Expedient sancionador per ocupació de via pública per part d’un establiment 
 
La titular d’un bar de la ciutat de la nostra ciutat va demanar llicència d’activitat a primers de 
juny i més tard va demanar permís d’ocupació d’espai públic per col·locar taules i cadires a la 
vorera. Convençuda que havent fet els pagaments corresponents ja podia exercir l’activitat 
comercial de Bar hi va treure taules i cadires com a terrassa fora al carrer, però ara ha rebut la 
visita d’un zelador de l’Ajuntament que va aixecar acta per no disposar de llicència d’activitats ni 
de permís d’ocupació de l’espai públic, cosa que no entén. 
 
Actuació 
 
Des de l’oficina del Síndic es contacta amb el Servei d’Activitats rebent la informació que, 
efectivament, l’establiment no disposa de llicència d’activitats encara ni de l’autorització per 
col·locació de taules i cadires a la vorera, al mateix temps que em trameten els documents que 
així ho justifiquen. Per aquest motiu haig de concloure que no s’ha vulnerat cap dret a la 
compareixent, que l’actuació de l’Administració Municipal ha estat en tot moment conforme a la 
legalitat vigent i per tant haig de recomanar a la ciutadana compareixent que s’abstingui 
d’exercir cap activitat comercial sense disposar de la preceptiva llicència municipal. 
 
Resultat: queixa desestimada                                Temps: 1 dia 
 
 
65/09 de data 28 de juliol de 2009  
 
Illa de vianants 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic queixant-se de la poca accessibilitat a un parking que té al 
carrer Sant Jaume, del sentit únic de pujada del carrer Sant Cugat i de no disposar de clau per 
fer baixar les pilones del carrer Francesc Macià. Manifesta estar convençut que la seva protesta 
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no servirà de res però creu que almenys exerceix el seu dret queixant-se al Síndic de Greuges i 
demana una resposta el més aviat possible. 
 
Actuació 
 
D’una banda parlo telefònicament amb el ciutadà de referència, escoltant novament la seva 
queixa i explicant-li que s’ha equivocat de destinatari i que no ha esgotat la via administrativa 
per quin motiu el que ha de fer és dirigir una instància a l’Ajuntament. Amb ànim de col·laborar 
(el comunicant està molt indignat) li dic que si vol trasllado directament el seu escrit al regidor de 
l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat amb còpia al senyor regidor de Mobilitat per tal que en 
prenguin coneixement. Amb això tanco l’expedient. 
 
Resultat: queixa no acceptada                                              Temps: immediat 
 
 
 
66/09 de data 1 de setembre de 2009  
 
Contaminació acústica per lladrucs de gos 
 
Queixa presentada per un ciutadà, via correu electrònic, per causa d’haver de suportar, des de 
fa més de dos anys i mig, els lladrucs del gos d’un veí. En diverses ocasions ha trucat a la 
Policia Municipal, la qual ha constatat el fet que denuncia l’interessat però el problema continua. 
La policia li ha aconsellat que vagi al Jutjat i presenti denuncia però allà li han dit que no era 
delicte i que, per tant, no li podien acceptar. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat demanant la seva 
intervenció apel·lant l’article XXVIII de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat, l’article 1905 del Codi Civil i citant diverses sentències de la Sala 4a del Tribunal Suprem 
i d’altres de la mateixa sala 4a i 3a respectivament, així com també una sentència de l’Audiència 
Provincial de Barcelona sobre lladrucs de gossos a Vilanova del Vallès. 
Respon el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat mitjançant un llarg informe 
que, en síntesi explica que la Policia Municipal es va posar en contacte amb el promotor de la 
queixa, que també es va parlar amb la propietària del gos, la qual es va comprometre a utilitzar 
un collar antilladrucs cosa que sembla ser no ha fet en cap moment, ja que les molèsties 
continuen. L’informe rebutja aplicar cap normativa ni acudir als tribunals, per diferents motius 
que justifica i posa de manifest la confiança de poder solucionar el conflicte mitjançant 
l’aprovació pròxima d’una ordenança de Civisme i una de Tinença d’Animals. Tampoc ha estat 
possible portar a terme mesures sonores ja que s’acaba de publicar en el DOGC el Reglament 
de la Llei de Contaminació Acústica que modifica les condicions tècniques de mesura, per quin 
motiu l’Ajuntament està en fase d’adquirir nous aparells que compleixin amb les condicions 
tècniques requerides. Finalment, fa constar que el compareixent disposa del mòbil del senyor 
Cap del Departament d’Activitats per tal d’efectuar una mesura en condicions tan aviat sigui 
possible. 
Amb aquesta resposta que traslladem al compareixent, es dona per tancat l’expedient iniciat.   
 
Resultat: acció de mediació amb possible solució                       Temps: 105 dies 
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67/09 de data 1 de setembre de 2009  
 
Zona amb perill d’incendi 
 
Un ciutadà compareix amb motiu de no haver rebut cap resposta a la seva instància presentada 
el 30 de juny demanant que es retiressin brancades d’arbres caigudes i que tallen el pas 
d’accés a la parcel·la 190-2, justament en el camí que va ser obert i deixat en condicions al mes 
de novembre de 2007. 
 
Actuació 
 
Com que existeix perill d’incendi se li accepta la queixa que es trasllada al senyor regidor de 
l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
Respon el senyor regidor explicant que si bé és cert que hi ha un risc d’incendi Protecció Civil 
no ha permès treballar durant tot el mes d’agost en feines de desbrossament degut al risc que 
comporten aquests treballs a l’època estival, i donada la situació d’altres llocs quina actuació és 
més urgent, la que demana el ciutadà s’iniciarà a finals de 2009 començament de 2010 que és 
quan comença la temporada per fer aquest tipus de feina. 
 
Resultat: informació                                                             Temps: 15 dies 
 
 
68/09 de data 3 de setembre de 2009  
 
Rampa d’accés a un habitatge 
 
Una persona de mobilitat reduïda i que ve obligada a utilitzar cadira de rodes viu en un 
habitatge de planta baixa que pel tipus de construcció i situada en un carrer de forta pujada li 
ocasiona grans dificultats i molèsties per entrar i sortir de l’edifici. Necessita la construcció d’una 
rampa d’accés del carrer a l’interior de l’edifici i de l’entrada d’aquest fins al passadís que 
condueix a la porta del seu habitatge. La comunitat de veïns està d’acord en que es faci la 
rampa i existeix ja un pressupost, pressupost que es troba en poder de l’assistent social de 
referència dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí. Val a dir que el ciutadà compareixent té 
ingressos reduïts, un fill de quatre anys i un altre de 3 mesos, rep ajuda domiciliària i una PUA 
que, segons explica, se li acaba el 31 de desembre. També té problemes amb motiu de la Llei 
de la Dependència. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la senyora Cap del Servei de Primera Acollida. 
Respon la senyora Cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí explicant que des de 
Proursa es va sol·licitar un ajut de rehabilitació a la Generalitat de Catalunya, i, en aquest 
moments, ja està feta l’actuació del pèrit i s’està a l’espera de la resolució que adopti 
l’esmentada Generalitat de Catalunya. 
Amb aquesta resposta, que es trasllada al compareixent, dono per tancat l’expedient iniciat. 
 
Resultat: informació                                                                      Temps: 3 mesos i mig 
 
 
69/09 de data 8 de setembre de 2009  
 
Contaminació ambiental per pudor dels embornals de clavegueram 
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Un matrimoni es queixa que fa més de 18 anys que ve suportant males olors procedents, 
segons manifesten, de les embornals del clavegueram situades al carrer Llobateres davant del 
pàrking del Mercat Municipal, així com també de la reixa de clavegueram situada al final de la 
rampa d’accés a l’esmentat aparcament. S’ha queixat en diverses ocasions i fins i tot té una 
resposta del mes d’octubre de 1995. Darrerament es van presentar uns treballadors de Sorea 
tirant aigua amb una cuba a pressió explicant que el problema era ocasionat per manca de sifó. 
 
Actuació 
 
Es dóna trasllat de la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat el qual 
envia uns treballadors de Sorea que construeixen els sifons en els dos embornals del carrer 
Llobateres, però al mateix temps comuniquen al ciutadà promotor de la queixa que la reixa de la 
rampa del pàrking no l’arreglen en aquells moments, per bé que s’arreglarà més endavant, 
sempre segons explica el ciutadà. 
Es demana a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat que ens digui quan serà possible construir el 
sifó a la reixa de la rampa. Respon el 30 d’abril de 2010 el senyor regidor explicant que s’estan 
portant a terme una colla de controls i revisions continus sobre la reixa situada a la rampa 
d’accés al pàrking del Mercat Municipal, donant avís al mateix Mercat per tal que supervisi 
aquest element. No s’ha pogut objectivitzar la queixa de referència i en conseqüència donar una 
solució definitiva a la qüestió. Així es comunica al compareixent recomanant-li que controli si les 
males olors segueixen o no. I a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat que no s’abandonin els 
controls fins arribar a una conclusió definitiva que permeti l’eliminació del problema.   
 
Resultat: parcialment satisfactori                                               Temps: 2 mesos 
Resta del problema: informació d’actuació. Seguiment           Temps: 7 mesos 
 
 
70/09 de data 10 de setembre de 2009  
 
Taxa de lliurament d’un atestat policial per accident de trànsit 
 
Un ciutadà d’edat força avançada i una discapacitat visual reconeguda pel CAD va ser atropellat 
a la via pública per un camió que traslladava contenidors de l’Ajuntament, resultat del qual va 
morir el gos que portava i ell va patir diverses lesions. Hi va intervenir en el succés la Policia 
Municipal que va fer el corresponent atestat. Per la reclamació que té passada a la companyia 
asseguradora del camió el seu advocat li demana una còpia de l’informe policial, i l’Ajuntament li 
ha lliurat però li cobra la taxa corresponent que és de 88 euros. Demana que donada la seva 
situació se l’exoneri del pagament de la taxa. 
 
Actuació 
 
Posat en contacte telefònic amb senyor Inspector en Cap de la Policia Local aquest em 
confirma el que ja sé i és que l’ordenança fiscal corresponent no permet cap exempció de 
l’esmentada taxa, per quin motiu informem al promotor de la queixa que haurà d’abonar els 88 
euros, quantitat que pot incloure en les costes del procediment que ve seguint a fi d’esser 
rescabalat. 
 
Resultat: queixa desestimada                                                   Temps: 1 mes   
 
 
71/09 de data 15 de setembre de 2009  
 
Contaminació acústica per part d’una Església Evangèlica 
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Un ciutadà es queixa per causa de venir patint des de fa temps les molèsties de soroll 
provinents del local d’una església evangèlica situat als baixos del bloc del seu habitatge on, 
segons assegura, els assistents fan sonar una bateria amb platerets i timbals. 
En diverses ocasions han denunciat els fets i alguna vegada s’ha personat la Policia Municipal 
al local en qüestió i les molèsties han cessat momentàniament. 
El compareixent creu que el Servei d’Activitats no ha concedit cap llicència per bé que sembla 
ser que està demanada. De totes maneres, que es sàpiga, el Servei d’Activitats no ha efectuat 
mai cap mesura sonora de l’activitat que s’està portant a terme. Demana l’actuació del Síndic a 
fi de pacificar la situació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat citant la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la recentment creada Llei 16/2009 de 
22 de juliol sobre els Centres de Culte demanant informació sobre el motiu pel qual no s’ha 
donat resposta a les queixes presentades. 
Explica el senyor regidor que al llarg dels darrers temps s’han anat fent diverses accions 
negociant entre els titulars de l’Església Evangèlica i els veïns amb resultat infructuós. S’ha 
requerit als titulars de l’església en qüestió que es tramiti la llicència d’obertura d’activitats, 
incorporant el corresponent estudi acústic. 
Es van portar a terme diverses mesures acústiques que com a conseqüència han fet que es 
redacti una proposta de resolució ordenant la suspensió de la part musical a l’activitat de culte, 
condicionant aquesta suspensió a la presentació i execució d’un projecte d’insonorització del 
local. Adjunta el Decret de Regidor Delegat corresponent de data 27 de gener. 
Es comunica al compareixent i es tanca provisionalment l’expedient iniciat. 
 
Resultat: satisfactori, amb seguiment                                                        Temps:  4 mesos 
 
 
 
72/09 de data 17 de setembre de 2009  
 
Vetlladora escola 
 
La mare d’un nen de 8 anys que pateix una discapacitat visual greu i que assisteix regularment 
a una escola pública de la nostra ciutat, es queixa amb motiu de no disposar de vetlladora les 
hores suficients pel desenvolupament escolar del seu fill, malgrat haver-ho sol·licitat a la 
senyora inspectora d’educació sense que a dia d’avui hagi rebut la resposta sol·licitada.  
Demana l’actuació del Síndic apel·lant a la igualtat d’oportunitats. 
 
Actuació 
 
Se li explica que el Síndic de Greuges local no pot anar més enllà de l’Administració Municipal 
de Rubí i organismes que en depenguin i per tant la competència en el seu cas és del Síndic de 
Greuges de Catalunya. Com que la compareixent demana si des de l’oficina del Síndic es pot 
tramitar la seva queixa al Síndic de Greuges de Catalunya i essent la resposta afirmativa, 
donem trasllat de la mateixa. 
 
Resultat: Traslladada al Síndic de Greuges de Catalunya                     Temps: immediat 
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73/09 de data 22 de setembre de 2009  
 
Inundació domiciliària a la matinada  
 
Una ciutadana va patir una fuita d’aigua a la matinada i quan se’n va donar compta la casa 
s’havia omplert de tres dits d’aigua i el sistema elèctric ja no funcionava. Espantada, va trucar 
als Bombers per tal de rebre orientació sobre el que havia de fer, reben la resposta que no 
podien ajudar-la en res. Seguidament va trucar a la Policia Local explicant el fet i la resposta 
rebuda va ser que no podien fer res i que acudís a l’empresa asseguradora. Es queixa, 
mitjançant un correu electrònic que cap dels dos serveis a que va acudir la van ajudar en res.  
Demana una actuació del Síndic perquè pensa que va ser mal atesa i desemparada sense 
poder-ho justificar, per bé que si està equivocada està disposada a canviar d’opinió però li 
caldria una explicació coherent.  
 
Actuació 
 
Donem trasllat del contingut del correu rebut al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat. 
Respon el Cap de Bombers de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord afirmant que es van 
posar en contacte amb la promotora de la queixa i va resultar ser que aquesta va trucar, 
erròniament, al Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, i per això no es tenia constància 
de la demanda i, per aquest motiu, la resposta obtinguda telefònicament era la de que no hi 
podien fer res. 
D’altra banda, rebem resposta del senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat 
informant que la Policia Local no disposa actualment d’un sistema de gravació de trucades 
telefòniques per quin motiu es desconeix la conversa mantinguda entre la compareixent i el 
policia que la va atendre telefònicament, i que el problema que presentava no requeria cap 
servei policial urgent, ja que no es tractava d’una gran emergència. També manifesta la formal 
intenció d’elaborar un protocol per tal de millorar la informació que els operadors telefònics 
donin a la ciutadania. 
Trasllado les respostes obtingudes manifestant que les meves competències no van més enllà 
del municipi de Rubí i, per tant, no puc fer cap recomanació al Cos de Bombers de l’Ajuntament 
de Barcelona, tot i que opino que haurien d’haver estat molt més explícits en la seva resposta 
telefònica a la promotora de la queixa. I d’altra banda suggereixo que es procuri en tot moment, 
no estalviar esforços per part de les persones que atenen a la ciutadania a través del telèfon i 
que, siguin del departament que siguin, actuïn amb la màxima sensibilitat.  
 
Resultat:  informació i recomanació                                                Temps: 70 dies 
 
 
74/09 de data 29 de setembre de 2009  
 
Factura d’aigua elevada  
 
Una senyora s’ha trobat que durant el període de vacances va absentar-se del seu habitatge i, 
en canvi en el mes de setembre s’ha trobat que Sorea li factura una quantitat exagerada de 
metres cúbics d’aigua (79 m3) comparada amb els consums de l’últim any i mig que ve a ser 
d’uns 31 m3 per trimestre.  
 
Actuació 
 
Com que aporta rebuts justificatius del que explica i com que ha reclamat prèviament a Sorea 
que ha destacat uns empleats a comprovar el comptador i l’han informat que en aquests 
moments està en un consum equivalent de 10 m3 en un mes, li expliquem que tal vegada al 
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marxar del seu domicili per motiu de les vacances es deuria quedar una cisterna de WC mal 
tancada o alguna aixeta degotant. Li aconsellem que vagi comprovant el consum i parli amb els 
membres de la seva família per mirar de trobar una explicació al fet del consum exagerat que li 
han facturat i si troba alguna anomalia torni a venir que parlarem amb Sorea.  
 
Resultat: Queixa no acceptada                                              Temps: immediat  
 
 
75/09 de data 29 de setembre de 2009  
 
Manca de plaça per una residència de la gent gran   
 
Un ciutadà envia un correu electrònic manifestant la seva queixa perquè el seu pare precisa 
d’una plaça en una residència, plaça que en teoria estava en llista d’espera segons tràmit que 
havia d’efectuar la seva assistenta de referència dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí.  
Com que el temps ha anat passant sense cap resposta quan ha insistit novament als Serveis 
Socials de l’Ajuntament ha descobert que la treballadora social que havia d’haver tramitat la 
seva entrada en llista d’espera ja no treballa a l’Ajuntament i va plegar sense haver tramitat la 
petició. Ara, la nova assistenta social desconeix el motiu de perquè no es va tramitar en el seu 
moment i li explica la manera d’actuar en aquest moment per poder entrar a la llista d’espera. 
Manifesta la seva protesta perquè ha perdut un any sencer durant el qual l’estat de salut del seu 
pare s’ha deteriorat molt, ja que pateix parkinson molt avançat i demència senil. 
 
Actuació 
 
En dono trasllat al Servei de Primera Acollida dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí, a fi 
que emetin l’informe corresponent que permeti poder resoldre la queixa de la millor manera. 
El dia 11 de maig respon la senyora Cap dels Serveis Socials explicant el descontrol que es va 
produir entre els Serveis Territorials (Generalitat) i els Serveis Socials de l’Ajuntament en el 
tema de la reserva de places residencials, afegit a la resistència de la mare del compareixent a 
cercar la residència pel familiar malalt.  Ara, però, la sol·licitud de reserva de places es fa 
directament i s’adjunten al PIA. 
Malauradament, el pare del compareixent va morir el dia 17 de desembre. Transmeto al 
promotor de la queixa les informacions rebudes i lamento que els fets produïts no siguin 
precisament demostratius d’una bona pràctica administrativa a l’esperar, per part de 
l’Administració, 8 mesos en una resposta al Síndic de Greuges. I, per això, recomano a la 
senyora Cap dels Serveis Socials molta més agilitat a l’hora de respondre les demandes del 
Síndic que, en definitiva, són les demandes dels ciutadans, els quals tenen dret a obtenir un 
servei de qualitat.  
 
Resultat: informació i recomanació al servei                                                  Temps: 8 mesos 
 
 
76/09 de data 6 d’octubre de 2009  
 
Queixa per manca de beca de menjador escolar 
   
La mare d’un nen de 12 anys que està separada del seu marit i en procés de tramitar el divorci 
manifesta sentir-se injustament tractada per que el seu fill pateix una TDAH (Hiperactivitat) i 
com que ella treballa en una altra població el seu fill s’ha de quedar a dinar a l’institut i això li 
suposa una despesa que minva el seu migrat sou. 
Ve essent assistida pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí dels que no té cap queixa però 
com que té una feina que considera a precari amb risc de quedar-se aturada, demana una 
actuació del Síndic. 



 24

 
 
 
Actuació 
 
Se li explica quines són les competències del Síndic de Greuges local per quin motiu enviarem 
la seva queixa a Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí per veure si pot obtenir alguna ajuda 
econòmica al marge de la beca de menjador, ja que aquesta no està contemplada en 
l’ensenyament de secundària. 
També l’informem del recent acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre un Decret 
que equipara famílies monoparentals amb famílies nombroses així com li donem adreça i 
telèfons del Síndic de Greuges de Catalunya per si vol acudir a aquesta institució. 
El dia 17 de març de 2010 rebem informe exhaustiu de la senyor Cap dels Serveis Socials 
Municipals on hi consten totes les accions portades a terme des de l’any 2006 fins a la data. En 
aquests moments s’ha requerit una documentació determinada a la compareixent (que ja ha 
aportat) que permetrà iniciar la valoració per tal de determinar la possibilitat d’una ajuda de 
menjador escolar pel seu fill. En quant a la possibilitat d’aconseguir una feina estable, se’ns 
explica que figura a la borsa de treball de l’IMPES. 
Es comunica a la compareixent que ve essent degudament assistida pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Rubí  i, per tant, tanquem l’expedient. 
 
Resultat:  informació                                                Temps: 6 mesos 
 
 
 
77/09 de data 25 de setembre de 2009  
 
Robatori a un vehicle en una urbanització 
 
Una veïna de la urbanització de Can Mir va patir d’un petit  robatori al seu vehicle la nit del 24 al 
25 d’aquest mes mentre aquest es trobava estacionat davant de casa seva. Va acudir als 
Mossos d’Esquadra que la van informar que a les nits només hi ha dues patrulles del cos per tot 
Rubí i Castellbisbal. 
 
Actuació 
 
D’una banda li aconsellem que faci una instància a l’Ajuntament per tal que li aclareixin quin 
tipus de vigilància es porta a terme a la zona on resideix. D’altra banda i amb motiu de la visita 
institucional del senyor Inspector en Cap de la Prefectura dels Mossos d’Esquadra a Rubí el dia 
29 de setembre a l’oficina del Síndic tractem el tema obtenint la constatació per part de la policia 
autonòmica que els efectius inicials dels esmentats Mossos a la ciutat de Rubí eren més 
nombrosos que no pas ara, ja que s’han anat redistribuint per altres llocs. S’espera, però, que la 
situació millori ja que està pròxima a sortir una nova promoció de policia autonòmica. 
D’altra banda en el transcurs d’una  reunió amb el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat es va posar de manifest que la presència policial a les urbanitzacions no és al 100% i 
en tot moment de manera que resulta difícil detectar, quan es produeix  (o prevenir) un  robatori 
a un vehicle. 
Es  traslladen les respostes a la ciutadana promotora de la queixa. 
 
Resultat: informació                                                             Temps: 10 dies   
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78/09 de data 19 d’octubre de 2009  
 
Embargament compte per taxes parada Mercat Municipal 
 
Una senyora acudeix a l’oficina del Síndic de Greuges explicant que era titular de tres espais de 
venda al Mercat Municipal de la nostra ciutat i que a causa de diferents problemes va contreure 
deutes amb l’Administració Municipal, motiu pel qual va demanar arribar un acord per tal de 
cedir els espais de venda a canvi de convalidar el deute contret amb el consistori. 
Finalment, va arribar a un acord amb l’Ajuntament i es va acceptar la seva proposta, segons 
Decret d’Alcaldia i Decret de Regidor Delegat que aporta. 
Ara, 3 anys després, rep una carta de l’Organisme de Gestió Tributària on li comuniquen una 
notificació d’embarg per quatre taxes del Mercat Municipal i un Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica. Ella entén que tots els deutes referents al tema del Mercat  estan convalidats i 
demana pagar IVTM, però li diuen que no és possible i que ho ha de pagar tot. 
 
Actuació 
 
Des d’aquesta oficina es fan les recerques corresponents i esbrinem que les quatre quotes que 
se li reclamen del Mercat Municipal ho són en concepte de magatzem. Segons el nostre 
raonament, si es va liquidar el total del deute contret pels espais de venda del Mercat Municipal, 
aquestes quotes deurien estar incloses.  
Traslladem la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals i Hisenda, juntament amb la còpia 
dels Decrets que aporta la ciutadana i suggerim que, a priori, es paralitzi l’embargament fins 
que no s’aclareixi el problema. 
A la reunió amb el senyor regidor de Serveis Centrals i Hisenda el dia 29 de gener de 2010 se’m 
comunica verbalment que en principi es procedirà a deixar sense efecte les taxes reclamades 
així com els recàrrecs corresponents. 
Al tancament d’aquesta memòria no tenim cap confirmació per escrit. 
 
Resultat: en tràmit                                                            Temps: indefinit 
 
  
79/09 de data 19 d’octubre de 2009  
 
Sol·licitud de beca de transport per curs d’ocupació 
 
Una ciutadana compareix i explica que l’any 2008 va fer un curs de treballadora familiar a través 
de l’IMPES de la nostra ciutat i pel qual va demanar una beca. 
Ara ha anat a preguntar i li han dit que no té dret a beca. Com que no està conforme ha anat al 
Col·legi d’Advocats de la nostra ciutat, i d’allà l’han enviat a l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor i d’aquesta l’han enviat al Síndic de Greuges. 
Com que és un tema que desconeixem quin departament el porta, fem la consulta a l’IMPES, 
que és on ella va realitzar el curs i ens comenten que per fer la consulta de la beca hauria 
d’haver anat allà. 
Li expliquem a la compareixent que ha d’anar al mateix IMPES i allà li respondran li si pertoca 
beca o no. 
Al cap d’uns dies ens truca la persona de l’IMPES encarregada dels cursos i ens informa que el 
curs que va fer la ciutadana no està subjecte a cap sol·licitud de beca i que si no està conforme 
haurà de fer la queixa que consideri oportuna davant el Servei d’Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, que és de qui depèn el curs. 
 
Resultat: informació                                                               Temps: 8 dies 
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80/09 de data 20 d’octubre de 2009  
 
Sol·licitud de canvi d’aliments al menjador d’una escola bressol municipal 
 
La mare d’un nen de dos anys compareix explicant que professen la Religió Adventista del Setè 
dia, motiu pel qual el seu fill no pot menjar alguns aliments que es troben en el menú d’una 
escola bressol municipal, com ara peix que no tingui escata i espina. 
Manifesta haver parlat amb la directora del centre, qui li ha explicat que no s’admeten canvis en 
els menús de l’escola a no ser que s’acreditin amb prescripció mèdica, tal i com indica el 
reglament. 
Com que la ciutadana no està d’acord amb la resposta rebuda, ja que pensa que el seu fill té 
dret a no ser discriminat per motius religiosos, acudeix al Síndic en demanda d’empara. 
 
Actuació 
 
Cerquem informació sobre el tema a d’altres municipis i traslladem tota la informació a la 
senyora regidora del departament de Serveis a les Persones, per tal que es pugui trobar una 
solució. 
El dia 4 de febrer de 2010 la senyora regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones em comunica 
per escrit que tal com contempla el Reglament del Servei de Menjador de les Escoles Bressol 
Municipals no és possible fer cap variació en els menús oferts per l’escola sinó és per motius de 
salut i sota prescripció mèdica. De totes maneres s’ha arribat a un acord verbal entre l’escola i 
la promotora de la queixa consistent en que quan la compareixent consideri que el seu fill no pot 
consumir l’aliment corresponent al menú del dia, demanaria un menú puntual especial per 
motius de salut (dieta). Parlant amb la compareixent em manifesta que així ho ve fent parlant 
telefònicament amb la nutricionista de l’empresa que subministra el càtering. 
El Síndic considera que s’hauria de posar en marxa el “projecte de Real Decret pel que 
s’estableixen les condicions sanitàries pel servei de menjador escolar en centres docents 
públics i privats”, però aquest és un tema sobre el que no es té cap competència. No obstant i 
atès que des del Departament d’Afers Religiosos s’han editat una colla de recomanacions sobre 
temes relacionats amb la llibertat religiosa, entre ells, els relatius a: 
 

- Guia per el respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari. 
- Guia per el respecte a la diversitat de creences en l’àmbit penitenciari. 
- Guia per el respecte a la diversitat de creences en l’àmbit funerari. 
- Recomanacions per a la gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit dels cementiris. 

 
I atès que en les dels àmbits hospitalari i penitenciari i figura el règim alimentari pels Adventistes 
del Setè Dia i que està en fase d’estudi l’edició de la recomanació o guia per al respecte a la 
pluralitat religiosa en l’àmbit d’ensenyament, suggereixo a la senyora regidora de Serveis a les 
Persones que s’estigui al cas i prevegi les accions que s’hauran de portar a terme quan sigui 
efectiva la publicació ara en fase d’estudi. 
 
Resultat: satisfactori en part. Suggeriment                                          Temps: 3 mesos i mig 
 
 
81/09 de data 27 d’octubre de 2009  
 
Queixa per dues sancions de la Policia Local: una d’estacionament indegut i l’altre per 
incompliment d’horari d’establiment 
 
Un ciutadà acudeix manifestant la seva queixa pel tracte rebut per part de la Policia Municipal 
per una sanció de trànsit per estacionament del seu vehicle a menys de 5 metres d’una 
cantonada i d’una altra sanció per incompliment d’horari del seu establiment de Bar. Va recórrer 
les dues sancions amb resultat de desestimació. 
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Actuació 
 
En primer lloc estudio detingudament les sancions imposades, els recursos presentats i les 
respectives desestimacions dels recursos. D’altra banda, trasllado la seva queixa al senyor 
regidor d’Ecologia Urbana i Seguretat i parlo amb el Servei d’Activitats, a fi de recavar més 
detalls. 
De la lectura atenta de la documentació lliurada pel ciutadà i de les explicacions rebudes em 
resulta possible resoldre que en cap moment i en cap dels dos casos presentats es va vulnerar 
cap dret ciutadà al compareixent i aquest va disposar en tot moment de la possibilitat de 
recórrer les sancions imposades per quin motiu no es va trobar mai en estat d’indefensió, per tot 
el qual responc al promotor de les queixes que haig de desestimar les mateixes. 
 
Resultat: queixes desestimades                            Temps: 52 dies 
 
 
82/09 de data 27 d’octubre de 2009  
 
Consulta sancions de trànsit a Sant Cugat del Vallès  
 
Una ciutadana treballa a Sant Cugat del Vallès i la Policia Municipal d’aquella ciutat li ha posat 
dues sancions per estacionament indegut que ella considera absolutament improcedents. Ha 
presentat recursos a les sancions els qual li han estat desestimats. Demana la intervenció del 
Síndic. 
 
Actuació 
 
Com que passa la queixa via correu electrònic, i deixa  indicat el seu telèfon mòbil, ens posem 
en contacte amb ella i se li explica que s’ha d’adreçar al Síndic Municipal de Greuges de Sant 
Cugat del Vallès del qual li facilitem totes les dades. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Informació                                 Temps: immediat 
 
 
83/09 de data 28 d’octubre de 2009  
 
Desperfectes a la via pública i arbrat del carrer amb motiu de la ventada del 24 de gener 
 
Una senyora va presentar una instància al mes de febrer amb motiu de la caiguda d’un arbre a 
la via pública a causa de les ventades del 24 de gener. En aquella instància demanava que 
s’arreglessin els desperfectes de la vorera com a conseqüència de la retirada de l’arbre. Segons 
afirma, va rebre una resposta de l’Ajuntament, que no aporta, informant-la que en aquells 
moments hi havia altres prioritats per quin motiu no van prendre cap mesura, llevat de la 
col·locació d’una cinta indicant el perill. Com que té esgotada la via administrativa, ja que des 
del mes de febrer fins avui ha transcorregut prou temps com perquè encara no s’hagi arreglat la 
vorera malmesa, acudeix a l’Oficina del Síndic per tal d’obtenir l’arranjament de vorera 
necessari i la reposició de l’arbrat. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la seva queixa al departament de Serveis Territorials i a l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat. Respon el senyor coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Urbà explicant que la 
instància inicial va ser derivada a Serveis Urbans i Seguretat  i és des d’aquesta àrea que es va 
trametre la resposta donada en el seu moment. No obstant i això, des de Desenvolupament 
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Urbà es passarà nota a Manteniment Urbà per tal que es faci la inspecció de la zona i es 
prenguin les mesures oportunes. 
Mes tard rebem resposta del senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat informant 
que s’ha arreglat la vorera, però que no es reposarà el cedre caigut per ser desaconsellable a 
causa del poc espai que es disposa per ubicar-lo amb el corresponent risc de caiguda per 
manca d’arrelament suficient. 
Es comunica a la promotora de la queixa i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: satisfactori i informació                    Temps: resposta Territori 7 dies 
             Temps: resposta AEUS 100 dies
  
 
84/09 de data 3 de novembre de 2009  
 
Queixa Serveis Socials 
 
Una dona víctima de violència de gènere  per part de la seva ex-parella i pare de la seva filla de 
quatre anys ha hagut d’abandonar el poble on hi vivia i venir residir a Rubí. Té greus problemes 
econòmics per bé que porta la seva filla al col·legi i ha trobat un pis de lloguer. Ve essent 
assistida pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí i també per part de la Regidoria de la 
Dona, però de forma no prou correcta a parer seu. 
Demana la intervenció del Síndic ja que no ha aconseguit beca de menjador per la seva filla ni 
tampoc un habitatge protegit, ni feina. 
 
Actuació 
 
Se l’informa de quines són les competències del Síndic de Greuges local, s’obre expedient 
d’investigació i decideixo de parlar amb Serveis Socials, Proursa i la Regidoria de la Dona per 
recavar informació i veure si es poden unificar criteris i possibles accions encaminades a 
millorar la delicada situació de la compareixent de manera que es vegin protegits els seus drets. 
Rebem resposta de la Regidoria de la Dona explicant que s’està actuant d’acord amb les 
possibilitats existents; resposta de Proursa, explicant que se li ha donat hora per una entrevista 
per tal de veure quines possibilitats hi ha de trobar algun habitatge més econòmic i resposta del 
Servei de Primera Acollida del departament de Serveis a les Persones, explicant les gestions 
que s’estan fent i que la seva assistenta de referència li ha de donar hora per una entrevista 
propera. 
De tota la informació rebuda, se li explica que les actuacions del serveis municipals són 
trobades correctes per aquest Síndic i se li adverteix que encara ha de presentar uns 
documents que se li van demanar reiteradament per telèfon. 
Se li comunica també, que sabem que tres minuts abans de enviar el seu correu electrònic de 
queixa al Síndic de Greuges de Rubí va trametre un correu electrònic adreçat a la senyora 
alcaldessa en el mateix sentit i això significa duplicar els canals i fer-nos treballar endebades, ja 
que quan vaig presentar l’expedient d’investigació obert al Servei de Primera Acollida, també 
tenien damunt la taula el correu electrònic adreçat a la senyora alcaldessa. 
Després d’explicar-li que en aquests moments i per la documentació que obra en el meu poder, 
haig de concloure que es troba degudament atesa pels serveis municipals, l’informo que té dret 
a sol·licitar l’exempció de la Taxa de Recollida d’Escombraries per l’exercici 2010 i quins són els 
tràmits que ha de fer i quan els ha de fer. Amb això tanco l’expedient iniciat. 
 
Resultat: queixa desestimada                                                   Temps: 2 dies 
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85/09 de data 5 de novembre de 2009  
 
Queixa sobre Serveis Socials per manca de  plaça residència  
 
Un ciutadà presenta una queixa perquè porta dos mesos intentant aconseguir una entrevista 
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí a fi d’aconseguir modificar la petició que va fer 
sobre el grau de dependència del seu pare, ja que s’han modificat les condicions i ara el que 
necessita és una residència.  Demana la intervenció del Síndic per tal que s’agilitzi tot el procés, 
ja que el seu pare és a l’hospital amb previsió de ser donat d’alta el 27 de novembre i és 
absolutament necessari trobar plaça en una residència. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la senyora Cap dels Serveis Socials (Primera Acollida) en demanda 
d’informació. 
El dia 12 de novembre rebem un correu electrònic de l’esmentat servei informant-nos que té una 
entrevista el dia 13 de novembre. 
A data 11 de maig respon la senyora Cap dels Serveis Socials informant que el pare del 
compareixent va ser ingressat a una residència el dia 27 de novembre de 2009 i que 
malauradament va morir el dia 1 de desembre del mateix any. Amb això tanco l’expedient no 
sense abans adreçar-me als Serveis Socials lamentant el retard excessiu en donar-me resposta 
i advertir de la meva queixa al compareixent, tot donant-ne coneixement al promotor de la 
queixa. 
 
Resultat: informació                                                Temps: 6 mesos 
 
 
86/09 de data 5 de novembre de 2009  
 
Reclamació patrimonial per lesió al colpejar-se amb la porta de vidre del Mercat Municipal 
 
Una senyora d’edat avançada va topar amb la porta de vidre del Mercat Municipal i va presentar 
una reclamació patrimonial a l’Ajuntament, ja que va haver de precisar atenció mèdica a la 
Mútua i lesions que encara li ocasionen molèsties. 
Al cap de dos anys de la reclamació ha rebut desestimació de la mateixa en no poder-se 
demostrar el nexe “causa-efecte”. Com que no hi està d’acord, acudeix al Síndic en demanda 
d’empara. 
 
Actuació 
 
Se li explica que no té temps per presentar recurs de reposició a l’Administració Municipal ja 
que l’endemà mateix venç el termini. D’altra banda una lectura atenta de la reclamació 
presentada i la documentació aportada, en la que hi figura tant la desestimació per 
responsabilitat patrimonial com els arguments exposats, i després d’haver demanat còpia del 
comunicat del Director del Mercat Municipal als Serveis Jurídics de l’Ajuntament haig de 
considerar com ajustada a dret la desestimació esmentada cosa que comunico a la interessada 
explicant-li que no obstant pot interposar recurs Contenciós Administratiu davant la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa abans del dia 6 de desembre. Aquesta possibilitat, li recomanem 
que la valori molt bé i parli amb la seva filla que és advocadessa perquè cal veure quin benefici 
se’n pot treure respecte del cost que suposa i que cal considerar que mai hi ha la certesa que 
jurídicament es resolgui a favor seu. 
 
Resultat: queixa desestimada                                                              Temps: 4 dies   
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87/09 de data 6 de novembre de 2009  
 
Consulta sobre la recuperació de la Memòria Històrica 
 
Un rubinenc de més de 80 anys demana informació sobre el “Departament de Memòria 
Històrica de l’Ajuntament de Rubí” perquè se li ajudi a resoldre un problema que és el de 
recuperar les despulles del seu pare que fou afusellat, segons manifesta, i enterrat juntament 
amb el senyor Federico García Lorca, a fi de poder-li donar una sepultura digna. Ell en diu 
“recuperar la Memòria Històrica”. 
 
Actuació 
 
Amb ànims d’ajudar-lo li proporcionen els telèfons de: “el Ayuntamiento de Granada,  la 
Asociación Granadina para la Recuperación de Memoria Histórica, el Juzgado de Instrucción 
número 3 de Granada, la Audiencia Nacional de Madrid, el Defensor del Pueblo Español i el 
Defensor del Pueblo Andaluz”. 
Des de l’Oficina del Síndic s’envia un correu electrònic a la Asociación Granadina para la 
Recuperación de la Memoria Histórica demanant informació, sense resposta en principi. 
També es contacta amb el senyor Joan Gallisà  que va intervenir en els homenatges a la 
senyora Neus Català, a qui també li lliurem documentació que hem trobat a través d’internet, el 
qual pren nota de les dades del compareixent amb qui es posarà en contacte. 
Se li comunica al ciutadà en qüestió quines han estat les accions preses i advertint-li que el 
senyor Gallisà es posarà en contacte amb ell. 
 
 
Resultat: no acceptada. informació                                        Temps: 7 dies  
 
 
 
88/09 de data 10 de novembre de 2009  
 
Tema de Serveis Socials 
 
Un senyor de nacionalitat magrebina, resident a la nostra ciutat, explica que va demanar una 
ajuda als Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí ja que no pot treballar i només cobra l’ajuda 
familiar de 421 euros, però l’ajuda demanada no li ha estat concedida.  
 
Actuació 
 
Al instant la secretària del Síndic telefona a un assistent social de Primera Acollida que ens 
explica que el compareixent va demanar un subsidi a la Generalitat de Catalunya però li va ser 
denegat ja que sembla que tenia algun ingrés. Suggereix que se’l derivi a l’esmentat Servei de 
Primera Acollida que es mirarà novament si és possible demanar ajuda complementària als 421 
euros que cobra.  
Se li dóna una targeta amb indicació del nom de la persona amb la qual ha de parlar per tal que 
li donin hora pel Servei de Primera Acollida. 
 
Resultat: informació                                               Temps: immediat 
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89/09 de data 9 d’octubre de 2009  
 
Queixa sobre els Serveis Socials  
 
La filla d’un senyor amb un malaltia degenerativa i amb situació de salut molt deteriorada es 
queixa per manca d’atenció, segon afirma, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Tenia en tràmit la Llei de la Dependència i disposava  d’una ajuda domiciliària de 6 hores 
setmanals (dos dies 3 hores). Ara es troba que l’assistenta social de referència els ha trucat 
explicant que han de signar la renúncia a la Llei de la Dependència, ja que cobra una pensió 
elevada de gran invalidesa i a més si volen continuar rebem ajuda domiciliària han de renunciar 
al cobrament dels 240 euros que cobra la seva mare en concepte de “viure en família”. 
La filla no entén com després de més de dos anys, ara l’hi diuen que no tenen dret a cap 
benefici de la Llei de la Dependència, tenint en compte que si bé és cert que el seu pare té una 
bona pensió, també han hagut de fer reformes a l’habitatge per causa de la malaltia 
degenerativa, sense cap ajut econòmic. 
 
Actuació 
 
Es truca a l’assistenta social de referència qui ens explica que té una cita demà amb la senyora 
per tal d’explicar-li quines sortides hi ha, com ara renunciar als 240 euros i obtenir unes hores 
més d’ajuda domiciliària. 
La resposta rebuda es trasllada a la promotora de la queixa. 
 
Resultat: informació                                   Temps:  immediat 
 
 
90/09 de data 10 de novembre de 2009     
 
Problemes de convivència veïnal 
 
L’administrador de finques de la comunitat de propietaris d’un bloc d’habitatges, entre els quals 
hi ha un immoble de propietat municipal que està llogat, presenta la seva queixa mitjançant un 
escrit per correu certificat explicant que des de fa anys la comunitat de veïns ve expressant la 
seva preocupació pel comportament incívic dels inquilins de l’habitatge de propietat municipal, 
mitjançant instàncies diverses i burofax a l’Ajuntament sense que mai s’hagi rebut cap resposta. 
Així mateix, s’han presentat queixes a la Policia Municipal i als Mossos d’Esquadra. A l’escrit de 
referència s’hi adjunten còpies de les instàncies trameses a l’Ajuntament, sense obtenir 
resposta a cap d’elles. 
 
Actuació 
 
Malgrat que la queixa  sembla correspondre a un conflicte entre veïns i, segons el vigent 
Reglament, el Síndic no és competent en el tema, s’accepta la queixa ja que l’Ajuntament de 
Rubí s’hi veu implicat sobre tot al no respondre les instàncies presentades. Per aquest motiu, 
s’obre expedient que es trasllada a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat, a Proursa i al Servei 
de Mediació de l’Ajuntament, per tal que en prenguin coneixement i vulguin emetre l’informe 
necessari per tal de posar solució als problemes denunciats a la queixa. 
En data 27 de maig la gerent de Proursa ens fa arribar un informe amb totes les accions 
portades a terme destinades a posar punt i final al lloguer dels inquilins conflictius. Informem al 
promotor de la queixa lamentant que encara no hagi rebut respostes del perquè no es va 
respondre cap de les instàncies rebudes. 
 
Resultat:  satisfactori en part                                                                          Temps:  195 dies 
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91/09 de data 27 de novembre de 2009  
  
Queixa per robatori amb agressió 
 
Un senyor explica telefònicament que la seva esposa va sofrir un robatori amb agressió al barri 
de Les Torres sense poder identificar l’agressor, havent de precisar com a conseqüència 
intervenció mèdica degut a les lesions sofertes. Va intervenir la Policia Municipal, els Mossos 
d’Esquadra,  ambulància i, posteriorment el Jutjat de Rubí. Aquest darrer va arxivar el cas ja 
que no s’havia pogut identificar l’agressor contra el qual reclamar. 
 
Actuació 
 
Com que quan recollim la trucada al contestador telefònic ens trobem en ple trasllat i desprès 
d’assistir a unes jornades del Fòrumsd a Girona i en absència de la secretària del Síndic per 
trobar-se de baixa laboral per malaltia, es  visita al compareixent al seu domicili uns dies més 
tard explicant que havent intervingut el Jutjat el Síndic no pot fer cap actuació. No obstant, 
s’estudia la pòlissa d’assegurança de l’habitatge per si es pot reclamar a la companyia 
asseguradora, possibilitat que s’ha de descartar ja que el robatori va ser només de bossa de mà 
amb documentació però no de diners. Tot plegat fa aconsellable desistir de qualsevol 
reclamació. 
 
Resultat: informació, queixa no acceptada                                         Temps: 7 dies  
 
 
92/09 de data 27 de novembre de 2009  
 
Manca plaça de residència 
 
Una ciutadana explica telefònicament que té una germana d’edat molt avançada amb 
problemes de pàrkinson i demència senil. Té concedida la Llei de la Dependència de Grau 3 
Nivel I, i ve essent atesa pels Serveis Socials de l’Ajuntament, però segons afirma no s’acaba 
d’aconseguir una plaça a la residència d’avis tenint en compte que la seva germana és una 
malalta dificilíssima de cuidar en el propi domicili. Demana la intervenció del Síndic de Greuges 
perquè creu que no es veu respectat el seu dret. 
 
Actuació 
 
Traslladem la queixa als Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí, demanant informació sobre la 
situació i possibilitats d’aconseguir la plaça demanada. 
Des de Serveis Socials em passen un exhaustiu i detallat informe que desfà algunes males 
interpretacions i expliquen que des de l’esmentat servei s’està portant el cas amb l’atenció i 
eficàcia degudes. També s’informa que la germana de la promotora de la queixa ocupa el tercer 
lloc a la llista d’espera del centre de residència per la tercera edat. 
Se li explica tot a la compareixent que es fa càrrec de la situació real atribuint la mala 
interpretació que tenia donada l’avançada edat de l’altre germana interlocutora entre els Serveis 
Socials i la germana gran. 
Uns dies mes tard, manifesta la seva satisfacció perquè la seva germana gran ja pot ingressar a 
la residència d’avis. 
 
Resultat: satisfactori amb informació                                                              Temps: 2 mesos 
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93/09 de data 30 de novembre de 2009  
 
Família en risc d’exclusió social 
 
Una senyora compareix manifestant la seva angoixa perquè deu quasi bé 10 mesos de lloguer 
de l’habitatge on resideix amb el seu marit i dos fills menors d’edat i que resulta ser de propietat 
municipal.  Té beca de menjador pels nens, que van a l’escola pública. No té feina, no cobra 
prestació d’atur i el seu marit treballa en feina no fixa. Rep ajuda alimentària  de Càritas i se l’ha 
advertit que s’ha procedit a iniciar el desnonament de l’habitatge estant previst el judici pel 
proper 9 de desembre. Té visita amb l’assistenta social demà mateix. Demana l’empara del 
Síndic perquè està tremendament angoixada i no sap com sortir-se’n. 
 
Actuació 
 
L’endemà mateix i a través d’una entrevista amb la senyora Cap del Servei de Primera Acollida, 
obtinc un informe molt elaborat en el que hi figuren les actuacions fetes des de Serveis Socials, 
Proursa, el C.O.S. i l’IMPES en el que es posa de manifest que se li ha facilitat tota mena 
d’ajudes i propostes conduents a solucionar els seus problemes, però no col·labora ni assumeix 
les seves responsabilitats: no ha acceptat seguir els cursets de formació, ha abandonat 
unilateralment una feina que tenia, no acudeix a les cites o entrevistes amb els diferents serveis 
i no ha complert amb el compromís contret d’anar saldant el deute de lloguers endarrerits. El 
seu marit és autònom i treballa intermitentment. Posteriorment, des del Jutjat s’ajorna el judici 
per desnonament, ja que els serveis estan col·lapsats. 
Tot plegat fa que resolgui tancar l’expedient, ja que des de els Serveis a les Persones se l’ha 
tractat correctament però ella no assumeix les seves responsabilitats. Per tant, i considerant 
que des de l’Administració Municipal no se li ha vulnerat cap dret, acabo recomanant a la 
compareixent que modifiqui la seva actitud i als Serveis Socials que, malgrat l’escassa 
col·laboració i responsabilitat de la promotora de la queixa, es persisteixi en l’intent de reconduir 
la situació de manera coordinada entre IMPES, Proursa, C.O.S. i Serveis Socials conduent a 
evitar l’exclusió social de la família de la compareixent, màxim tenint en compte la vulnerabilitat 
dels seus dos fills petits. 
 
Resultat: queixa desestimada. Recomanació                          Temps: 15 dies 
 
 
94/09 de data 3 de desembre de 2009 
 
Queixa pel cobrament de la taxa de revisió del subministrament de gas  
 
Una senyora acudeix derivada de l’OMIC i explica que se li va fer la revisió del gas i que només 
van comprovar el comptador i els fogons de la cuina, però no van mirar res més ni tan sols les 
connexions a la caldera. La senyora manifesta la seva indignació perquè li han cobrat gairebé 
50 euros per una feina que no va portar més enllà de 5 minuts de temps. 
 
Actuació 
 
Se li explica que el primer que ha de fer és presentar una queixa davant l’empresa 
subministradora de gas i, si passat un mes no obté cap resposta, pot acudir al Síndic de 
Greuges de Catalunya que aquest sí que té competències amb les empreses subministradores 
de serveis, com ara gas, llum, telèfon i aigua. També es fa una trucada a l’OMIC recordant quin 
és el procediment a seguir. 
 
Resultat: informació, queixa no acceptada                       Temps: immediat 
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QUEIXES 2010  
 
01/10 de data 7 de gener de 2010  
 
Queixa per suposada manca d’atenció del Serveis Socials Municipals 
 
Un ciutadà immigrant es queixa perquè, segons ell, Serveis Socials de l’Ajuntament no li vol 
lliurar un document que precisa per rebre un ajut de la Generalitat i tampoc li volen prestar cap 
mena d’ajuda. Manifesta no tenir diners ni feina. Diu que viu a casa d’uns amics. 
 
Actuació 
 
Es parla ràpidament amb Serveis Socials i ens informen que el ciutadà en qüestió té hora 
d’entrevista el dia 4 de febrer, data que li recordem al compareixent el qual manifesta que ben 
segur que li endarreriran perquè aquesta és una pràctica que li venen fent. Un cop ha marxat 
ens truquen de Serveis Socials informant que ha acudit, sortint del despatx del Síndic a l’edifici 
municipal del carrer Prim per tal de canviar la data d’entrevista, ja que el dia 4 de febrer “serà a 
Holanda a un casament” i li canvien la data pel 25 de febrer, a petició d’ell. 
De totes maneres es trasllada la queixa a Serveis Socials per tal de rebre informació. 
Respon la senyora Cap dels Serveis Socials mitjançant informe explicant que té un habitatge de 
propietat, que sembla ser que el té llogat, que va ser atès per l’IMPES, que no s’ha inscrit a cap 
curs perquè no vol estudiar sinó treballar. 
Davant l’informe rebut  se’l cita a l’oficina del Síndic entregant-li la resolució escaient consistent 
en no acceptar-li la queixa i recordant-li l’obligació que té de complir amb tots els seus deures i 
no només reclamar els seus drets, de quina resolució s’informa a Serveis Socials. 
 
Resultat: queixa no acceptada                                                 Temps: 30 dies 
  
 
02/10 de data 7 de gener de 2010  
 
Retorn part proporcional d’un Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
 
Una ciutadana presenta una queixa perquè va traspassar un vehicle que mesos més tarda va 
anar a parar al desballestador i per tant reclama el retorn de 17,04 euros corresponen a la part 
proporcional de l’impost de l’any 2009 que ella va pagar. Va presentar instància a l’Ajuntament 
de Rubí i posteriorment reclamació mitjançant visita personal a l’ORGT, on li diuen que el 
vehicle no els ni consta donat de baixa. 
 
La ciutadana en qüestió obté un certificat de l’Ajuntament de Badalona conforme el vehicle de 
referència va ser entregat al desballestador al mes de juliol de 2008, però no obstant això a 
l’ORGT insisteixen en que el vehicle no està donat de baixa. 
 
 
Actuació 
 
Des de l’oficina del Síndic es truca a la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Badalona demanant 
informació sobre el vehicle indicat. Resulta que el vehicle va ser convenientment desballestat 
però per error no es va procedir a donar-lo de baixa a Trànsit fins al gener de 2010 a rel de la 
nostra trucada. Per aquest motiu i tenint en compte que l’error és de l’empresa encarregada del 
desballestament, el conflicte acaba amb l’acceptació d’aquesta darrera de retornar l’import de 
17,04 euros directament a la compareixent. Així ho confirma la promotora de la queixa  
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telefònicament en data 8 d’abril de 2010, per quin motiu agraïm la col·laboració de la Guàrdia 
Urbana de Badalona i tanquem l’expedient.  
 
Resultat: satisfactori                Temps: 2 mesos 
 
 
03/10 de data 11 de gener de 2010  
 
Queixa sobre manca d’informació per part d’una escola pública 
 
La mare d’una alumna que assisteix a una escola pública de la nostra ciutat manifesta que no 
se li vol facilitar informació sobre els motius de canvi de mestre a la classe de la seva filla que 
cursa P3. 
 
Actuació 
 
Se li explica que el tema ultrapassa les competències del Síndic de Greuges Local i que pot 
presentar la queixa a través del Síndic de Greuges de Catalunya, però que abans ha d’esgotar 
la via administrativa per quin motiu se li faciliten les dades pertinents per tal que presenti la 
queixa a la Inspecció d’Ensenyament.   
 
Resultat: queixa no acceptada                                  Temps: immediat 
 
 
 
04/10 de data 11 de gener de 2010  
 
Queixa sobre la Llei de la Dependència  
 
Una senyora manifesta la seva queixa perquè va tramitar la Llei de Dependència dels seus 
pares amb resultat de reconeixement de grau i nivell per cada un dels dos progenitors. 
Malgrat el reconeixement, mai han pogut arribar a tramitar el PIA perquè els seus pares van 
morir abans. 
La Generalitat no paga res ja que no es va poder fer el PIA demanant plaça de residencia o ajut 
econòmic. 
 
Actuació 
 
Se li explica que el Síndic local no té competències davant de cap departament de la Generalitat 
de Catalunya ja que aquestes pertanyen al Síndic de Greuges de Catalunya, per bé que 
prèviament ha de presentar la queixa al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat i només en el cas que no li responguin dintre de tres mesos o que la resposta no la 
satisfaci podrà acudir al Síndic de Greuges de Catalunya directament o via Síndic local. 
Se la remet als Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí per tal que li lliurin i ajudin a omplir 
l’imprès corresponent. 
El mes de maig, i no havent obtingut resposta per part de la Generalitat a la queixa presentada, 
es trasllada la mateixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Resultat: traslladada al Síndic de Greuges de Catalunya                           Temps: immediat 
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05/10 de data 13 de gener de 2010  
 
Queixa per una actuació dels Mossos d’Esquadra 
 
Un ciutadà diu que va patir un accident de circulació al lateral de l’autopista Papiol-Mollet amb 
intervenció dels Mossos d’Esquadra, sense que aquests fessin cap atestat argumentant que 
quan la companyia d’assegurances ho demanés els hi lliurarien. 
Argumenta que té un escrit de la companyia d’assegurances comunicant que no poden cobrir 
cap indemnització perquè els Mossos d’Esquadra no li lliuren l’atestat necessari. 
 
Actuació 
 
Se li explica la manca de competències dels síndics locals davant els Mossos d’Esquadra i que, 
en realitat, l’hauria d’adreçar al Síndic de Greuges de Catalunya, però donada la proximitat  de 
portar a terme una entrevista amb el senyor Inspector en Cap de la Prefectura de Rubí dins de 
pocs dies, tractaré la seva queixa. 
Tractada la qüestió amb el senyor Inspector en Cap del Cos dels Mossos d’Esquadra de Rubí 
aquest m’informa que si no hi ha víctimes com a conseqüència de l’accident els Mossos no fan 
mai un atestat sinó que a posteriori omplen un document en el que hi consten les dades sobre 
l’accident, document que no es lliura mai al conductor sinó que es remet a les companyies 
d’assegurances respectives, de manera que la companyia d’assegurances del compareixent ha 
de tenir la informació rebuda dels Mossos. No obstant i això, pot acudir a la Prefectura dels 
Mossos d’Esquadra de Rubí on li lliuraran un imprès que pot omplir amb motiu de la seva 
queixa amb la seguretat de rebre un escrit de resposta dintre dels 30 dies naturals següents. 
Aquesta informació es trasllada al compareixent. 
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada                                      Temps: 2 dies  
 
 
06/10 de data 14 de gener de 2010  
 
Queixa sobre suposada manca d’informació i ajuda dels Serveis Socials 
 
Una ciutadana mare de tres fills i en procés de divorci es troba sense feina i amb un deute de 
dos anys d’hipoteca. Explica l’acumulació de problemes que té al damunt i els quals no hi veu 
sortida. Creu que els Serveis Socials no l’atenen com és degut i demana l’empara del Síndic. 
 
Actuació 
 
Ens posem ràpidament en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament demanant 
informació sobre la situació de la compareixent. Respon la senyora Cap dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Rubí amb un exhaustiu informe a través del qual es constata que ha estat i 
segueix estan ben atesa pels Serveis Socials però que la compareixent ha de col·laborar 
presentant els documents que són forçosament necessaris per tal que la Generalitat pugui 
iniciar els tràmits que li permetin accedir a la Renda Mínima d’Inserció; cal que faci 
l’acompanyament de la seva filla al CSMIJ cosa que no ha fet mai, ni tampoc s’ha presentat als 
Serveis d’Orientació de cara a la inserció laboral. 
De la meva actuació i de l’informe rebut en dono coneixement a la compareixent manifestant-li 
que no constato cap manca d’atenció per part dels Serveis Socials i recomanant-li que 
compleixi amb els seus compromisos entre els quals s’hi troba el deure de portar el més aviat 
possible la documentació demanada. 
D’altra banda, i malgrat l’actitud de poca o nul·la col·laboració de la compareixent, penso que 
aquesta es troba en una situació força delicada i per tant recomano als Serveis Socials la 
derivació a l’EAIA de les dues filles menors per trobar-se en situació de risc. I suggereixo 
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continuar dedicant tot el temps possible per reconduir el cas, altrament, difícilment se’n sortirà 
per ella mateixa. 
 
Resultat: queixa desestimada, amb recomanacions i suggeriment              Temps: 7 dies 
 
 
07/10 de data 14 de gener de 2010  
 
Queixa per manca de resposta a unes al·legacions al POUM 
 
Una ciutadana acudeix al Síndic perquè l’11 de juliol de 2008 va presentar una instància amb 
al·legacions sobre un terreny afectat pel POUM i encara no ha obtingut cap resposta. 
 
Actuació 
 
Em dirigeixo al Comissionat d’Urbanisme i Habitatge recordant que les bones pràctiques 
administratives exigeixen que l’Administració Pública ha de donar resposta a les peticions i 
instàncies que els ciutadans li adrecin i en el present cas l’Ajuntament de Rubí vulnera els drets 
de la compareixent ja que malgrat el temps transcorregut no ha obtingut cap notícia, per quin 
motiu demano informació al respecte. 
Respon el senyor Coordinador del Comissionat d’Urbanisme i Habitatge informant que el dia 28 
de gener ha adreçat un escrit (del qual m’adjunta còpia) explicant que les al·legacions en 
qüestió es troben en fase d’estudi per part de l’equip redactor del POUM. Així ho confirma la 
promotora de la queixa. 
 
Resultat: informació                            Temps: 12 dies 
  
 
08/10 de data 19 de gener de 2010  
 
Queixa sobre un problema de circulació de vehicles en un carrer de la ciutat 
 
Una senyora presenta la queixa perquè malgrat haver estat atesa per l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat de l’Ajuntament, i malgrat les accions portades a terme per l’Administració no acaba 
de veure solucionat el problema de la circulació incontrolada dels vehicles que utilitzen el carrer 
on resideix per tal de salvar el pas per la carretera d’Ullastrell. 
 
Actuació 
 
Es passa la queixa al senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
Respon el senyor regidor indicant les mesures que semblen ser definitives i que està previst que 
quedin fetes o es facin per la primera quinzena del mes de febrer. Amb el seguiment es 
constata que les previsions no es compleixen, fins uns dies més tard. 
 
Resultat: satisfactori                                                             Temps: 45 dies 
 
 
09/10 de data 19 de gener de 2010  
 
Problema Fecsa-Endesa 
 
Un ciutadà presenta un problema amb la facturació del subministrament elèctric. Ha anat al 
Punt de Servei de la nostra ciutat per tal que li facin una factura amb el consum correcte, però 
no se’n ha sortit. 
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Actuació 
 
Se li explica que el Síndic local no té competències davant de Fecsa-Endesa i se’l adreça a 
l’Oficina del Consumidor i se li donen també totes les dades per què pugui acudir, si ho 
prefereix, davant del Síndic de Greuges de Catalunya, compte tingut que ja ha demanat un 
document correcte al Punt de Servei però no li faciliten el que ell vol.  
 
Resultat: queixa no acceptada, informació                       Temps: immediat 
 
 
10/10 de data 20 de gener de 2010  
 
Duplicitat rebuts IBI i Escombraries i cobrament de la taxa d’un certificat urbanístic 
 
Una ciutadana que ja va acudir a l’oficina del Síndic l’any 2007 (exp. 56/07) va demanar a 
l’Ajuntament de Rubí un certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació de la finca de la 
seva propietat i se li va lliurar l’informe signat pel secretari de l’Ajuntament a 1 de desembre de 
2009 en el que s’especifica que es denega la sol·licitud pel fet que la segregació d’una part 
d’aquesta finca registral és contrària al planejament urbanístic aplicable. La finca té una 
superfície de 461 m2 composta de dues anotacions cadastrals quan la parcel·la mínima a la 
zona és de 400 m2. La compareixent manifesta no entendre els motius pels quals no pot 
segregar la finca en dues parcel·les. 
 
Actuació 
 
Es demana informació a l’Àrea d’Urbanisme obtenint la informació que el fet que les dues 
anotacions registrals (dues finques segons la compareixent) inscrites en el cadastre, ho és 
únicament a efectes fiscals, i això justificaria el fet d’estar pagant dos rebuts d’IBI. També 
resulta que a l’escriptura de compravenda hi queda molt clar que es tracta d’una única finca i no 
pas dues. 
Pel que fa als dos rebuts de Taxa de Recollida d’Escombraries s’ha obtingut la resposta del 
departament de Gestió Tributària, que això és així per estar empadronades les persones en una 
de les dues anotacions cadastrals mentre que l’habitatge es troba a l’altre. Per evitar la duplicitat 
de taxa haurà d’acudir a l’Oficina Municipal del Cadastre per tal d’unificar les dues anotacions 
en una sola. 
Finalment, la taxa per lliurament del certificat d’innecessarietat de llicència ve imposada per 
l’ordenança fiscal corresponent i és conforme a l’ordenament vigent. 
De tot plegat informem a la compareixent. 
 
Resultat: informació. Queixa desestimada                  Temps: 7 dies 
 
 
11/10 de data 25 de gener de 2010  
 
Molèsties per suposada contaminació ambiental 
 
Un ciutadà que ja va acudir a presentar una queixa l’any 2006 i l’any 2008 (expedients 37/06 i 
42/08) per causa de les molèsties ambientals que li provoca un taller de planxa i pintura de 
vehicles que té sota de casa seva, manifesta que les molèsties continuen i demana una nova 
intervenció del Síndic.  
 



 39

Actuació 
 
Com que explica que vol dirigir-se també a una determinada força política amb representació 
municipal, se li adverteix que pot fer el que ell vulgui, però el que caldria fer és adreçar una 
instància a l’Ajuntament demanant una nova inspecció per si han variat les condicions des del 
2008 fins ara i que des de l’oficina del Síndic no s’intervindrà si no és que no rebi l’atenció 
adequada per part del Servei d’Activitats de l’Ajuntament. A petició seva, se li redacta la 
instància que ell presentarà. 
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada            Temps: immediat 
 
 
12/10 de data 11 de febrer de 2010  
 
Llicència de Primera Ocupació 
 
Una ciutadana manifesta el seu enuig perquè no aconsegueix que li concedeixin la llicència de 
primera ocupació necessària per obtenir la cèdula d’habitabilitat. Manifesta també que l’Àrea de 
Territori li demana unes modificacions a la construcció que no acaba d’entendre. 
 
Actuació 
 
Es parla amb el Servei de Llicències obtenint la resposta que el desembre de 2008 se li va 
demanar una documentació que havia de presentar el seu arquitecte, documentació que no 
s’ha presentat mai, i per tant, mentre no es presenti queda en suspens atorgar la llicència de 
primera ocupació. 
Així se li comunica a la promotora de la queixa. 
 
Temps: Informació. Queixa desestimada                                                            Temps: 2 dies 
 
 
13/10 de data 12 de febrer de 2010  
 
Problemes amb la lectura del comptador d’aigua 
 
Una senyora acudeix al Síndic demanant informació sobre què és el que pot fer per resoldre un 
problema que ve patint amb el comptador d’aigua de Sorea que presenta una certa dificultat a 
l’hora d’efectuar les lectures. Explica que se li va girar una factura molt elevada d’aigua, 
totalment desproporcionada, amb motiu de la qual va acudir a l’OMIC i ja li van arreglar parlant 
amb Sorea, però com que el problema segueix amb les dificultats d’efectuar una lectura 
correcta, vol que li canviïn la tapa del comptador.  
 
Actuació 
 
Es parla amb l’OMIC rebent l’explicació que des d’aquella oficina demanarien a Sorea el canvi 
de comptador o el canvi de la tapa. Sembla ser que en una setmana es personarà un tècnic de 
Sorea al domicili de la compareixent per tal de decidir si es pot canviar la tapa o el comptador a 
fi de poder efectuar lectures amb claredat. 
Se li trasllada la informació rebuda per part de l’OMIC  explicant-li que aquella oficina està 
portant el tema correctament i que cal esperar la prevista visita del tècnic de Sorea. 
Transcorreguts dos mesos sense que la ciutadana torni a venir, es tanca l’expedient. 
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada           Temps: immediat 
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14/10 de data 16 de febrer de 2010  
 
Problemes de desperfectes a un balcó causats per la circulació de camions al carrer 
Riera 
 
Un senyor que ja havia acudit anteriorment davant el Síndic de Greuges al setembre de 2007 
(exp. 79/07) manifesta la seva queixa pel fet que, malgrat existir un senyal vertical indicant que 
està prohibida la circulació pel seu carrer als vehicles pesants, aquests hi passen igualment i, 
donada l’estretor del carrer, van causant desperfectes al balcó de casa seva, el qual presenta 
un aspecte lamentable i un cert perill de despreniments a la via pública. 
Ha rebut un Decret requerint que procedeixi a reparar el balcó adoptant, en el termini de 72 
hores, les mesures de seguretat necessàries. Cal considerar que l’any 2005 l’Ajuntament ja 
havia anunciat a la revista La Ciutat l’ampliació del carrer amb un pressupost de 318.000 euros, 
ampliació que a data d’avui encara no s’ha portat a terme. 
A través de Protecció Civil es va instal·lar una xarxa al balcó per tal d’evitar els despreniments, 
però els camions acabaven enganxats. La companyia d’assegurances de l’habitatge ja no vol 
assegurar més el balcó, ja que el problema resulta en aquests moments insoluble. Ha demanat 
entrevista amb el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
Actuació 
 
Se li aconsella que deixi en suspens de moment i fins que jo hagi parlat amb el senyor regidor 
de Serveis Territorials, l’entrevista sol·licitada, ja que el Decret que ell considera injustament 
imperatiu i abusiu ve del Departament de Disciplina Urbanística, i amb aquest motiu mantinc 
una entrevista amb el senyor regidor de Serveis Territorials a qui suggereixo que arribi a un 
acord amb el compareixent de manera que aquest arregli el balcó al mateix temps que 
l’Ajuntament adopti les mesures adequades i eficaces que evitin el pas de camions pel carrer 
esmentat.  
També suggereixo que mentrestant es deixi en suspens el Decret i es consideri la intervenció 
del Síndic com una acció substitutòria d’un possible recurs per part del ciutadà. 
El senyor regidor de Serveis Territorials concedeix una entrevista al promotor de la queixa i es 
col·loca, provisionalment, una tanca en evitació que els camions puguin pujar per damunt de la 
vorera, tot esperant que s’iniciïn les obres de remodelació de la Plaça del Doctor Guardiet, 
ocasió que el compareixent podrà aprofitar per reparar el balcó.  
 
Resultat: satisfactori en part. Seguiment                             Temps: 1 mes  
 
   
 
15/10 de data 22 de febrer de 2010  
 
Queixa canvi titularitat rebuts d’impostos  
 
Un ciutadà presenta una queixa en nom de la seva mare per la manca de resposta a una 
instància presentada el  23 de novembre a l’ORGT demanant el canvi de titularitat dels rebuts 
de impostos i taxes municipals. 
 
Actuació 
 
Es dóna trasllat de la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals, qui respon amb informe del 
Cap de la Unitat de l’ORGT del Vallès Occidental, informe molt detallat, que traslladem al 
compareixent pel tal que acrediti qui ostenta el dret d’usdefruit  de la finca  senyalada a fi 
d’instar el canvi de titularitat davant la Direcció General del Cadastre. 
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Resultat: informació                                                    Temps: 1 mes 
 
 
16/10 de data 22 de febrer de 2010  
 
Queixa sobre retràs en una operació quirúrgica 
 
Un ciutadà es queixa de l’excessiva lentitud de l’ICASS per una operació de pròstata que s’està 
demorant massa, ja que encara no figura ni en llista d’espera. 
 
Actuació 
 
Se li explica que el Síndic de Greuges local no té competències amb l’ICASS per quin motiu cal 
que s’adreci al Síndic de Greuges de Catalunya facilitant-li l’adreça i telèfons corresponents. 
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada             Temps: immediat  
 
 
17/10 de data 22 de febrer de 2010  
 
Retràs  en concedir una prova mèdica a través del CatSalut  
 
Un ciutadà manifesta la seva queixa pel retràs que es ve produint en el tractament necessari 
d’un procés de pinçament que ve patint i que l’està invalidant per caminar normalment. Es 
queixa que el 24 de setembre de 2009 el cirurgià va demanar una ressonància magnètica a 
Mútua de Terrassa i, donat el temps transcorregut sense notícies, va acudir personalment al 
Servei d’Atenció al Pacient obtenint com a resposta un document que se li va lliurar en el qual el 
citaven pel dimarts 20 de juliol de 2010, espai de temps que ell considera excessiu. 
 
Actuació 
 
Pel que exposa, ha decidit acudir al Síndic de Greuges de Rubí, però se l’informa que qui té 
competències amb la Seguretat Social és el Síndic de Greuges de Catalunya, institució a la que 
cal que es dirigeixi.  Donada la dificultat de mobilitat del compareixent, sol·licita que la queixa es 
faci a través d’aquesta oficina, cosa a la qual s’accedeix. 
Es dóna trasllat de la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, el qual n’acusa rebut per tal 
d’iniciar el seu estudi i tramitació. 
 
Resultat: queixa traslladada al Síndic de Greuges de Catalunya         Temps: immediat 
 
 
18/10  de data 23 de febrer de 2010  
 
Manca placa identificació d’una plaça de la ciutat 
 
Una senyora va demanar mitjançant instància presentada el 13 de febrer de 2009 la col·locació 
d’una placa indicadora del nom de la plaça on hi té l’habitatge, plaça que assegura que no hi 
figura en el nomenclator ni en els planells de la ciutat. Aquest fet li ocasiona molèsties tals com 
que els notificadors o “courriers” no troben la plaça i això li ha comportat fins i tot un 
embargament de compte bancari. 
De fet va parlar del tema amb el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat el qual li 
va dir que la col·locació de plaques (segons ella afirma) era un tema molt complex i car i que hi 
ha altres carrers a la ciutat mancats de la corresponent placa. 
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La compareixent havia parlat amb el senyor Sergi García regidor de la formació política ACR. 
 
Actuació 
 
Tota vegada que, en principi, s’havia deixat la queixa sobre la taula en espera del resultat 
obtingut per la formació política ACR que havia presentat una moció sobre el tema en un Ple 
Municipal, es demana extracte de l’acta del Ple. concretament la part que fa referència a la 
pregunta d’ACR, la resposta del regidor de Mobilitat i el resultat de la votació i es prepara, des 
de l’oficina del Síndic, el tràmit d’un expedient d’investigació que permeti adoptar la 
recomanació o suggeriment escaients.  
Els esdeveniments, però, es precipiten i a través de la premsa es pren coneixement de la 
col·locació de la placa indicadora per part d’ACR fet que motiva que doni per tancat l’expedient 
de queixa informant a la compareixent que ja ha solucionat el seu problema i explicant-li que el 
nom de la plaça figura en el nomenclator i plànol de la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Resultat: queixa desestimada                              Temps: 1 mes 
 
 
19/10 de data 1 de març de 2010  
 
Queixa per una colònia de gats prop d’una escola 
 
El pare de dos nens, alumnes del CEIP Torre de la Llebre de la nostra ciutat, manifesta la seva 
queixa per la presència d’una colònia de gats urbans que té el seu hàbitat a tocar de l’esmentat 
centre escolar. Els gats, aparentment controlats, entren habitualment al pati de l’escola, fan les 
seves necessitats allà, i també utilitzen amb el mateix motiu el sorral existent on hi juguen els 
nens amb el risc que això comporta per contaminació excrementícia i possibles malalties. 
Justament, un dels seus fills, pateix de bronquitis dispneitzant de tipus al·lèrgic per quin motiu 
ha d’evitar qualsevol contacte amb animals domèstics. 
S’ha dirigit diverses vegades a l’Ajuntament sense haver obtingut un resultat  satisfactori. 
El dia 26 de febrer i a conseqüència de la última instància presentada va rebre la visita d’un 
tècnic de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat el qual es va fer càrrec de la situació i va dir que 
emetria l’informe corresponent. 
 
Actuació 
 
Se li explica al compareixent que no té la via administrativa esgotada i s’acorda amb ell que es 
deixarà la seva compareixença sobre la taula en espera de la resposta i/o possible solució que 
doni l’Ajuntament de Rubí al seu problema. No obstant, es comunica a la secretària del senyor 
regidor que tenim sobre la taula la queixa i que no la tramitarem en espera de la solució que 
s’ofereixi. 
Es rep la informació, de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat que hi ha hagut una actuació 
consistent en visitar la zona afectada, per part d’un tècnic municipal conjuntament amb el 
compareixent. Això ha originat l’elaboració d’un informe explicant que es prenen determinades 
decisions encaminades a resoldre el problema, per bé que les esmentades decisions no 
semblen satisfer del tot al compareixent.  
Més endavant aquest ens informa que s’ha adreçat a la senyora alcaldessa. Amb aquest motiu, 
tanquem l’expedient, ja que l’Administració ja hi està intervenint i el compareixent es defensa 
sol. 
 
Resultat: queixa no acceptada                                         Temps: 7 dies    
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20/10 de data 1 de març de 2010  
 
Problemes deutes contracte de lloguer d’un habitatge de Proursa  
 
Una ciutadana explica que el dia 7 de desembre va entregar les claus del pis on residia i 
propietat de Proursa, amb motiu de renunciar al contracte. Argumenta que va signar un 
document (el qual aporta) en el que se li requereix, i ella ho signa, el pagament de quatre mesos 
de lloguer. Ara, però, es troba que Proursa li demana el lloguer de cinc mesos, l’últim 
corresponent al mes de desembre, argumentant que no va avisar amb temps suficient. 
 
Actuació 
 
Durant la compareixença contacto telefònicament amb la senyora  Gerent de Proursa, la qual 
manifesta que a les 12 hores d’avui té una reunió amb la compareixent. S’aprofita la conversa 
per explicar que el document signat per Proursa i la compareixent reconeix un deute de quatre 
mesos i per tant no s’hi pot incloure el mes de desembre. La senyora Gerent estudiarà la 
qüestió amb l’advocada de Proursa i es compromet a informar-me sobre l’acord al que puguin 
arribar amb la promotora de la queixa. 
Efectivament, a la tarda, la senyora Gerent de Proursa, m’explica que han arribat a un acord 
amb la ciutadana en qüestió la qual s’ha compromès a liquidar, l’endemà mateix,  l’import dels 
quatre mesos de lloguer  endarrerits més l’import de la part proporcional del lloguer  que 
compren el període dels dies 1 al 7 de desembre, data aquesta en la qual fa entrega de les 
claus. Dono la meva conformitat i tanco l’expedient. 
 
Resultat: satisfactori                                                Temps: immediat 
 
 
21/10 de data 3 de març de 2010  
 
Problemes amb l’ORGT a causa d’un embargament de compte per rebuts de l’Escola de 
Música Municipal 
 
La mare d’un noi que acudeix a l’Escola Municipal de Música va canviar el passat mes d’abril de 
2009 el seu número de compte bancari on hi havia domiciliats els rebuts de l’esmentada escola 
per un de nou. Els mesos d’abril a juny de 2009 li van ser cobrats a través del nou compte 
corrent però els mesos de setembre i octubre li van tornar a ser domiciliats al compte corrent 
tancat, per quin motiu van ser retornats.  
El dia 17 de novembre, va presentar una instància a l’ORGT advertint del fet. El 15 de 
desembre presenta una nova instància, ja que va rebre una nova notificació amb provisió de 
constrenyiment. El 8 de febrer, va parlar amb l’ORGT on li van dir que fes una nova instància 
demanant resposta a les dues anteriors instàncies, cosa que va fer (...?). 
Com que s’ha procedit a l’embargament del compte pel mes de setembre no pagat i continua 
rebent notificacions d’embargament pel mes d’octubre, demana la intervenció del Síndic, ja que 
considera que l’error prové de l’Administració i no pas d’ella. 
 
Actuació 
 
Es dóna trasllat de la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals acompanyada de tota la 
documentació aportada per la compareixent, suggerint que s’aturin els procediments de 
constrenyiment iniciats, que s’arregli definitivament la domiciliació bancària que va sol·licitar la 
compareixent i s’expliqui on i com es va produir l’error i es doni resposta a les instàncies 
presentades i al Síndic de Greuges. 
Com a conseqüència respon el senyor regidor de Serveis Centrals que s’ha comprovat l’error 
originat a l’escola de música i per tant, l’Organisme de Gestió Tributària va anul·lar el rebut 



 44

pendent d’octubre i retornarà els interessos de demora les costes i els recàrrecs del rebut del 
setembre. També prendran nota de la nova domiciliació.  
 
Resultat: satisfactori, amb suggeriment acceptat                         Temps: 13 dies 
 
 
22/10 de data 11 de març de 2010  
 
Queixa per construcció d’un mur, per part d’un veí, suposadament de manera il·legal 
 
Un ciutadà veí de Sant Muç manifesta la seva queixa per la manca de resposta, segons afirma, 
a diverses instàncies que ha presentat a l’Ajuntament de Rubí i que feien referència a la 
construcció d’un mur sense llicència i fora de mides en una parcel·la a tocar de la seva. 
 
Actuació 
 
Tota vegada que acaba de presentar una nova instància avui mateix, se li explica que cal 
esperar l’esgotament de la via administrativa, és a dir, resposta de l’Ajuntament. Es deixa la 
seva queixa sobre la taula en espera dels esdeveniments. De totes maneres, sí que podem 
preguntar a l’Àrea de Serveis Territorials per quin motiu no s’ha donat resposta a les seves 
instàncies anteriors, cosa que fem, obtenint la resposta que es troba en tràmit i que se li donaria 
resposta a la instància del ciutadà. 
El dia 14 d’abril el ciutadà explica que ha rebut resposta en el sentit que s’ha incoat diversos 
expedients sancionadors, els quals es troben en tràmit.  
 
Resultat: informació                                    Temps: immediat 
 
 
23/10 de data 18 de març de 2010  
 
Queixa per Impost de Circulació d’un vehicle suposadament desballestat 
 
Un ciutadà amb una discapacitat física es queixa perquè li ha estat lliurat un rebut de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica d’un vehicle que ja no té en el seu poder des de l’any 2002. 
Segons afirma el va abandonar a la cuneta i el van desballestar. 
 
Actuació 
 
Es parla amb l’oficina de l’ORGT i rebem la següent informació: 
El ciutadà en qüestió ha presentat una instància adjuntant document de baixa temporal. 
Després parlem amb la Policia Local i ens diuen que no els hi consta que hagin fet cap tràmit 
per donar de baixa el vehicle, per tant, el compareixent ha d’anar a Trànsit i demanar còpia de 
la fitxa tècnica del vehicle, i un cop aconseguida anar a la policia a posar la denúncia 
corresponent dient que no disposa del vehicle, tornar a Trànsit i sol·licitar la baixa definitiva del 
vehicle. 
Si fa tot això i obté la baixa podrà demanar el retorn de la part proporcional de l’impost però si la 
baixa és temporal no ho pot demanar. Amb la baixa temporal pagaria l’impost d’aquest any però 
ja no sortiria l’impost de l’any que ve. 
Es comunica la informació rebuda al compareixent. 
 
Resultat: informació                                    Temps: immediat 
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24/10 de data 23 de març de 2010  
 
Retorn Impost de Circulació de l’any 2005 per discapacitat 
 
Una ciutadana amb un grau de discapacitat elevat va adquirir un vehicle l’any 2005 pagant 
l’impost de circulació, impost que després va demanar li fos retornat. A data d’avui encara no ha 
rebut el retorn sol·licitat tot i haver fet diverses instàncies, la última el 31 d’octubre de 2007 i 
havent aportat la documentació requerida. Darrerament ha parlat amb l’ORGT on li van dir que 
la trucarien per informar-la sobre el tema, però ha transcorregut un mes i ningú l’ha trucat. 
 
Actuació 
 
Es parla amb la senyora Rosa de l’ORGT per veure si tenen previst fer la trucada emparaulada 
amb la senyora i ens diu que la persona que ho porta no hi és i que li deixarà una nota. 
Al cap de 15  dies truquem a la senyora promotora de la queixa i ens confirma que no l’ha trucat 
ningú. 
El dia 6 d’abril parlem amb la senyora Rosa Aranda que queda assabentada del problema que 
ha originat la queixa, recuperant la documentació que fa el cas i ens dirà alguna cosa al 
respecte.  
Després de diverses converses amb personal de l’ORGT es decideix tramitar la queixa al 
senyor regidor de Serveis Centrals i Hisenda el dia 16 d’abril de 2010. 
 
Resultat: en tràmit                  Temps: indefinit 
 
 
25/10 de data 15 d’abril de 2010  
 
Queixa sobre els Serveis Socials Municipals per la Llei de la Dependència 
 
La Mare d’un jove amb discapacitat psíquica va rebre una trucada d’una treballadora social 
citant-la per tal de comunicar-li la reducció de determinada prestació que ve rebent el seu fill 
segons el PIA de la Llei de la Dependència. Més tard li va ser anul·lada l’entrevista explicant-li 
que de moment no es portaria a terme la reducció prevista. En previsió pel que pogués passar, 
acudeix al Síndic. 
 
Actuació   
 
Se li explica que donat que encara no se li ha produït cap greuge ni cap modificació de les 
seves condicions, es deixa la seva compareixença sobre la taula esperant els esdeveniments 
que, en cas de produir-se, pot tornar a venir per tramitar la seva queixa. En cas contrari, no 
caldrà que torni i s’arxivarà l’expedient iniciat. A 31 de maig la senyora no ha tornat i per tant, 
s’arxiva l’expedient. 
 
Resultat: queixa no acceptada                                   Temps: immediat 
 
 
26/10 de data 20 d’abril de 2010  
 
Queixa manca de resposta a una instància presentada 
 
Un ciutadà manifesta que va dirigir una instància denunciant la perillositat, segons ell, que 
representen les grues instal·lades en obres aturades i donat el temps transcorregut sense 
obtenir resposta per part de l’ajuntament, acudeix al Síndic. 
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Actuació 
 
Es dóna trasllat de la queixa al senyor regidor de l’Àrea de Serveis Territorials demanant 
informació i també que es procedeixi a donar resposta, la que sigui, a l’esmentat ciutadà, ja que 
manquen només 6 dies per complir-se els 3 mesos. 
 
Resultat: en tràmit                                       Temps: indefinit  
 
 
27/10 de data 30 d’abril de 2010  
 
Reclamació als nous propietaris d’un immoble de les taxes IBI impagades per part del 
venedor 
 
Una senyora rep una notificació de l’ORGT reclamant-li el pagament de l’IBI dels anys 2005, 
2006 i 2007 corresponents a un habitatge que ella va adquirir el setembre de 2007. Sembla ser 
que l’anterior propietari de l’habitatge no havia satisfet les taxes que li corresponien i l’ORGT diu 
que ho ha de pagar la nova propietària. Malgrat haver presentat una instància de descàrrec ha 
rebut notificació de provisió de constrenyiment. Com que considera que no ha de pagar el deute 
d’una altra persona, acudeix a demanar l’empara del Síndic. 
 
Actuació 
 
Com a primera providència es consulta verbalment l’ORGT que esgrimeix l’article 64.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març en base al qual  el nou propietari té responsabilitat subsidiària dels deutes 
Tributaris no satisfets. A tenor d’aquesta resposta traslladem la queixa al senyor regidor de 
Serveis Centrals i Hisenda preguntat si s’han seguit degudament els tràmits reclamant als antics 
propietaris venedors (marit i muller) i, en cas afirmatiu com i de quina manera s’ha declarat 
insolvència dels mateixos, abans d’exigir el pagament dels tributs endarrerits als nous 
propietaris i compradors. 
El dia 21 de maig el senyor regidor ens remet un detallat informe del Cap de la Unitat del Vallès 
Occidental explicant el procediment seguit per declarar insolvents els venedors de l’immoble i 
explicant el procediment seguit per a fer la reclamació als nous propietaris. 
Com que la resposta donada es troba ajustada a dret desestimem la queixa suggerint a la 
compareixent que procedeixi a fer accions primer davant el notari, en cas de no obtenir resposta 
satisfactòria d’aquest, al Col·legi de Notaris i  si  així tampoc se’n surt, pot acudir al Síndic de 
Greuges de Catalunya que té competències sobre el funcionament dels col·legis professionals. 
 
Resultat: queixa desestimada. Suggeriment a la ciutadana              Temps: 21 dies  
 
 
 
28/10 de data 30 d’abril de 2010  
 
Sanció per portar a terme unes senzilles obres consistents en una coberta fixa amb 
estructura de fusta sense llicència 
 
Una senyora va decidir instal·lar una carpa de fusta collada  a la paret i que no ha requerit cap 
mena d’obra, al terrat de casa seva. Una veïna va denunciar-la a l’Ajuntament per obres il·legals 
i això ha motivat un Decret de Regidor Delegat d’incoació d’expedient que comporta sanció i 
restitució de la realitat física alterada, ja que l’actuació portada a terme és il·legal. 
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Actuació 
 
Des de l’oficina del Síndic es parla amb l’inspector d’obres municipal el qual es ratifica en la 
seva apreciació, ja que la instal·lació de la carpa representa arribar a una alçada de 12 metres 
en un habitatge que només té permís per 10 metres d’alçada. No obstant l’inspector en qüestió 
està disposat a rebre a la compareixent per explicar-li els motius exactes que ella no ha acabat 
d’entendre. Així es comunica a la interessada i es tanca l’expedient. 
 
Resultat: informació. Queixa no acceptada       Temps: 3 dies 
 
 
29/10 de data 4 de maig de 2010  
 
Embargament per una taxa de llicència de primera ocupació pagada l’any 2006 
 
Un ciutadà presenta una queixa amb motiu d’haver pagat, l’any 2006, una taxa per llicència de 
primera ocupació del seu habitatge. Amb la seva sorpresa, a l’abril de 2009 va rebre una carta 
de pagament per l’import de la taxa que ja havia pagat més recàrrec de constrenyiment i costes. 
Això va motivar que presentés una instància demanant l’anul·lació del segon rebut, ja que 
l’havia pagat tres anys enrere. Com a resposta va rebre una notificació d’embargament a data 
novembre de 2009 a través de l’entitat bancària amb la que hi té el seu compte. Al mateix mes 
de novembre va presentar una instància demanant el retorn dels diners embargats reiterant que 
la taxa era ja pagada feia tres anys.  
Com que malgrat el temps transcorregut (5 mesos) no ha rebut ni resposta ni el retorn dels 
diners embargats,  demana l’empara del Síndic. 
 
Actuació 
 
Trasllado la queixa al senyor regidor de Serveis Centrals demanant el retorn dels diners 
embargats més els interessos corresponents.  
Deu dies més tard, el compareixent rep resolució de l’ORGT conforme li tornen els diners de la 
taxa sense els increments per constrenyiment i costes, per quin motiu informem al senyor 
cap del ‘oficina de l’ORGT de Rubí, per tal que se li aboni la totalitat dels diners embargats i no 
pas únicament l’import de la taxa. 
 
Resultat: en tràmit                                       Temps: indefinit 
 
 
30/10 de data 5 de maig de 2010  
 
Pagament plusvàlua per la venda del 50% de l’habitatge 
 
Un ciutadà reclama exempció de pagament de plusvàlua de la venda del 50% de l’habitatge de 
la seva propietat invocant el dret que hi té, ja que aquest 50% li va ser tramès per cessió 
mitjançant sentència de divorci abans de la venda, mentre que l’ORGT li exigeix el pagament de 
la plusvàlua. 
 
Actuació 
 
La secretària del Síndic parla personalment amb el senyor Cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí 
aportant tota l’extensa documentació i argumentari del compareixent. Del resultat de l’entrevista 
s’arriba a la conclusió que, segons la legislació vigent l’exempció que reclama el compareixent 
és només sobre la transmissió patrimonial de la seva ex-dóna cap a ell, però no a la 
obligatorietat de fer front a la plusvàlua del 50% del valor de l’habitatge. 
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S’informa degudament al compareixent que acaba entenent que ha de complir amb l’obligació 
de pagar la taxa de plusvàlua que li reclamen. 
 
Resultat: informació                                                    Temps: 6 dies  
 
 
 
31/10 de data 11 de maig de 2010  
 
Sanció de trànsit amb retirada de vehicle per la grua municipal 
 
Una senyora a la qual se li va sancionar amb retirar del vehicle que tenia estacionat en una 
zona senyalitzada amb prohibició d’aturar-se, va presentar recurs a la policia, recurs que va ser 
considerat no admissible. Com que creu que no se li han respectat els seus drets, acudeix al 
Síndic. 
 
Actuació 
 
Examinada amb molta atenció tota la documentació i fotografies aportades resolc desestimar la 
queixa presentada argumentant que la sanció i retirada de vehicle és ajustada a dret. No 
obstant com que la promotora de la queixa fa unes preguntes al regidor sobre com pensa 
resoldre el problema d’aparcament als carrers de Rubí, trasllado la qüestió al senyor regidor de 
l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat per tal que doni la resposta escaient a la compareixent. 
 
Resultat: queixa desestimada                    Temps: 7 dies 
 
 
 
32/10 de data 11 de maig de 2010  
 
Taxa de plusvàlua amb recàrrec 
 
Un ciutadà ha rebut una carta de pagament per una plusvàlua amb recàrrec de constrenyiment i 
costes. Resulta que va presentar una sol·licitud per tal de satisfer la taxa de plusvàlua d’una 
venda el 20 d’octubre de 2009, sense haver rebut fins ara cap notificació ni cap carta de 
pagament. A l’acudir a l’ORGT per tal d’aclarir els motius dels recàrrecs se li lliura còpia d’un 
resguard de correus en el que hi ha anotat “desconocido”, ja que el ciutadà resideix al carrer 
Sabadell mentre el servei postal va portar la carta a la carretera de Sabadell. L’error provenia 
que l’ORGT va adreçar l’escrit a “CR. Sabadell” i això va motivar l’error del carter al confondre 
“carretera” amb “carrer”.  
Cal considerar que la normativa del Butlletí Oficial de l’Estat i el Butlletí Oficial de la Província 
estipulen que per indicar “carrer” s’ha de posar  “c.” o “c/”, mentre que per indicar “carretera” 
s’ha de posar “ctra.” parlant en termes d’abreviació.   
 
Actuació 
 
El ciutadà va adreçar instància el dia 7 de maig reclamant que li treguin els recàrrecs i, per tant, 
no ha esgotat encara la via administrativa. No obstant, i amb la seva autorització, adreço la 
queixa al Cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí. 
 
Resultat: en tràmit                                      Temps: indefinit 
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33/10 de data 25 de maig de 2010  
 
Fraccionament IVTM d’un vehicle donat de baixa per sostracció 
 
Un ciutadà acudeix manifestant que va acudir a l’oficina de l’ORGT per tal de fer el pagament 
fraccionat (1r trimestre) de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica exercici 2010, d’un 
vehicle de la seva propietat, sostret el juliol de 2009 obtenint la resposta que ha de pagar la 
totalitat del rebut i se li retornarà la part proporcional, cosa que no pot fer donada la seva 
situació econòmica que és precària. 
El 31 de març va presentar una instància amb la documentació pertinent (denúncia, baixa 
definitiva, document de la Policia Local de Sabadell d’entrega del vehicle per a donar-lo de 
baixa, etc) demanant que li sigui cobrat només el període corresponent, però com a resposta ha 
rebut notificació de provisió de constrenyiment. 
En preguntar a l’OAC li han dit que pot acudir al Síndic i així ho ha fet. 
 
Actuació 
 
Des de l’oficina del Síndic es parla amb el Cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, qui un cop 
comprovades totes les dades que els hi consten, ens manifesta que procedeix a fer el prorrateig 
del rebut,  que el contribuent només haurà de pagar un trimestre i que a partir de l’endemà ja 
podrà anar a recollir la carta de pagament per fer-la efectiva. Així ho comuniquem al promotor 
de la queixa i tanquem l’expedient. 
 
Resultat: satisfactori                                            Temps: 1 dia 
 
 
34/10 de data 27 de maig de 2010  
 
Reclamació a l’Hospital Mútua de Terrassa per danys com a conseqüència d’una 
intervenció 
 
Una senyora explica que va ser operada fa aproximadament un mes, de l’estómac, a l’Hospital 
Mútua de Terrassa i a conseqüència de la sonda gàstrica li van trencar o malmetre unes dents 
de la part esquerre superior de la boca. Va efectuar una reclamació i va aportar un pressupost 
del que costaria reparar la boca. Presentat el pressupost, li han explicat, des de la Mútua de 
Terrassa, que d’aquí un any aproximadament, li donaran una resolució al respecte, resolució 
que pot ser favorable o no. Mentrestant, segons afirma, li han proposat que de moment es pagui 
l’operació de restitució dental i, si és el cas, ja li rescabalaran l’import, acció a la qual es nega. 
 
Actuació 
 
Com que des de l’oficina del Síndic no es pot portar a terme cap acció per manca de 
competència, se l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya per tal que aquest pugui decidir si 
ha de traslladar una queixa al CatSalut. 
 
Resultat: queixa no acceptada              Temps: immediat 
 
 
35/10 de data 27 de maig de 2010  
 
Suspensió de subsidi d’atur 
 
Un ciutadà marroquí que parla un castellà molt precari, amb targeta de residència té un 
problema per haver-li estat retirat el subsidi d’atur que venia cobrant amb motiu d’una confusió  
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al demanar les targetes sanitàries europees de tota la família, quina cosa va donar a entendre 
que volien viatjar a l’estranger i originà un permís de sortida per 15 dies. El cas és que no va 
sortir d’Espanya però com que no va dir res a l’INEM se li va retirar la prestació. Va presentar 
al·legacions que van ser desestimades. 
 
Actuació 
 
Se li explica que no es té competència en el tema però, amb la intenció d’ajudar-lo, es fan 
gestions d’informació a l’INEM i a la Delegació el Ministeri de Treball a Barcelona on ens 
aconsellen que presenti un recurs davant el Jutjat de lo Social de Terrassa. Donat que no 
domina, ni de bon tros, la llengua del país, se li redacta un escrit adreçat al Jutge per tal que el 
presenti a Terrassa. 
 
Resultat: queixa no acceptada. Informació                   Temps: 1 dia 
 
 
36/10 de data 28 de maig de 2010  
 
Reclamació per caiguda al camp del C.F. 25 de Setembre 
 
Una senyora presenta una queixa per haver caigut en un forat existent als lavabos, 
concretament en el de les dones, del Camp de Futbol del 25 de setembre precisant assistència 
mèdica essent atesa a l’Hospital Mútua Terrassa Cap Terrassa B Est per diverses lesions, 
segons l’informe mèdic. 
Ha acudit a l’OAC i d’allà ha vingut a l’oficina del Síndic.  
Afirma que la Junta del F. C. 25 de Setembre fa temps que ve queixant-se, a través del 
coordinador entre l’Ajuntament de Rubí i el club, de l’existència del forat i que aquest constitueix 
un perill, ja que ha motivat la caiguda de diversos nens, sense cap èxit, excepte bones paraules.  
 
Actuació 
 
Es parla per telèfon amb el senyor president del club, el qual corrobora tot el que ha declarat la 
compareixent i explica que aquet mateix matí, a les 11.30 hores té una entrevista amb el 
coordinador i insistirà novament en la necessitat de reparar el forat, amén d’altres deficiències 
que venen patint.  
A continuació, i sempre en presència de la ciutadana, es parla amb personal tècnic d’Espots 
que és coneixedor del problema i explica que donarà informació al respecte, un cop hagi parlat 
amb Serveis. 
Mes tard, ens informa que, un cop ha parlat amb Serveis, és previst que la setmana vinent es 
repari el forat. 
A destacar que en l’informe mèdic hi consta que, des del servei d’urgències, es donarà 
comunicat al Jutjat i es recomana valoració per part d’un metge forense, la qual cosa sembla 
indicar que la compareixent deu preveure una possible reclamació judicial. 
Es passa l’expedient al senyor regidor d’Esports el qual es compromet a parlar amb la regidora 
de Manteniment Urbà, recomanant la reparació urgent.  
 
Resultat: informació i recomanació                        Temps: immediat 
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Situació a maig de 2010 de les queixes presentades els anys 2007, 2008 i 2009 que van 
quedar pendents de resoldre. 
 
 

 
23/07 Malgrat haver fet la recomanació que es porti a terme un Padró de guals a 
la zona, no hem obtingut resposta a l’expedient iniciat.  Tancat per manca de 
resposta. 
 
 
43/07 Aquesta és una 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 fer el seguiment. En data 19 d’abril de 
2010 es rep correu electrònic de l’Àrea de Serveis Territorials indicant que 
segons visita d’inspecció del dia 13 de gener de 2010 es va comprovar la neteja i 
perfecte ordre del solar, procedint a arxivar l’expedient sancionador iniciat. 
Això motiva el comentari del Síndic en el sentit de considerar excessiu el temps 
transcorregut des de l’inici de la queixa fins al tancament de la mateixa. Al mateix 
temps m’arriba el coneixement de la publicació en el BOPB en data 2 de juny de 
2009 d’un acord de Junta de Govern Local que normalitza les condicions per al 
manteniment dels solars inedificats i obres aturades. Amb això vull entendre que 
es compleix la recomanació que inicialment vaig traslladar a l’ajuntament i que 
no tenia coneixement que s’hagués portat a terme la seva acceptació. Expedient 
tancat.  
 
 
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). Tancat 
per manca de resposta final donat el temps transcorregut. 
 
 
38/08 Donat el temps transcorregut sense saber si la recomanació del Síndic ha 
estat acceptada o no, es tanca l’expedient per manca de resposta. 
 
 
39/08 Donat el temps transcorregut sense saber si la recomanació del Síndic ha 
estat acceptada o no, es tanca l’expedient per manca de resposta. 
 
 
43/08 En data 25 de novembre de 2009 el senyor coordinador de 
Desenvolupament Urbà ens comunica que abans de l’estiu es procedirà a la 
reforma del tram del carrer Dante Al·lighieri entre Milà i Fontanals i Àngel 
Guimerà. El projecte es portarà a terme des de Proursa. Es comunica al 
promotor de la queixa i es  tanca l’expedient. 
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56/08 A data 7 de maig de 2009 es rep còpia de la resolució per la qual s’estima 
parcialment la reclamació patrimonial per un import de 2.167 euros quantitat que 
ja ha estat abonada segons comunica l’interessat. Expedient tancat. 
 
 
67/08 Finalment, i després d’un llarguíssim procediment rebo escrit del senyor 
regidor de Serveis Centrals dient que des de l’ORGT ja s’ha introduït l’ordre per 
emetre la corresponent devolució dels diners erròniament pagats a la 
interessada. Malgrat el resultat satisfactori a la queixa presentada, el Síndic 
demana que se li abonin també els interessos de demora. El 27 de gener de 
2010 el senyor Cap de la Unitat de l’Oficina de Rubí de l’ORGT desestima la 
petició del Síndic “donat que el pagament no és conseqüència d’un pagament 
indegut sinó per un pagament erroni a compte de tercers”, argument davant del 
qual no puc estar-hi d’acord però  decideixo tancar l’expedient per esgotament.  
  
 
73/08 El 24 de març de 2009 (la queixa és del 18 de novembre de 2008) el 
senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat em comunica que el 
carrer en qüestió està en molt mal estat i no és resoluble mitjançant manteniment 
sinó que cal remodelar-lo en la seva totalitat. S’ha consultat al Departament 
d’Obra Pública des d’on han dit que prenen nota de la reclamació “per tal d’iniciar 
l’estudi de l’actuació que caldria fer per remodelar el passatge”. Així ho comunico 
a la compareixent al mateix temps que recomano al senyor regidor de Serveis 
Territorials que l’estudi d’execució de l’obra necessària es faci en el menor temps 
possible, ja que sinó la ciutadana promotora de la queixa s’emportaria  la lògica 
percepció que tot plegat només es tractaria d’una declaració de bones 
intencions. A data 8 d’abril de 2010 sabem que no entra en la planificació 
immediata. S’ignora en quin moment es podrà procedir  a l’execució de l’obra, 
per quin motiu la impressió definitiva és que es tracta d’un projecte a indefinit 
termini. Expedient en seguiment.  
 
74/08 A data 23 de juliol de 2009 el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat em remet còpia de la nota informativa que es distribuirà entre els veïns 
de la zona informant-los de la obligatorietat de continuar dipositant les 
escombraries dins els contenidors respectius. L’acció portada a terme es 
comunica al ciutadà i fins avui no tenim coneixement de cap més queixa. 
Tanquem l’expedient iniciat. 
 
 
80/08 El dia 2 d’octubre de 2009, després d’infinitat de gestions insistint en el 
tema, el senyor Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials m’informa que la 
sorra de la zona de jocs infantils del parc de l’Avinguda de Castellbisbal s’ha 
retirat i substituït per sorra del maresme amb un gruix de 25 centímetres. 
A l’acusar rebut de la informació aprofito per suggerir que el mateix procediment 
es podria seguir a les altres zones de jocs infantils de la nostra ciutat substituint 
la sorra matxucada de pedrera per sorra del Maresme, atès l’escrit del senyor 
regidor de l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat de data 15 de maig de 2008 
mitjançant el qual manifestava que en un futur no s’utilitzaria més el tipus de 
material ara substituït, atès que a les altres zones s’ha vingut utilitzant material 
no adequat i atès la prioritat de la seguretat dels nens a qualsevol altre condició. 
Tanquem l’expedient iniciat, sense saber si el nostre suggeriment ha estat 
acceptat o no. 
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84/08 A data 14 de maig de 2009 i per tal de tancar l’expedient iniciat pregunto 
per correu electrònic si es va acceptar el suggeriment del Síndic de crear una 
ordenança de tancament de solars i terrenys i també si s’ha fet la reparació de la 
vorera de davant del solar. Cap resposta a la pregunta fins el dia 19 d’abril de 
2010 quan ens comuniquen que el solar està net i tancat, però que la vorera no 
està feta encara i no està inclosa en els projectes immediats d’execució del pla 
de voreres. El mateix 19 d’abril ens assabentem, com per casualitat, de la 
publicació en el BOPB número 131 de data 2 de juny de 2009 de les “Condicions 
per al manteniment dels solars  inedificats i obres aturades” de l’Ajuntament de 
Rubí. Això fa que trameti un escrit al senyor regidor de Serveis Territorials (Exp. 
47/07) sobre manca d’informació a les demandes i suggeriments del Síndic. 
Expedient en seguiment pel tema de la vorera. 
 
 
16/09 El 22 de setembre de 2009 el senyor regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat defensa la sanció imposada per estacionament incorrecte i la retirada 
per part de la grua municipal del vehicle infractor ja que s’impedia la recollida 
d’escombraries. D’altra banda, explica que atès el volum de vehicles que 
pernocten a la via pública al carrer Pitàgores i les dificultats que pateix el servei 
de recollida d’escombraries a tota la zona, actualment s’està estudiant la 
possibilitat de reconfigurar l’estacionament i així optimitzar l’espai públic. 
S’informa al compareixent i es tanca l’expedient iniciat. 
 
 
26/09 El dia 2 de juny de 2009 es rep informe de l’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat explicant que, al no constar en els arxius municipals cap llicència 
d’activitats en el domicili del promotor de la queixa es trasllada l’expedient obert 
als Serveis Centrals. El 4 de juny demano l’anul·lació de la taxa aplicada. A data 
2 de juliol el senyor regidor de Serveis Centrals i Hisenda manifesta que se li 
retornarà la taxa de l’exercici 2006 però no el del 2005. Insisteixo en la 
conveniència que se li retorni també la taxa del 2005. A data 29 de gener de 
2010 i en el transcurs d’una reunió amb el senyor regidor se’m manifesta la 
voluntat de retornar també la segona taxa reclamada per quin motiu s’estan fent 
gestions en aquest sentit. Tancat provisionalment l’expedient en espera de la 
solució final. 
   
 
42/09 A data 5 de juny de 2009 el senyor Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Urbà informa que s’ha portat a terme el tancament de la zona 
boscosa mitjançant la col·locació de pals i cadenat per tal d’evitar l’accés al 
descampat. En quant a la manca de lluminària a la zona, es reconeix que les 
obres d’urbanització del sector H no han estat encara rebudes per part de 
l’Ajuntament de Rubí i que es mantenen converses amb la Junta de 
Compensació encarregada de la urbanització del sector per tal d’agilitzar al 
màxim aquesta i pugui passar a ser municipal el manteniment de la zona. Es 
comunica a la compareixent i es tanca l’expedient iniciat. 
 
 
44/09 El dia 15 de desembre de 2009 tanquem parcialment l’expedient iniciat 
tota vegada que la compareixent explica que ha passat denúncia al jutjat per les 
activitats de suposades pràctiques de prostitució. Resta oberta la part de 
devolució de taxes  per 32 euros que ha demanat el Síndic per no considerar-la 
pertinent. Per això el Síndic insisteix en la petició de devolució afegint que resulta 
francament excessiu el temps de 7 mesos i escaig per prendre una decisió que 
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hauria de ser molt més àgil, per tant demano que s’adopti la decisió final. A data 
8 d’abril cap resposta.   
 
 
48/09 A 28 de juliol rebo còpia del Decret mitjançant el qual s’aprova la baixa per 
anul·lació de les liquidacions que afectaven la queixa i que corresponen a l’error 
en l’emissió del rebut de la taxa del 2008. Així es comunica a l’empresa 
promotora de la queixa i es tanca l’expedient. 
  
 
51/09 Tancat l’expedient tota vegada que el promotor de la queixa no ha tornat. 
 
 
52/09 El 27 de maig en el transcurs d’una entrevista amb el senyor regidor de 
Serveis Centrals, a qui vaig traslladar la queixa, aquest m’informa que s’ha 
arribat a un acord amb el Cap de l’Oficina de Correus de Rubí mitjançant el qual 
es respectaran les condicions adquirides almenys fins que s’hagi finalitzat la 
remodelació prevista del Mercat Municipal. S’informa al compareixent el qual 
constata que la situació es manté dins la normalitat prevista. Expedient tancat.  
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ESTADÍSTIQUES 
 
 
 

Àrees afectades 2009-2010 (de juny a maig) 
 

  
Queixes no acceptades/desestimades 21 
Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat 19 
Serveis Centrals 12 
Serveis a les Persones 12 
Serveis Territorials  8 
Proursa 4 
Síndic de Greuges de Catalunya 3 
Mediació 1 
Cultura 1 
Dona 1 
Esports 1 
Síndic de Greuges de Vilanova i la Geltrú 1 
IMPES 1 
Altres (escola concertada) 1 

 
 

* Cal tenir en compte que una queixa pot afectar a més d’una àrea. 
 
 

Àrees afectades  (juny 2009 - maig 2010)

Àrea d’Ecologia Urbana i 
Seguretat

23%

Serveis Centrals
14%

Serveis a les Persones
14%

Serveis Territorials 
9%

Proursa
5%

Síndic de Greuges de 
Catalunya

3%

Mediació
1%

Cultura
1%

Dona
1%

Queixes no 
acceptades/desestimades

25%

IMPES
1%

Esports
1%

Altres (escola 
concertada)

1%

Síndic de Greuges de 
Vilanova i la Geltrú

1%

Queixes no acceptades/desestimades
Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat
Serveis Centrals
Serveis a les Persones
Serveis Territorials 
Proursa
Síndic de Greuges de Catalunya
Mediació
Cultura
Dona
Esports
Síndic de Greuges de Vilanova i la Geltrú
IMPES
Altres (escola concertada)
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Resultat de les queixes 2009-2010 (juny a maig) 
 
 
 
 
 

Informació 34 
Satisfactori 20 
Queixes desestimades 13 
En tràmit o seguiment 5 
Queixa no acceptada / no admesa 18 
Recomanació 7 
Suggeriment 5 
Mediació 1 
Síndic de Greuges de Catalunya 3 

 
* Cal tenir en compte que una queixa pot tenir més d’un resultat. 

 
 
 
 
 

Resultat de les queixes (juny 2009 - maig 2010)

Informació
31%

Satisfactori
19%

Queixes 
desestimades

12%

En tràmit o  seguiment
5%

Queixa no acceptada / 
no admesa

17%

Recomanació
7%

Suggeriment
5%

M ediació
1%

Síndic de Greuges de 
Catalunya

3%
Informació

Satisfactori

Queixes desestimades

En tràmit o  seguiment

Queixa no acceptada / no admesa

Recomanació

Suggeriment

M ediació

Síndic de Greuges de Catalunya
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PER EDATS 2009-2010 (juny a maig)         
 
 

       

Per edats (juny 2009 - maig 2010)

de 31 anys a 40 
anys
17%

de 41 anys a 50 
anys
15%

de 51 anys a 60 
anys
27%

de 61 anys a 70 
anys
12%

de 71 anys a 80 
anys
11%

de 10 anys a 20 
anys 
1%

de 21 anys a 30 
anys
13%

de 81 anys a 90 
anys
4%

de 10 anys a 20 anys 
de 21 anys a 30 anys
de 31 anys a 40 anys
de 41 anys a 50 anys
de 51 anys a 60 anys
de 61 anys a 70 anys
de 71 anys a 80 anys
de 81 anys a 90 anys

 
 
 
 
 
 
PER SEXE 2009-2010 (juny a maig) 
 
 
 

 

Per sexe  (juny 2009 - maig 2010)

Homes
42%

Dones
54%

Col·lectius
1%

D’ofici
3%

Homes

Dones

Col·lectius

D’ofici

                 
    
 
  
 
                    

 
                       

 

de 10 anys a 20 anys  1 
de 21 anys a 30 anys 10 
de 31 anys a 40 anys 13 
de 41 anys a 50 anys 11 
de 51 anys a 60 anys 20 
de 61 anys a 70 anys 9 
de 71 anys a 80 anys 8 
de 81 anys a 90 anys 3 

Homes 33
Dones 42
Col·lectius  1
D’ofici  2
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Reculls de premsa 
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Documents Fòrumsd 
 
 

 
 



 64

 
 
 
 
 



 65

 

 
 
 
 



 66

 

 
 
 
 
 



 67

 

 


