
 
 
 
 
Discurs al Ple, 2014    
 
Alcaldessa; regidores, regidors; secretari i interventor; 
companys síndics; ciutadanes i ciutadans; amigues i amics, 
bona tarda a tothom. 

En compliment del que disposa l’article 27 del vigent 
Reglament de la Sindicatura, comparec davant del Ple per 
presentar l’Informe de les actuacions dutes a terme durant l’any 
2013 i el primer quadrimestre de 2014. L’Informe ja el vaig 
posar a disposició de la Junta de Portaveus el passat dia 16 i 
es podrà consultar a la pàgina web de la Sindicatura a partir de 
la setmana entrant. 

És el quart informe que tinc l’honor de presentar, i serà l’últim, 
atès que al seu dia ja vaig comunicar a l’alcaldessa la meva 
voluntat de no complir el cinquè any de mandat. D’aquí que 
hagi considerat recollir el treball de l’any 2013 i del primer 
quadrimestre de l’any 2014. 

Voldria que la presentació de l’informe sigui, a més del 
necessari exercici de democràcia i transparència, un motiu de 
reflexió entre els membres del consistori per contribuir a 
promoure actuacions encaminades a millorar els drets de les 
persones i, en conseqüència, a construir una societat més 
justa. 

L’any 2013 va ser, també, un any de crisi, i en el present 
aquesta tendència segueix sense remetre. 
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L’atur s’enquista, els estalvis minven i les prestacions 
s’esgoten. La igualtat d’oportunitats, essència de l’estat del 
benestar, es posa més que mai en dubte quan es fa evident 
que els ciutadans perden drets i poder adquisitiu.  

Tot i que sembla que s’ha arribat al final de la recessió, el 
debilitament de certs sectors de la societat continua empitjorant 
i cal ser conscients del risc de cronificació de les situacions de 
pobresa.  

La frase del Papa Francesc La pobresa no pot esperar ens 
referma en el pensament que si tots som iguals, s’ha de 
procurar que ningú visqui amb desigualtat.  

Els informes de Càritas, FRATER Nadal i ASAV, entitats 
solidàries que conformen la xarxa que a Rubí acull els 
ciutadans que no poden cobrir les necessitats més bàsiques, 
fan palès l’augment de serveis prestats i fan evident que 
aquesta xarxa cada vegada té els forats més grans, per on 
s’escolen, dia a dia, moltes persones. 

Hem de tenir clar que tan necessari és treballar per resoldre les 
necessitats immediates, com treballar amb vista al futur per 
reconstruir i recuperar les passes que s’han fet enrere en drets 
socials. La regressió no pot ser inevitable. No ens hi podem 
conformar. Estem en un moment que, si no volem estar pitjor, 
haurem de lluitar per estar millor. 

Davant d’aquesta situació, la Sindicatura dóna un servei 
essencial i gratuït a tots els ciutadans, i especialment als més 
desafavorits. Atén en l’aspecte humà i busca solucions 
conformes a la justícia i equitatives als conflictes entre els 
ciutadans i l’Administració, i sovint és l’últim recurs per a moltes 
persones. En aquest sentit, els conflictes que detalla l’informe, 
que són els que la ciutadania rubinenca ha presentat davant 
d’aquesta institució, en considerar que no s’han respectat 
alguns dels seus drets per determinades actuacions de 
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l’administració local, haurien de servir per reflexionar sobre com 
aconseguir, en alguns casos, unes actuacions més justes. Cal 
equivocar-se per millorar; el que no seria justificable seria no 
aprofitar els errors per fer-ho. 

És per això que, quan ho he considerat adient, en les meves 
decisions he procurat fer notar la conveniència de resoldre 
anant un pas més enllà de la norma que regeix la situació 
concreta, procurant que la resolució tingui una valoració en 
termes d’equitat, ja que el fet que una situació sigui conforme a 
llei no vol dir que satisfaci plenament el dret, ni tampoc que no 
es pugui millorar. 

En alguna reunió amb els responsables polítics, he exposat la 
necessitat que els casos no els estudiïn només els tècnics, ja 
que, com no pot ser d’una altra manera, les resolucions 
s’atindran exclusivament a la normativa.   

La memòria segueix la mateixa estructura d’anys anteriors, a 
excepció que no hi he fet constar el temps de resposta, atès 
que he considerat que els canvis de responsables al capdavant 
d’algunes àrees no faria justícia a alguns regidors o regidores, 
pel que fa als terminis de resolució.  
 
Cal dir, no obstant això, que es continua incomplint els terminis 
de resposta que determina el Reglament de la Sindicatura i 
que, ara més que mai, es fa necessari que l’Ajuntament s’hi 
cenyeixi, ja que sovint es tracten casos en què la resolució pot 
ser determinant per la situació del ciutadà o família afectada. 
 
A l’informe hi trobaran el nombre i la tipologia de les queixes 
formulades, amb les síntesis de les mateixes i els resultats 
corresponents. 
 
Durant el període que comprèn aquesta Memòria, s’han 
realitzat un total de 140 actuacions, de les quals 100 
corresponen a queixes dels ciutadans, 1 a una actuació d’ofici, i 
39 a consultes.  
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Aquí caldria sumar-hi el nombre d’atencions personals, 
telefòniques i telemàtiques que ha estat necessari realitzar amb 
representants municipals i amb el mateixos ciutadans. 
 
Dels 100 expedients oberts per iniciativa de ciutadans o 
associacions —un nombre proporcionalment similar al de 
l’exercici passat— 78 són queixes admeses a tràmit, de les 
quals 66 s’han resolt amb la col·laboració de l’àrea, amb un 
resultat favorable pel ciutadà del 78,79%, 6 han estat 
desestimades, 1UNA s’ha arxivat per desistiment del ciutadà i 5 
es troben en tràmit. 

Dels 22 expedients restants, 16 corresponen a queixes no 
admeses a tràmit perquè no eren competència de la 
Sindicatura, i 6 a queixes derivades a altres institucions. 

Han disminuït significativament les queixes per manca de 
resposta de l’Ajuntament. El que han sorgit són queixes per 
manca de compliment del que s’ha comunicat en les respostes. 

Tot i valorar molt positivament que l’Administració compleixi 
l’obligació que té de respondre sempre els ciutadans, he de dir 
que, quan un ciutadà comunica alguna situació o qualsevol 
incidència que afecta la seva vida o la de la ciutadania en 
general, no n’hi ha prou que se li digui que es pren nota de la 
seva petició i que es derivarà al servei corresponent, sinó que 
és necessari informar també de l’execució de les actuacions 
anunciades, després que els serveis municipals hagin verificat 
que així ha estat. 

Cal donar valor a la participació ciutadana, també en aquest 
aspecte. 

Malgrat considerar que totes les queixes són importants, 
perquè darrere de cadascuna hi ha una persona que pateix un 
problema i demana una solució, comentaré les de temàtica 
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reincident i que afecten d’una manera més important la vida de 
les persones. 

 
SERVEIS SOCIALS  
 

Del total de queixes de l’Àrea de Cohesió Social i Servei a les 
Persones, el 69,23% correspon a queixes adreçades a la 
sindicatura per exposar alguna petició o mostrar el desacord en 
relació amb els serveis socials bàsics, serveis que sovint han 
d’acomplir una difícil missió per a la millora de les condicions de 
vida de la ciutadania, especialment dels ciutadans en risc 
d’exclusió. 

De vegades, la manera com algunes persones que viuen 
situacions crítiques expressen la seva demanda als 
professionals pot no ser tan correcta com seria desitjable i pot 
donar lloc a un sentiment d’indefensió que propicia una atenció 
més cauta i distant. 

La percepció que els ciutadans poden tenir d’aquesta atenció 
no sempre s’ajusta a la realitat, i així queda palès en la 
resolució d’alguns expedients, després de comprovar que la 
feina dels treballadors socials, és, tot i la manca de mitjans, la 
correcta. 

De tota manera, malgrat que sóc conscient que els recursos 
amb què compten els serveis socials en general no solament 
són insuficients per afrontar l’actual situació de crisi, sinó que 
estan disminuint, vull insistir expressament en la necessitat del 
màxim esforç per optimitzar-los, d’una banda, i en la necessitat 
de coordinar la tasca dels assistents socials dels diferents ens, 
el Servei d’Educació i els professionals dels centres d’atenció 
primària, de l’altra, per tal que els resultats siguin òptims.  

 

 

5 
 



SANCIONS DE TRÀNSIT     

Les sancions de trànsit continuen sent una constant font de 
greuges. L’origen sol trobar-se en el procediment sancionador 
mateix, que depèn massa de la qüestionada veracitat de 
l’agent, en front de la innocència del ciutadà, i obvia les proves 
testificals o documentals. Per això s’ha recomanat l’ús de les 
PDA sempre que sigui possible, ja que la fotografia in situ i el 
consegüent enregistrament del dia i l'hora constituiria una prova 
que ajudaria molt a l’hora de dictar les resolucions 
sancionadores. 

En relació també amb les sancions de trànsit voldria demanar 
més comprensió i sensibilitat vers les possibles infraccions 
d’estacionament, com ha estat en els expedients 61/13 i 63/13, 
que puguin cometre el col·lectiu de les persones amb diversitat 
funcional, ja que a més de les dificultats físiques pròpies en què 
es troben, sovint són persones amb uns ingressos no gaire 
elevats, la qual cosa els dificulta poder assumir-ne el cost. 

Al meu entendre, la policia ha de ser més mediadora que 
repressiva i sancionadora, ha d’escoltar el ciutadà. 

Vull destacar la resolució presa en l’expedient  17/14 que 
valoro com a exemple d’equitat, atès que, tot i que l’aplicació 
estricta de la normativa permetia mantenir les sancions, no era 
ni lògic ni legítim, i així es va entendre. 

I, per acabar aquest apartat, haig de demanar més diligència 
en el compliment de les resolucions quan es tracta de la 
revocació d’una sanció i la corresponent devolució dels diners. 
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HABITATGE I TREBALL  

La crisi no és culpa del govern municipal, però aquest té la 
responsabilitat de  fer-hi front. La dignitat de les persones 
passa per tenir feina i habitatge, i l’Ajuntament ha de fer el que 
sigui suficient en aquest camp. 

En aquest sentit, valorar les actuacions dutes a terme: la 
creació de la Taula especial de desnonament, l’adhesió a 
convenis varis amb entitats bancàries i amb la Generalitat de 
Catalunya, la reconversió recent dels habitatges de protecció 
oficial en habitatge social. 

Tot i així, em permeto d’instar que es creïn les circumstàncies 
necessàries per disposar d’un parc d’habitatge social suficient, 
que cobreixi les necessitats reals. 

Molt lligada a la necessitat d’habitatge hi ha la de tenir feina. 
Sense feina no hi ha ingressos, i sense ingressos difícilment es 
pot accedir al més bàsic per viure. 

El Pla de mesures anticrisi, que un any més ha de servir per 
fomentar l’ocupació i l’emprenedoria, i del qual s’han de poder 
comprovar els resultats, hauria d’anar acompanyat d’altres 
plans d’ocupació que generessin els llocs de treball necessaris 
per a mitigar l’alta taxa d’atur. 

 

LA CIUTAT 

Vull donar una especial importància a Rubí, la ciutat. La ciutat 
és l’espai de convivència, on part dels drets i deures s’han de 
fer efectius , on prenen la seva rellevància. Com millor sigui 
aquest espai, millor s’utilitzarà i més garanties de civisme 
integrador i bona convivència tindrem.  
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Rubí té ara una gran oportunitat per transformar-se, per 
millorar. La inversió que ara es destina a nous projectes 
urbanístics ha de servir per aconseguir la ciutat tantes vegades 
reclamada pels rubinencs. 

També vull suggerir la importància d’un control estricte en el 
desenvolupament de cada projecte, per a no trobar-nos de nou 
que obres de recent execució no s’han realitzat amb la qualitat 
desitjada. 

I haig d’insistir, una vegada més, en la necessitat de prioritzar i 
resoldre adequadament tots els problemes d’accessibilitat que 
hi ha a la ciutat, i de fer-ho comptant amb l’aportació del 
col·lectiu de persones amb diversitat funcional, que són, en 
definitiva, els que coneixen millor la situació i poden assessorar 
en la pràctica, més enllà del que la normativa determina.  

Cal pensar que la consulta i la iniciativa ciutadana aporten 
qualitat democràtica a les decisions polítiques, i que són 
elements estructurals de la democràcia directa. 

En aquest sentit, hem de valorar positivament la participació 
ciutadana en diferents projectes: Barris al dia, Buits-Plens i 
altres accions realitzades des d’aquesta perspectiva.  

I lligat al que s’acaba d’exposar i la necessària qualitat de vida 
a la ciutat, tenim la problemàtica dels solars i edificis 
abandonats. 

Per tal d’aconseguir la seguretat i el medi ambient adequat en 
aquests espais, el propietari o el promotor dels quals no són 
localitzables o resulten insolvents, considero, tot i tractar-se 
d’un procediment difícil i costós, que l’Ajuntament ha de 
procedir a l’execució subsidiària amb diligència. Altrament, no 
es fa sinó allargar el malestar i el perill que en alguns casos pot 
representar per als ciutadans en general i molt especialment 
per als veïns afectats. 
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PER ANAR ACABANT 

Aquest informe que us presento avui serà el darrer. Motius 
essencialment personals m’han portat a la decisió de no 
complir el cinquè any de mandat.  

La necessitat de traslladar la meva residència a una altra 
localitat, fet que no em permetria complir el que estableix 
l’article 7 del Reglament de la Sindicatura, a l’apartat a, que 
exposa com a preceptiu per exercir les funcions de síndica 
Tenir la condició de rubinenc/rubinenca, acreditada per figurar 
inclòs en el Padró d’habitants del municipi i per la residència 
efectiva en aquest municipi, m’ha dut a presentar la renúncia. 

He de dir que han estat quatre anys d’experiències molt 
enriquidores, de vivències molt plenes i de satisfaccions 
irrepetibles, quatre anys  d’escolta de queixes i suggeriments, 
d’anàlisi dels problemes presentats, de contacte amb 
representants polítics i funcionaris en què s’ha intentat trobar la 
millor i més justa resolució en cada cas, més enllà de les 
naturals diferències de perspectiva per la diversa 
responsabilitat assumida per cadascú. 

Si la primera vegada que vaig comparèixer davant el Ple va 
suposar una gran emoció, el sentiment que sento avui va molt 
més enllà de l’emoció.  

Deixar d’exercir unes funcions que permeten escoltar i donar 
suport  a les persones en moments que se senten preocupades 
i angoixades, defensar els seus drets, és un privilegi que no 
tothom té. 

El reconeixement i l’agraïment que m’han mostrat molts 
ciutadans em permet pensar que han experimentat 
positivament el paper de la Sindicatura. 

Ara bé, no estic tan segura que la ciutadania en conegui 
l’existència i les funcions.  

Aquí, una vegada més, he d’assumir la part que em pertoca per 
la difusió escassa que al llarg d’aquests anys se n’ha fet. 
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AGRAÏMENTS 

El meu agraïment a l’alcaldessa, Sra. Carme Garcia, i a tots els 
membres del consistori, als que hi van ser i ja no hi són, i als 
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tots ells, i especialment a la Teresa, que, malgrat l’horari reduït 
assignat a la Sindicatura, no ha escatimat esforços ni hores per 
desenvolupar una tasca  que ha millorat molts aspectes de 
l’oficina, el meu sincer agraïment. Sóc conscient que la feina 
que dia a dia tenen la responsabilitat d’executar és bàsica per a 
la qualitat de vida dels rubinencs. 

L’agraïment especial al FòrumSD, a tots els companys i 
companyes per la seva amistat i suport en els moments de 
dubte. Sense ells, la meva tasca hauria resultat molt més difícil. 

Gràcies al Síndic de Greuges de Catalunya i al seu equip per la  
disponibilitat i col·laboració que sempre hi he trobat. 

Agrair a totes les entitats ciutadanes, a qui de vegades he 
adreçat alguna persona que havia acudit a la Sindicatura, la 
seva col·laboració per tal de fer la vida dels ciutadans més 
digna. 

No vull deixar d’agrair l’oportunitat d’haver format part durant 
aquests anys del jurat dels Premis Civisme. Ha estat per mi una 
experiència gran i un privilegi. 

Si la meva feina ha tingut sentit ha estat per la confiança dels 
rubinencs. A ells els vull demanar disculpes per les vegades 
que no he pogut resoldre la seva queixa de manera prou 
satisfactòria i els vull donar les gràcies. Cada vegada que 
m’han exposat els seus problemes i han confiat trobar la  
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solució en la meva actuació, m’han ajudat a sentir-me útil, a ser 
una mica més feliç.  

Finalment, recordar que l’any 2013 la Declaració Universal dels 
Drets Humans va complir 65 anys.   

L’article publicat el dia 10 de desembre amb motiu d’aquest 
celebració pel FòrumSD es titulava: Lluny de la pau i del 
benestar. 

Feia  referència al fet que, tot i estar en l’edat de la jubilació, no 
es podia jubilar perquè moltes persones encara viuen 
atemorides i en una situació de  precarietat. 

Acabaré aquesta presentació expressant un desig: que entre 
tots, dins dels nostres deures com a ciutadans envers la 
comunitat, treballem perquè aquesta jubilació sigui una realitat. 

  

Moltes gràcies. 

 
 
 
Rubí, 24 de juliol de 2014 
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PRESENTACIÓ 

    

Aquest informe recull la feina de la Sindicatura duta a terme durant l’any 2013 i el 
primer quadrimestre de l’any 2014, en defensa dels drets dels ciutadans de Rubí, en 
aquells afers on creuen que l’Administració municipal hi té una responsabilitat. 

Per facilitar la tasca supervisora, l’Ajuntament ha de canalitzar les peticions de la 
Sindicatura i donar les instruccions adients a l’organització municipal per tal que se 
subministrin les dades i els documents necessaris que permetin dur a terme 
adequadament les actuacions investigadores. La síndica exerceix les seves funcions –
iniciades d’ofici o en virtut de la queixa– amb independència i imparcialitat, sense rebre 
instruccions de cap autoritat o càrrec municipal. 

L’estructura de l’informe i alguns dels continguts tenen continuïtat amb els informes 
anteriors. La seva publicació –més enllà de complir el que mana l’article 27 del 
Reglament de la Sindicatura, que diu: “Anualment, en el transcurs del primer semestre, 
el/la Síndic/a de Greuges de Rubí haurà de presentar un informe de les seves 
actuacions”– pretén donar a conèixer a la ciutadania en què consisteix el treball de la 
Sindicatura i què s’ha fet per atendre les seves queixes. Busca, també, ser una eina de 
reflexió: la de la Institució mateixa i la de tots aquells que vulguin conèixer els 
assumptes que s’han tramitat.  

Durant el període que recull aquest informe s’han obert 100 expedients per queixes de 
ciutadans o associacions i 1 expedient d’ofici. Així mateix, s’han atès 39 consultes en 
què s’ha realitzat una tasca informadora, després de dur a terme les gestions  
necessàries. 

La feina de la Sindicatura en l’actual context de crisi, en què es detecta una pobresa 
més estesa, intensa i crònica, lligada a l’alta taxa d’atur i les retallades que afecten els 
drets d’una part significativa de ciutadans, és vetllar perquè els progressos socials i 
democràtics es mantinguin.  

La crisi no pot ser l’excusa perquè drets bàsics com l’educació, la sanitat, el treball, 
l’habitatge... no siguin prioritaris per als qui tenen la responsabilitat de garantir-los. 

En aquest context, la Sindicatura treballa molt especialment per la defensa dels drets 
dels col·lectius més vulnerables i de les persones amb risc d’exclusió social.  
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Malgrat les dificultats a les quals cal fer front, hem de valorar que tenim molts actius al 
nostre favor: com a ciutat i com a societat democràtica avançada.  

Des d’aquest convenciment, encoratjo el govern municipal a afrontar el futur amb 
il·lusió. 

Les paraules que ens va deixar escrites Heràclit: “L’harmonia més bella neix de 
l’harmonització dels contraris”, ens recorden que qualsevol consens neix de l’admissió 
de les diferències, i que ha de ser molt més el que ens uneix que el que ens separa per 
aconseguir una ciutat, la nostra, més humana, igual i solidària. 

 

Maria Palau Perna 
Síndica de Greuges de Rubí 
Rubí, juliol de 2014 
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  ACTUACIONS 

 

 
 
GRÀFIC DEL TOTAL DE LES QUEIXES  ADMESES A TRÀMIT, SEGONS LA RESOLUCIÓ 
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Durant el període que recull aquest informe s’han realitzat un total de 140 actuacions, 
de les quals 100 han estat queixes dels ciutadans; 1, actuació d’ofici i 39, consultes. 
 
Dels 100 expedients de queixa, 71 corresponents a l’any 2013 i 29 al primer 
quadrimestre de l’any 2014; 78 són queixes admeses a tràmit, 16 no s’han admès a 
tràmit i 6 han estat derivats a altres institucions. 
 
De les 78 queixes admeses a tràmit, 66 s’han resolt amb la col·laboració de l’àrea, 6 
han estat desestimades perquè, una vegada estudiats els informes procedents, s’ha 
arribat a la conclusió que l’actuació municipal havia estat la correcta, 1 expedient s’ha 
arxivat per desistiment, i els 5 restants estan en tràmit. 
 
Dels 66 expedients resolts amb col·laboració de l’àrea, 52 han tingut una resolució 
favorable per als ciutadans i 12 no favorable. Els 2 expedients restants han estat 
informatius. 
 
El total de les queixes no admeses a tràmit ha estat de 16. El fet pel qual no s’han 
admès aquestes setze queixes ha estat bé perquè el ciutadà no havia presentat 
prèviament la queixa a l’Administració, bé perquè no estava esgotat el termini de 
resposta o perquè la queixa no era de l’àmbit de competència d’aquesta institució. En 
totes les ocasions s’ha justificat el perquè de la no-admissió. 
 
D’aquestes 16 queixes, 12 han estat qualificades com a: ”No admeses. Informació”. En 
aquests casos s’ha cregut convenient, per la seva naturalesa, consultar diferents 
serveis de l’Administració local o altres organismes i institucions, amb l’objectiu 
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d’informar el ciutadà amb més coneixement de causa i poder orientar-lo cap a la 
solució que s’ha considerat millor. 
 
Dels 6 expedients derivats a altres institucions, 5 s’han traslladat al Síndic de Greuges 
de Catalunya i 1 a la Síndica de Greuges de Barcelona.  
 
Amb relació als 9 expedients en tràmit de l’any 2012, s’ha continuat realitzant les 
actuacions pertinents en els 6 que corresponen a queixes dels ciutadans. Al tancament 
d’aquesta memòria tots s’han resolt amb col·laboració de l’àrea. Els 3 restants d’ofici 
també han rebut resposta, amb resultat parcialment favorable. 
 
D’aquests 6 expedients resolts amb col·laboració de l’àrea, 5 han tingut una resolució 
favorable per als ciutadans, i 1 parcialment favorable.  
 
Pel que fa a les consultes, 39 en total, cal dir que l’actuació recull de forma àmplia 
qualsevol acció d’assistència, atenció i informació a la ciutadania que s’adreça a la 
institució per qualsevol dels canals establerts. 
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  RESUM ESTADÍSTIC: GRÀFICS 
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ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES 

Serveis Socials
69,23%

Cohesió social
15,38%

Promoció 
Cultura
7,69%

Esports
7,69%

 

9

2
1 1

0
2
4
6
8

10

Serveis Socials Cohesió social Promoció de la
Cultura

Esports

SERVEIS

 

8

1 1 11 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Serv.Socials Coh.Social Prom.Cultura Esports

Amb col.laboració de l'àrea En tràmit Queixa desestimada
 



  12

ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT 

Habitatge
21,05%

Policia
5,26%

Parcs i Jardins
2,63%

Via pública
50,00%

Media ambient
5,26%

Sancions
15,79%

 

8

2

6

1

19

2

0

5

10

15

20

Habitatge Media
ambient

Sancions Parcs i
Jardins

Via pública Policia

SERVEIS
 

7

4
2

1

15

2
1

2 2
1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Habitatge Sancions Medi Ambient Parcs i
Jardins

Via Públ Policia

Amb col.laboració de l'àrea En tràmit Queixa desestimada Desistiment D'ofici
 

 



  13

EXPEDIENTS SEGONS RESOLUCIÓ 
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RESULTATS DELS EXPEDIENTS RESOLTS  AMB  COL·LABORACIÓ  
DE  L’ÀREA 
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MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LES QUEIXES 
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INICIATIVA  DE  LES  QUEIXES 
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QUEIXES  PER  EDATS 
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SÍNTESI DE LES QUEIXES       ANY 2013 
 
 
 

Expedient  1/13  
 
Disconformitat amb l’ajuda econòmica rebuda de Serveis Socials 
 
Un ciutadà adreça un correu electrònic a la sindicatura en què exposa la seva disconformitat 
amb l’ajuda econòmica que se li ofereix des de Serveis Socials. 
 
Té reconeguda una discapacitat del 43% i viu amb el seu germà. Tots dos es troben a l’atur i 
sense ingressos econòmics. És usuari del servei de menjador de Càritas. El seu germà, que té 
concedit el mateix servei i no vol assistir-hi, rep aliments de Frater Nadal. 
 
Han demanat ajuda a Serveis Socials per poder pagar les factures pendents dels 
subministraments. Serveis Socials, després d’estudiar la situació, els ha facilitat un xec de 200 
euros per fer front al pagament dels rebuts de llum. 
 
El ciutadà afirma que aquests diners no són suficients per cobrir les despeses dels 
subministraments i que no pot comprar els medicaments que té prescrits i que li són 
imprescindibles. 
 
Actuació 
 
Es notifica la recepció del correu al ciutadà i se li comunica l’obertura d’un expedient. 
 
Després de diverses converses amb el ciutadà per completar la informació rebuda per correu, 
es tracta el cas durant una reunió amb la regidora de l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les 
Persones i el Coordinador de Política Social i Ciutadania, s’entrega la documentació i es 
demana que, tot i la reunió, es faci arribar un informe escrit.  
 
La regidora respon i adjunta un informe de la cap de Serveis Socials que diu: “després de 
valorar exhaustivament l’expedient es valora que la intervenció portada a terme per la 
treballadora social referent del cas ha estat la correcta, després de fer un diagnòstic de la 
situació personal, familiar i econòmica del ciutadà”. Diu, també, que el plantejament de treball 
ha estat en coordinació amb el Servei de Salut Mental d’Adults, servei al qual està vinculat el 
ciutadà. 
 
Informa també que el ciutadà va tenir un comportament violent amb el recepcionista i amb la 
seva treballadora, motiu pel qual es va fer una denúncia i es va comunicar al ciutadà la 
impossibilitat de qualsevol tipus d’intervenció per part de Serveis Social fins que finalitzi el 
judici.  
 
L’article 14 de la sindicatura determina que “El/la Síndic/a de Greuges no podrà investigar les 
queixes, l’objecte de les quals es trobi pendent d’una resolució judicial”, per la qual cosa no va 
ser possible continuar les gestions des d’aquesta institució. 
 
Tot i comprovar que l’actuació de la treballadora social va ser correcta, es recomana a la 
regidoria que es vetlli perquè el ciutadà no quedi en situació de desemparament i que des del 
Servei de Salut Mental rebi tota l’atenció que el seu estat i situació requereixen. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
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Expedient  2/13  
 
Execució hipotecària d’un habitatge 
 
Una ciutadana explica que el seu habitatge es troba en procés d’execució hipotecària. Demana 
informació sobre quines alternatives té respecte d’això. 
 
Actuació 
 
S’informa la ciutadana que la síndica no té competències en casos que estiguin en procés 
judicial. 
 
Se li explica l’existència de la Clínica de l’Habitatge de la Universitat de Dret (Clinhab), on es 
pot adreçar per tal que estudiïn la seva situació i l’assessorin. La ciutadana es mostra 
interessada a acudir-hi, i des de la sindicatura se li concerta una entrevista. 
 
Dies després, la ciutadana acudeix de nou a la sindicatura i explica que l’han informat que en 
trobar-se el cas pendent d’una resolució judicial ja no és possible realitzar cap gestió. També 
explica que té sol·licitat un advocat d’ofici per al judici. 
 
Se li aconsella que demani una entrevista amb la seva treballadora familiar i li exposi la 
situació, per conèixer a quins ajuts pot accedir. 
 
Respecte a la sol·licitud d’un advocat del torn d’ofici, se li diu que si transcorregut un temps 
prudencial no aconsegueix resoldre-ho, contacti de nou amb la sindicatura. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                              
 
 
 
Expedient  3/13 
 
Problemes de circulació al carrer Alacant ocasionats per l’aparcament de vehicles 
 
Un ciutadà envia un correu electrònic en què explica que l’aparcament de vehicles al carrer 
Alacant dificulta la circulació, atès que queda un ample de calçada lliure de només 224 cm. Ho 
ha comentat amb la Policia Local, sense que la situació es resolgui. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà del procediment correcte a seguir, que seria presentar una instància a 
l’Ajuntament en què exposi la situació. També se li indica que, com que ja ha comentat el 
problema amb la Policia Local, la sindicatura pot tramitar la queixa en nom seu, si així ho 
decideix. 
 
El ciutadà informa que presentarà una instància conjunta amb els veïns i que si no reben 
resposta contactarà de nou amb la sindicatura. 
 
Resolució: No admesa. Informació   
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Expedient  4/13         
 
Retirada de la Renda Mínima d’Inserció 
 
Un ciutadà marroquí explica que des del mes d’agost de 2012 no percep la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI). No ha rebut cap comunicació del motiu de la retirada. 
 
La treballadora familiar que té assignada actualment el va informar que no era possible 
tramitar-li una nova RMI. 
 
Necessita saber si podrà accedir a aquesta prestació i, en cas que no sigui possible, conèixer-
ne els motius. 
 
Actuació 
 
La síndica manté una entrevista personal amb la regidora de l’Àrea de Cohesió Social i Serveis 
a les Persones i el Coordinador de Política Social i Ciutadania, en la qual fa entrega d’una 
còpia de l’expedient. Demana, també, que se li faci arribar l’informe corresponent. 
 
L’informe diu que la Generalitat li va suspendre l’RMI perquè, dins de les condicions per ser-ne 
perceptor, segons un decret de la Generalitat, la persona no pot sortir del territori (en aquest 
cas de Catalunya) i ell va marxar al Marroc mentre estava cobrant l’RMI i es va donar de baixa 
del padró a Rubí. Diu, també, que el ciutadà havia rebut la informació correcta en el seu 
moment. Es dóna aquesta informació al ciutadà. 
 
Al mateix temps el ciutadà comunica que li han ofert feina a Terrassa. 
 
S’agraeix l’informe a la regidora i se li demana que, en el supòsit que no aconsegueixi la feina, 
s’estudiï sol·licitar l’RMI de nou. 
 
Resolució: Queixa desestimada                                           
 
 
 
 
Expedient 5/13   
 
Manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà es queixa que va presentar una instància a l’Ajuntament i que no ha rebut resposta. 
Demanava una solució a les inundacions que pateix quan plou al seu habitatge, a causa 
d’unes arrels d’arbres que han fet malbé la vorera. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’Ajuntament i es demana l’informe corresponent.  
 
El regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat respon i adjunta la resposta 
que li han adreçat al ciutadà, en el sentit que ara no poden refer la vorera, però que es tindrà 
en compte la seva sol·licitud per a properes actuacions. 
 
Es comunica aquesta informació al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient 6/13      
 
Queixa per una sanció a un vehicle en suposat estat d’abandonament 
 
Una ciutadana es queixa perquè va presentar un recurs pel desacord amb una sanció de 
trànsit i que li ha estat desestimat. Ha anat a l’ORGT a informar-se i li han dit que faci un nou 
recurs. No hi està d’acord. 
 
Explica que havia rebut una comunicació de la Policia Local per la detecció de l’estacionament 
continuat i amb signes d’abandonament del vehicle, propietat del seu marit. Se li donava un 
termini de 48 hores per retirar-lo. 
El mateix dia va contactar amb la Policial Local per saber quins tràmits havia de fer. Seguint 
les indicacions, l’endemà va entregar la documentació i les claus del vehicle a la Prefectura de 
la Policia Local, a fi de desballestar-lo. 
 
Tenint en compte que la sanció correspon al mateix dia en què va fer l’entrega de la 
documentació i de les claus, i que encara estava vigent el termini de 48 hores per fer els 
tràmits, va presentar el recurs esmentat. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la cap del departament de Sancions, se li comenta el cas i se li fa arribar la 
documentació. 
 
Es demana que es tingui en compte que el termini de pagament finalitza el dia 28. 
 
Poc després, es rep la confirmació que s’estimarà el recurs presentat per la ciutadana i que 
s’anul·larà la sanció. 
 
Es comunica la informació obtinguda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  7/13    
 
Aparcament indisciplinat de vehicles davant un supermercat al carrer Basses 
 
Un ciutadà exposa dues queixes per via telefònica: l’una, pel trànsit de persones per la rampa 
d’accés al pàrquing d’un supermercat, i l’altra, pel continuat aparcament de vehicles de manera 
indisciplinada davant de l’entrada del mateix l’establiment, que provoca moltes molèsties a tot 
el veïnat. 
 
Actuació 
 
Respecte a l’accés de persones al pàrquing per la rampa, se l’informa que és un tema privat en 
què la síndica no pot intervenir. S’aconsella que dirigeixi la seva queixa a la persona 
responsable del supermercat. 
 
Pel que fa a l’aparcament de cotxes al carrer, es demana si han presentat alguna queixa a 
l’Administració. Diu que fa uns mesos va presentar una AQS a l’Ajuntament i que acaba de 
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rebre la resposta, en què li comuniquen que és una zona d’actuació preferent i que es tindrà en 
compte la seva sol·licitud. 
 
S’acorda amb el ciutadà que esperarà un temps prudencial per veure si es duen a terme 
actuacions que siguin efectives, i se li diu que, si no és així, torni a contactar amb la sindicatura 
a fi d’estudiar tramitar una nova reclamació. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació             
 
 
 
Expedient  8/13 
 
Comunicació de la recepció d’una notificació falsificada d’incoació d’expedient 
sancionador de l’Ajuntament de Rubí  
 
Un ciutadà explica que ha rebut una carta de l’Ajuntament, signada pel secretari, en la qual se 
li notifica la incoació d’un expedient sancionador per haver infringit l’article 48 de l’Ordenança 
de Policia i Bon Govern de la Via Pública, i se li imposa una sanció de 400 euros. 
 
Va anar al departament de Sancions i el van informar que no els constava cap sanció i que el 
document era falsificat. 
 
El promotor de la queixa vol estar segur que no és un document tramés per l’Ajuntament i que, 
per tant, la sanció no es farà efectiva.  
 
Actuació 
 
Es trasllada al secretari de l’Ajuntament la documentació original facilitada pel ciutadà, a fi que 
es puguin fer les comprovacions oportunes. Es demana l’informe corresponent que permeti 
donar resposta al ciutadà. 
 
Resolució: En tràmit 
 
 
 
Expedient  9/13 
 
Petició de devolució de l’import de l’IBI  
 
Una ciutadana explica que el dia 29 d’abril de 2009 va presentar una instància a l’Ajuntament 
en què demanava la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Aquesta instància li va ser resposta al juny del mateix any, en què se la informava que 
“assabentats que s’està tramitant la modificació de les dades de la finca de referència al 
Centre de Gestió Cadastral, podrà sol·licitar l’esmentada devolució quan aquesta sigui efectiva 
i atenent la data d’efecte de la modificació.” 
 
El novembre de 2009, la ciutadana presenta una nova sol·licitud, aquesta vegada a 
l’Organisme de Gestió Tributària, i insisteix en la seva petició de devolució. 
La ciutadana es queixa per la manca de resposta. 



  24

Actuació 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora de Serveis Econòmics i Hisenda i se li demana que emeti 
l’informe que permeti donar resposta a la ciutadana. 
 
La resposta del cap de la Unitat del Vallès Occidental diu que, segons la Llei general tributària i 
la Llei reguladora de les hisendes locals, es desestima la sol·licitud de devolució. 
 
S’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració d’àrea 
 
 
 
 
Expedient  10/13 
 
Cobrament per duplicat del rebut d’escombraries de l’exercici 2011 
 
Una ciutadana presenta una queixa amb relació a un suposat cobrament per duplicat del rebut 
d’escombraries de l’exercici 2011 d’un immoble. 
 
La promotora de la queixa i la seva germana varen presentar instàncies els anys 2010 i 2011 
en què sol·licitaven la rectificació dels titulars i el retorn de la part pagada indegudament de 
2011. Malgrat això, l’avís de pagament de l’exercici 2012 de l’habitatge 1r 1a va ser emès 
novament per duplicat, a nom de les dues. 
 
Demana la intervenció de la síndica per tal que es resolgui l’error en els titulars i els sigui 
retornat l’import corresponent a l’exercici 2011, pagat indegudament. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’Administració i es demana la informació que permeti donar resposta a 
la ciutadana. 
 
Es rep resposta del cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, que adjunta un informe emès pel cap 
de la Unitat del Vallès Occidental, en què diu que s’acredita la duplicitat de la taxa de 
l’habitatge 1r 1a. També diu que s’ha emès una proposta de resolució en sentit estimatori per 
la quantitat de 98,00 euros, més 8,74 euros en concepte d’interessos de demora, que seran 
retornats a la ciutadana. 
 
S’agraeix la resposta al cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí, agraïment que es fa extensiu al 
cap de la Unitat del Vallès Occidental. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
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Expedient  11/13        
 
Queixa per contaminació acústica 
 
Una ciutadana envia dos correus electrònics de queixa. Un d’actual i un altre que és còpia del 
que va enviar fa dos anys, per la contaminació acústica que provoquen els assajos dels 
tabalers a l’edifici del GAER. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el Servei d’Activitats i confirmen la informació facilitada l’any 2011: els 
tabalers van traslladar els assajos a l’Escola Municipal de Música. Actualment desconeixen qui 
assaja al local del GAER. 
 
Es contacta amb el Departament de Cultura, des d’on s’informa que el local ja no està llogat 
per l’Ajuntament. 
 
Després d’obtenir aquestes informacions, es decideix traslladar la queixa al regidor de 
Llicències Urbanístiques i Activitats considerant que les molèsties veïnals existeixen, i es 
demana que sigui l’Ajuntament qui resolgui la queixa de la ciutadana. 
 
Posteriorment, els serveis tècnics del departament d’Activitats informa que el propietari va 
cedir la nau temporalment a una comparsa que assajava per a festivitats vàries del municipi, i 
que s’ha requerit que se suspenguin aquestes activitats. 
 
Fet el seguiment, la ciutadana informa que les molèsties han finalitzat. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
Expedient 12/13        
 
Manca de resposta a la sol·licitud de devolució de l’import dels avals de garanties d’una 
obra i de l’obtenció de la llicència de primera ocupació 
 
Una ciutadana explica que el seu marit va presentar una instància el dia 27 d’octubre de 2011 
en què sol·licitava la devolució de l’import dels avals de garanties dipositats i de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació. A la petició s’adjuntaven els certificats dels abocadors i de final 
d’obra.  
 
Han anat en diverses ocasions a consultar al departament de Llicències i els han dit que 
l’expedient s’ha extraviat. Ha transcorregut més d’un any des de la presentació de la instància i 
encara no els han retornat els imports reclamats. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la secretària del regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats i se li demana 
informació respecte d’això, i s’indica que, malgrat no poder acceptar la queixa de la ciutadana 
perquè ha transcorregut més d’un any des de la presentació de la instància, seria bo poder 
resoldre el problema. 
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Respon que, per circumstàncies que encara no s’expliquen, és cert que es va extraviar 
l’expedient original. 
 
Diu que els ciutadans han acudit al servei esmentat en diverses ocasions i, segons els han 
informat, tenen l’informe favorable de la tècnica i ben aviat s’emetrà la resolució administrativa 
perquè s’aprovi per Junta de Govern Local, a fi de poder tramitar tant la llicència de primera 
ocupació com la devolució dels avals. 
 
S’agraeix la informació facilitada i es demana que quan es tingui la resolució administrativa 
se’n faci arribar un breu informe per tal d’informar la ciutadana i tancar l’expedient. 
 
Es contacta amb la promotora de la queixa i se li trasllada la resposta rebuda, tot dient-li que 
quan es disposi de més informació se l’hi comunicarà. 
 
Dies més tard, des de l’Ajuntament comuniquen que en la Junta de Govern del mes en curs 
s’ha aprovat el retorn total de les garanties i que en la propera s’aprovarà la concessió de la 
llicència de primera ocupació. Es dóna aquesta informació a la ciutadana. 
 
Transcorregut un mes, la ciutadana comunica que s’han resolt favorablement els dos temes. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
Expedient  13/13 
 
Legalització d’un habitatge 
 
Una ciutadana explica que l’Ajuntament li requereix una sèrie de documentació i un import 
elevat per a legalitzar el seu habitatge. Les obres van finalitzar l’any 2005. 
 
Entre la documentació que se li demana es troben els plànols d’una ampliació que l’arquitecte 
mai li va lliurar, tot i haver-los pagat. 
 
Va presentar una demanda al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per l’actuació de l’arquitecte, 
que va ser condemnat a una multa de 6.000 euros, però ella continua sense tenir els plànols. 
 
Demana conèixer el detall dels conceptes de la quantitat sol·licitada per l’Ajuntament i, també, 
saber si alguna part de l’expedient ha prescrit. 
 
Actuació 
 
Davant la complexitat de la queixa que planteja la ciutadana, es demana una entrevista al 
regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats per tal de tractar el tema personalment. Durant 
l’entrevista amb el regidor, a la qual també assisteix l’arquitecta del Servei de Llicències 
Urbanístiques, s’aclareixen els dubtes. 
 
Posteriorment, s’agraeix l’entrevista al regidor i es demana que s’emeti un informe escrit. 
Segons l’informe rebut, l’habitatge existent no es correspon amb el previst en el projecte, ja 
que s’ha ampliat i modificat. A més, les plataformes d’anivellament i el mur de contenció 
construïts no s’ajusten a la normativa. 
 
La conclusió és que caldria sol·licitar una nova llicència d’obres on es recullin els treballs 
necessaris per ajustar-se a la normativa.  
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Respecte a la demanda al Col·legi d’Arquitectes, s’adreça la ciutadana al Síndic de Greuges 
de Catalunya, que és qui en té les competències. 
 
Es respon la ciutadana i se li tramet adjunta una còpia de l’informe rebut. 
 
S’agraeix la gestió al regidor i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració d’àrea 
 
 
 
Expedient  14/13  
 
Manca de pressió d’aigua en un habitatge de la urbanització de Ximelis 
 
Un ciutadà, veí de la urbanització de Ximelis, explica que es va construir un habitatge i, en 
anar-hi a viure, s’ha trobat que no hi ha suficient pressió d’aigua. 
 
Un tècnic de Sorea, la companyia concessionària del servei, va realitzar les comprovacions 
corresponents i va informar que la pressió que arriba a l’habitatge és de només mig quilo. 
Sorea li ha lliurat un pressupost per l’import de l’obra necessària per resoldre la incidència. 
 
El ciutadà vol saber quina pressió hauria d’arribar al seu habitatge i si és ell qui ha d’assumir la 
quantitat pressupostada. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li 
demana que faci arribar la informació escaient al més aviat possible.  
 
Un cop rebuda la resposta, es trasllada al ciutadà la informació rebuda, que sobre la pressió 
diu: “el Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua al municipi de Rubí no fixa una pressió 
mínima, tot i que la recomanació que fa el prestador del servei és que no sigui menor als 2 
bars”. 
 
Respecte de qui s’ha de fer càrrec de les obres necessàries per a millorar les condicions de 
subministrament en aquest habitatge, diu que: “és l’usuari qui ha d’afrontar aquesta despesa; 
no obstant això, l’Ajuntament té prevista una inversió del Servei que consisteix en l’anul·lació 
del dipòsit de Ximelis, fet que modificarà les condicions de subministrament d’aigua en la zona, 
incrementant la pressió en els usuaris propers al dipòsit.” 
 
Es trasllada aquesta informació al ciutadà, s’agraeix l’informe al regidor i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
Expedient  15/13        
 
Disconformitat amb una sanció imposada a la zona blava 
 
Un ciutadà mostra la seva disconformitat amb una multa per no tenir el tiquet de zona blava 
exposat. Afirma que sí el tenia i que, tot i així, s’han desestimat les al·legacions i el posterior  
recurs de reposició. 
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Actuació 
 
Una vegada estudiada la documentació aportada pel ciutadà s’adreça un escrit al regidor de 
l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, en què es fan les següents consideracions:  
 

1. A la butlleta de denúncia no hi consta cap identificació, ni tan sols numèrica. 
 
2. En el document de ratificació de l’empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., que es 

tindria com a prova testifical, tampoc hi consten les dades personals de l’agent vigilant: 
nom i cognoms.  

 
En aquest cas, la denúncia no compleix els requisits ni d’inici ni de ratificació perquè es pugui 
considerar com a prova.  
 
Tampoc s’aporta cap altra prova documental, com podria ser una fotografia. 
 
Cal dir que no es qüestiona si el ciutadà tenia un tiquet de zona blava o no, tot i que afirma que 
el tenia, sinó el procediment utilitzat des del principi, ple de vicis i errors que fan nul·la la 
sanció. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat, es recomana: 
 
- que s’anul·li la sanció que es va imposar al ciutadà, amb els efectes oportuns. 
 
- la utilització de tots els mitjans de prova, a més de les actes i ratificacions dels agents de 
l’autoritat, a l’hora de sancionar les infraccions de trànsit i circulació. 
 
- utilitzar les PDA sempre que sigui factible, ja que la fotografia in situ i el consegüent 
enregistrament del dia i l'hora de les infraccions serien una prova que ajudaria molt a l’hora de 
dictar resolucions sancionadores. 
 
 
Posteriorment es rep la resposta del regidor, que hi adjunta l’informe emès pels Serveis 
Jurídics, que diu que s’estima plenament la queixa del ciutadà, que es revoquen els decrets 
dictats i que es retorna al sancionat la quantitat cobrada. 
 
S’agraeix la resposta rebuda al regidor. 
 
Es trasllada aquesta resolució al ciutadà. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
         Recomanació acceptada  
 
 
 
 
Expedient  16/13      
 
Disconformitat amb el cost i les condicions per la tala d’un arbre 
 
Una ciutadana exposa que l’any 2009 va presentar la primera sol·licitud de permís per talar un 
arbre del seu pati. Diu que aquesta sol·licitud no va ser contestada per escrit, però que es van 
personar dos treballadors de l’Ajuntament a casa seva per fer la inspecció. Els va demanar que 
li fessin arribar, per escrit, la conformitat per poder realitzar la tala, però mai li ha arribat. 
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L’any següent va presentar una nova sol·licitud en què demanava el mateix permís i va rebre la 
resposta, en què se li detallava la documentació que havia de presentar. Fet el càlcul del cost 
que li suposava, va desistir de la seva petició. Considera excessiva la taxa que imposa 
l’Ajuntament, a la vora de 300€. Ha consultat diferents ajuntaments de l’entorn i ha comprovat 
que en tots aquesta taxa és molt inferior. 
 
Actuació 
 
S’estudia el cas i es comprova que el cost i el procediment que cal seguir és el d’una obra 
menor (OME). Es confirma que la tala d’arbres té una taxa molt superior a la d’altres ciutats 
veïnes i que cal aportar una documentació més complexa. 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i es  recomana: 

. Que s’estudiï si és convenient donar a la tala d’arbres la consideració d’obra menor.  

. Que s’estimi si realment és necessari un projecte executat per un enginyer agrícola. 

. Que es valori l’import de la taxa, per tal d’ajustar-lo a una quantitat que resulti més assumible 
per als ciutadans. 
 
 
Des de la Regidoria es respon que a les noves ordenances fiscals per al 2014 es modificarà la 
taxa a la baixa i que també hi ha la intenció de modificar la tipologia de llicència per la qual es 
concedeixin aquest tipus d’actuacions. 
 
S’agraeix la resposta al regidor.  
 
S’informa la ciutadana i se l’adverteix que durant el 2013 les condicions seran les vigents. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea     
                   Recomanació acceptada   
 
 
 
Expedient  17/13      
 
Manca de resposta a una instància 
 
Un ciutadà presenta una queixa pel fet de no haver rebut resposta a una instància presentada 
conjuntament amb el propietari d’un establiment de restauració, en què demanaven un canvi 
d’ubicació del mobiliari urbà situat davant de l’establiment esmentat. 
Han passat més de sis mesos des de la presentació de la instància sense que hagin rebut cap 
resposta. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li 
demana que emeti l’informe corresponent. 
 
Segons l’informe rebut, després d’una inspecció dels serveis municipals de manteniment i de 
mobilitat, s’ha arribat a una solució consensuada amb la propietat de l’establiment: 
 
Es retiraran les dues cadires i només se’n reubicarà una en l’indret demanat. 
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Els treballs els efectuarà el Servei de Manteniment municipal per tal d’assegurar-ne la nova 
ubicació i minimitzar l’impacte sobre el paviment. 
 
Informa, també, que el titular de l’activitat haurà de realitzar una petició d’ocupació 
suplementària de la nova superfície. 
 
S’agraeix la resposta al regidor, se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea       
 
 
 
 
Expedient  18/13       
 
Disconformitat amb la resposta rebuda de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà que va presentar una queixa a la sindicatura a finals de l’any 2012 (exp. 61/12), en 
què es queixava del perill que pot suposar un tub metàl·lic amb cables elèctrics que hi ha 
davant de la façana d’un habitatge del carrer Pau Claris, mostra la seva disconformitat amb la 
resposta rebuda de l’Ajuntament quan se li diu que la seva queixa és un tema exclusiu de la 
companyia de subministraments elèctrics i és a ella a qui li pertoca realitzar les reparacions 
corresponents. 
 
Considera que, malgrat que pugui ser un tema exclusiu de la companyia elèctrica, el perill es 
troba a la via pública, motiu pel qual l’Ajuntament hauria de dur a terme les gestions oportunes 
per tal de resoldre-ho. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es fa la 
consideració que, si la situació denunciada suposa un perill real, ha de ser l’Ajuntament qui 
vetlli perquè la seguretat dels ciutadans estigui garantida i, en conseqüència, faci les gestions 
necessàries per a resoldre la situació. 
 
Des d’APEUS traslladen la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats, atès que 
és un tema de la seva competència. Responen que “els serveis tècnics de Llicències 
urbanístiques es posaran en contacte amb la companyia elèctrica per informar de la incidència 
i que es procedeixi a resoldre la situació segons les seves competències.” 
S’agraeix la resposta, se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea     
 
 
 
Expedient  19/13     
 
Manca de resposta a una sol·licitud de PIRMI 
 
Un ciutadà es posa en contacte amb la sindicatura per telèfon i explica que va sol·licitar la 
renda mínima d’inserció (PIRMI) a Serveis Socials del Sector Primer de Maig fa molt temps i 
que no ha rebut cap notícia. 
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Diu que l’any 2011 va treballar 6 mesos, des del maig fins al novembre, en un pla d’ocupació 
de l’Ajuntament, motiu pel qual se li va retirar el PIRMI.  
 
Actuació  
 
La sindicatura es posa en contacte amb la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les 
Persones per preguntar per l’estat de la sol·licitud. Es rep l’informe que diu que es va tramitar 
la prestació i que tenen constància que està aprovada i que el seu import és de 645,30€.  
 
S’agraeix la informació al regidor, se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea    
 
 
 
Expedient  20/13      
 
Queixa sobre copagament de medicaments 
 
Un ciutadà explica que, des de fa uns mesos, al seu pare de 88 anys se li aplica el 
copagament de persona activa i no de persona jubilada, com correspondria, en la compra de 
medicaments. 
 
Ha demanat informació sobre com resoldre l’error a l’oficina de l’ICASS de Terrassa i al seu 
metge de capçalera, i no li han donat cap solució. 
 
Actuació 
 
Es consulta l’expedient amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que indica que des d’allà 
poden fer la queixa corresponent al Cat Salut.  
 
Posteriorment, des de l’oficina del SGC confirmen que han rebut la queixa i que s’està 
gestionant.  
 
S’agraeix l’atenció i la diligència amb què s’ha atès el ciutadà. 
 
Resolució: Derivat al Síndic de Greuges de Catalunya  
 
 
 
Expedient  21/13 
 
Malestar pel desallotjament d’un hort 
 
Un ciutadà contacta amb la sindicatura per telèfon i explica que responsables de Medi Ambient 
de l’Ajuntament li han dit que ha de desallotjar l’hort que ocupa des de fa molts anys a Ca 
n’Alzamora. 
 
El motiu és que l’hort suposa un risc perquè està ubicat a la llera del riu i també perquè hi 
passen línies d’alta tensió per sobre. El ciutadà demana que li concedeixin un termini per poder 
recollir el que hi té plantat. 
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Actuació 
 
Es contacta amb la persona responsable del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, 
que informa que, després de portar a terme una inspecció, s’ha comprovat que per seguretat i 
normativa és impossible mantenir l’hort allà, i que si el ciutadà no l’abandona voluntàriament ho 
haurà de fer per requeriment. Es demana que s’atengui la petició del ciutadà de poder fer la 
collita.  
 
Més tard explica que s’ha comunicat al ciutadà que haurà de deixar l’hort actual quan hagi 
acabat de collir-ho tot, entre agost i setembre. Diu també que el ciutadà hi està d’acord i que 
s’ha compromès a deixar-ho tot net, cosa que ja està fent. 
 
Des de la sindicatura es contacta amb el ciutadà, el qual confirma el seu acord. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
 
Expedient  22/13 
 
Manca de resposta a una queixa 
 
Un ciutadà exposa que no ha rebut cap resposta respecte de la queixa presentada a 
l’Ajuntament per mitjà del servei Avisos, Queixes i Suggeriments (AQS), sobre la ubicació d’un 
esglaó i una rampa sobre la vorera d’un carrer de la ciutat. Demana que es treguin. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats i es demana 
informació sobre el cas.  
 
El regidor respon que, pel que fa a la rampa, el cas s’ha derivat al servei de Guals per mitjà 
d’una nota interna, i que, pel que fa a l’esglaó, s’ha parlat amb el servei Sancionador de 
l’Ordenança de la via pública, i també se’ls passarà nota de les inspeccions realitzades pels 
seus tècnics. 
 
Es recorda la conveniència que l’Ajuntament respongui les sol·licituds dels ciutadans dins el 
termini de tres mesos. 
 
S’informa d’aquesta resposta el ciutadà. S’estarà amatent a les actuacions del servei de Guals 
i del servei Sancionador. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
                   Recordatori  
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Expedient  23/13     
 
Reclamació del retorn d’un import embargat per obres 
 
Es tracta d’un expedient que deriva del Síndic de Greuges de Catalunya, atès que, d’acord 
amb el conveni signat, ha posat en coneixement de la ciutadana l’existència de la institució a 
Rubí i la ciutadana ha demanat que sigui des d’aquí que es tramiti la queixa. 
 
La ciutadana, en representació de Montajes y Proyectos Electrónicos, S.L., es queixa perquè 
es va anul·lar una llicència d’obres per rehabilitar la façana de l’empresa i tenen pendent de 
devolució un import embargat. Explica que van presentar tota la documentació, i que des del 
febrer de 2012 han adreçat diferents escrits de reclamació i no han rebut cap explicació del 
motiu de la demora. 
 
Exposa que és una quantitat que actualment resulta significativa per al funcionament de 
l’empresa. 
 
Actuació 
 
Es demana informació al cap de l’ORGT, que informa que hi ha una resolució favorable i que 
es retornarà l’import embargat amb els interessos corresponents. La ciutadana els ha de 
facilitar el número de compte on vol que es faci efectiu l’ingrés. 
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient.  
 
Resolució: Amb col·laboració de l'àrea  
 
 
 
 
Expedient  24/13     
 
Desacord amb una proposta de Serveis Socials 
 
Una ciutadana es persona a la sindicatura perquè des dels Serveis Socials li han proposat que, 
atenent a la seva situació aquí, s’hauria de plantejar el retorn al seu país d’origen (Equador), 
cosa que ella no vol fer perquè allà els seus tres fills no rebran l’atenció sanitària que els 
cal.(Tots tres tenen graus de discapacitat reconeguda.) 
 
A més, demana si hi ha algun tipus d’ajut al qual pugui tenir accés, ja que actualment l’únic 
ingrés familiar és la prestació de 350€ que rep un dels seus fills. 
 
Pregunta també si aquest ajut el podria seguir rebent a l’Equador. 
 
Actuació 
 
Es trasllada el cas a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones i s’exposa 
la situació de la ciutadana. Se li diu que, tot i que la ciutadana no té cap queixa de l’atenció 
dispensada per la treballadora social, en la situació que es troba necessitaria una solució 
diferent de la suggerida de retornar al seu país. 
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L’informe emès per la cap de serveis socials bàsics explica que des de l’any 2004 es va iniciar 
la intervenció amb la família i es van gestionar tots els recursos necessaris per tal de millorar la 
seva qualitat de vida. 
 
Diu també que la ciutadana ha rebutjat els recursos que se li ofereixen per al seu fill gran, 
adequats a la seva discapacitat. 
 
Sobre el retorn a l’Equador, explica que en cap moment se li ha dit el que ha de fer, sinó que 
s’ha valorat el fet que aquí no té una xarxa que pugui ajudar-la en la seva situació, mentre que 
al seu país té set germans que la podrien ajudar.  
 
Diu també que en tot cas no es tracta d’una obligació, ja que des de Serveis Socials només es 
fa un acompanyament i cada persona decideix la seva situació. 
 
Amb relació a la consulta de si pot cobrar a l’Equador la prestació que rep el seu fill, informa 
que no és possible. 
 
S’agraeix l’informe a la regidora, amb la confiança que es pugui trobar la millor manera 
d’atendre i protegir les necessitats dels menors. 
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l'àrea  
 
 
 
 
Expedient  25/13     
 
Queixa per la brutícia acumulada en una obra 
 
Una ciutadana presenta per correu electrònic un escrit de queixa, en nom de la comunitat de la 
qual és la presidenta, per l’estat d’abandonament i la brutícia acumulada als baixos de l’edifici 
en obres, presumptament abandonat, situat davant del seu immoble. 
 
Actuació 
 
S’adreça un escrit al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats en què  s’exposa 
que s’ha pogut comprovar que en la zona indicada hi ha una gran quantitat de brutícia 
acumulada i que hi falten trossos de tanca, per la qual cosa és fàcil accedir-hi.  
 
Es té en compte que és un carrer pel qual circulen molts infants que assisteixen a classe als 
centres escolars de l’entorn, i es recomana que l’Ajuntament prengui les mesures necessàries 
per resoldre la neteja i el tancament del solar, i garantir així les condicions de seguretat i de 
salubritat que els ciutadans mereixen. 
 
El 25 d’octubre la ciutadana adreça un correu per comunicar que treballadors de l’Ajuntament 
estan realitzant les tasques de neteja i tancament. 
 
Quasi un mes més tard, la regidoria informa que l’Ajuntament va procedir a fer subsidiàriament 
la neteja i el tancament d’aquesta obra aturada, motiu pel qual els problemes de neteja i accés 
a les obres s’han solucionat. 
 
S’agraeix  l’actuació  al  regidor, alhora que es fa palès que rebre l’informe força temps després  
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d’haver-se realitzat les obres fa que no tingui gaire sentit respondre la ciutadana per donar-li 
una informació que ja coneix.  
 
Es recomana de vetllar pels terminis de resposta, per evitar situacions com aquesta. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
        Primera recomanació acceptada 
 
 
 
Expedient  26/13 
 
Desacord amb l’ajuda rebuda de Serveis Socials 
 
Una ciutadana es persona a la sindicatura i es queixa que Serveis Socials no li concedeix 
l’ajuda que necessita. 
 
Explica que el febrer de 2012 se li va acabar la prestació de 426€ que cobrava i que en aquest 
moment no té ingressos. El marit tampoc té feina.  
 
El mes d’abril va fer els tràmits per sol·licitar la prestació RMI i, quan uns mesos després va 
trucar a Barcelona per conèixer l’estat en què es trobava la resolució, li van dir que la petició 
havia estat denegada. 
 
A l’agost va demanar un ajut per pagar els rebuts de lloguer, aigua, llum i aliments, i a l’octubre 
li van comunicar que els tenia aprovats.  
 
El gener d’aquest any es va entrevistar amb la treballadora social assignada, que li va dir que 
havia cobrat els ajuts quan, segons ella, no va ser així, fet que va provocar un cert 
enfrontament, del qual està penedida i respecte del qual vol demanar disculpes. 
 
Demana, també, si es pot sol·licitar l’RMI per al seu marit.  
 
Actuació 
 
S’adreça un escrit a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones en què 
s’exposa la petició de la ciutadana. Així mateix, es demana que es torni a considerar la seva 
situació i que, si reuneix les condicions requerides, es tramiti la prestació RMI a nom del seu 
marit. 
 
La regidora fa arribar un informe emès per la cap de Serveis Socials Bàsics en què detalla 
exhaustivament totes les ajudes que s’han concedit a la família durant molts anys. 
 
De l’informe es desprèn que l’atenció dispensada al llarg de tots aquests anys ha estat la 
correcta. 
 
Es proposa a la ciutadana que, tot i que les condicions requerides per accedir a l’RMI són ara 
més estrictes, torni a intentar demanar-la. Igualment se li insisteix que valori més la feina dels 
professionals que l’atenen i que els tingui el respecte i la consideració degudes, i que els 
exposi la seva situació amb calma i tranquil·litat.  
 
De totes maneres se li diu que pot dirigir-se al Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb 
la sol·licitud de l’RMI. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea     
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Expedient  27/13     
 
Desacord per haver de pagar tot import de l’IBI d’un solar de propietat compartida  
 
Una ciutadana exposa el seu desacord amb el fet que la seva mare hagi de pagar tot l’import 
de l’IBI d’un solar, malgrat que només és propietària del 51%. 
 
No està d’acord amb la resolució que ha rebut de la Diputació de Barcelona, en què li 
desestimen la sol·licitud de divisió de la quota de l’impost. 
 
Actuació 
 
Es consulta el cas amb el cap de l’oficina de l’ORGT de Rubí. Informa que la llei d’aplicació és 
de rang estatal, que no depèn ni de la Diputació ni de l’Ajuntament, i estableix que ha de fer-se 
càrrec de pagar tot l’import de l’IBI qui té més coeficient de la propietat compartida. Després ha 
de reclamar a l’altre copropietari la part que li correspon. Una possibilitat de solució seria 
segregar la finca, fer-ne la divisió en dos. En aquest supòsit, caldria adreçar-se a Urbanisme. 
 
Es comunica aquesta informació a la ciutadana, la qual no està d’acord amb aquesta 
normativa. 
 
Se li diu que pot adreçar la seva queixa a la Defensora del Pueblo Español.  
 
Resolució: Amb la col·laboració de l’àrea    
 
 
 
Expedient  28/13 
 
Sancions per circular per l’illa de vianants  
 
Un ciutadà exposa que els propietaris dels comerços de Galeries Rubí sovint són sancionats 
per passar, amb els seus vehicles, per l’illa de vianants de l’avinguda Francesc Macià, per 
efectuar la descàrrega de les mercaderies destinades als seus comerços. 
 
Aporta un escrit signat per diversos comerciants en què demanen que se’ls faciliti el pas, com 
succeeix amb els propietaris dels garatges. Consideren aquest fet un greuge que fa més difícil 
tirar endavant els seus negocis. 
 
També sol·licita l’anul·lació de dues sancions. 
 
Actuació 
 
S’adreça un escrit al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i es recomana que 
es consideri la petició dels propietaris dels comerços. 
 
A més, se sol·licita que es valori l’anul·lació de les sancions, als efectes oportuns.  
 
L’informe de l’àrea respon de manera negativa a la recomanació sobre la anul·lació de les 
sancions, perquè en la data que es va produir la sanció el vehicle no estava autoritzat per 
accedir i circular per l’illa de vianants. 
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Pel que fa a la regularització del pas dels vehicles per l’illa, s’accepta la recomanació i  s’indica 
que han de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 
 
S’agraeix l’escrit al regidor i se suggereix que, una vegada que els comerciants hagin 
formalitzat la sol·licitud d’inscripció de les matrícules dels seus vehicles, el procés 
d’autorització es porti a terme amb la màxima rapidesa possible. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Fet el seguiment, es comprova que la situació està resolta. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
                   Recomanació acceptada parcialment 
 
 
 
Expedient  29/13 
 
Queixa per manca de manteniment en un solar 
 
Una ciutadana exposa que el solar situat al costat de la seva propietat està ple d’herbes i 
bardisses, la qual cosa suposa un risc d’incendi, especialment a l’estiu. La mateixa situació va 
donar lloc a l’obertura d’un expedient l’any 2011. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats i es recomana que es 
netegi al més aviat possible, tal com es va fer el 2011. Així mateix, es demana que es controli 
periòdicament l’estat del solar per evitar les queixes continuades i el risc d’incendi. 
 
A l’informe de resposta dels serveis tècnics de la Regidoria informen que no hi ha cap 
expedient obert ni cap queixa respecte d’aquest tema. Si es considera que el propietari de la 
finca no ha mantingut les seves obligacions de manteniment, s’ha de tornar a fer una queixa 
formal per escrit mitjançant una instància al Registre General de l’Ajuntament perquè s’iniciïn 
els tràmits d’inspecció i administratius que corresponguin. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i s’exposen els motius pels quals es va decidir acceptar la queixa:  
 

- El fet que aquesta mateixa situació havia estat denunciada l’any 2011, i aleshores es va 
resoldre. Es comenta, també, si l’Ajuntament no hauria de fer un seguiment i control 
d’aquest solar, pel fet que ja hi havia intervingut, i d’altres solars que puguin representar 
un risc i un estat d’angoixa per als ciutadans. 

- El fet que estàvem al mes de juliol i es va pensar que la intervenció seria immediata. 
 

No va ser així i, a més, la resposta va arribar al mes de novembre, motiu pel qual es va 
recomanar, una vegada més, el compliment del termini de quinze dies de resposta,  segons el 
que estableix l’article 16 del Reglament del Síndic de Greuges de Rubí. 

 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea                               
                   Recomanació no acceptada 
 



  38

Expedient  30/13 
 
Desacord amb l’enderroc d’obres d’ampliació de soterrani d’una casa unifamiliar 
 
Un ciutadà exposa el seu desacord amb la resolució que desestima el recurs de reposició 
presentat a l’Ajuntament, on se’ls fa el requeriment, a ell i a la seva esposa, de procedir a 
l’enderroc de les obres d’ampliació a la planta soterrani de l’habitatge unifamiliar, en el termini 
d’un mes. 
 
Exposa el seu desacord amb la informació que diu que les obres van ser iniciades el segon 
trimestre de 2005. Va lliurar una fotografia, de l’any 2004, on es podia veure que les obres 
s’havien dut a terme. 
 
Demana que es revisi aquest aspecte i que, si ha d’enderrocar una part de l’edificació, se li 
concedeixi un termini de temps més llarg per fer les obres necessàries, ja que està a l’atur, té 
tres fills que estudien i ara no disposa de recursos per fer-ho. 
 
Demana que, si és possible, l’Ajuntament faci un estudi in situ per poder mantenir la part de la 
planta baixa que facilita l’accés a l’habitatge a l’esposa del ciutadà, que pateix esclerosi 
múltiple i necessita disposar d’aquest accés.  
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats i, tot i que el decret del 
regidor delegat deixa palès que la construcció no compleix la normativa urbanística d’aplicació 
i és il·legalitzable tal com està, es demana que es valori de nou aquesta queixa perquè el 
ciutadà afirma que només es van posar unes plaques metàl·liques de contenció. S’adjunta la 
fotografia, de l’any 2004, com a prova que les obres es van dur a terme amb anterioritat. 
 
Es demana que es tingui en compte la malaltia de l’esposa i fer possible, en el futur, l’accés a 
l’habitatge.  
 
Es rep l’informe del regidor, en què exposa que qualsevol proposta tècnica respecte de la seva 
resolució caldrà que s’efectuï en forma legal, entregant les peticions per escrit al Registre 
General de l’Ajuntament, o diu també que poden demanar consulta amb els serveis tècnics 
municipals del servei de Llicències Urbanístiques i Activitats. 
 
S’agraeix la resposta al regidor i es demana que, sense vulnerar la normativa, es tingui en 
compte la situació familiar del ciutadà i que es procuri trobar la solució més favorable possible.  
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució:  Amb col·laboració de l’àrea                        
 
 
 
Expedient  31/13              
 
Perill de caiguda d’un arbre 
 
Un ciutadà es posa en contacte per telèfon amb la sindicatura i exposa que a la plaça que hi 
ha a la confluència dels carrers Àngel Guimerà i Dante Alighieri hi ha un pi molt alt que està 
inclinat cap a casa seva. 
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El preocupa, sobretot els dies de fort vent, la possible caiguda de l’arbre, que afectaria de ple 
el seu habitatge, una casa de planta baixa. 
 
Demana que l’Ajuntament en faci el control. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà de la necessitat que presenti una instància a l’Ajuntament, però sol·licita 
que des de la sindicatura es tramiti en nom seu. 
 
S’adreça un escrit al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat per exposar-li la 
situació, i es demana que es faci la comprovació i l’estudi pertinent. 
 
L’àrea informa posteriorment de la tala de l’arbre, fet que el ciutadà corrobora. 
 
S’agraeix l’actuació i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea     
 
 
 
Expedient  32/13            
 
Queixa per la manca de reparació d’un intèrfon 
 
Un ciutadà exposa que és llogater d’un pis de protecció oficial. Segons el contracte, tenia un 
termini d’un mes per reclamar qualsevol desperfecte que observés a l’habitatge. 
 
Dins d’aquest termini va reclamar, per burofax, tot el que considerava en mal estat. Es van 
atendre les seves peticions, excepte la que feia referència al problema dels intèrfons: el de la 
porta que tanca el recinte exterior i el de la porta d’entrada a l’edifici. 
 
Segons explica, la companyia de manteniment li va dir que la reparació no es portaria a terme 
perquè es tractava d’una avaria general. 
 
Demana que, almenys, es repari l’intèrfon corresponent a la seva escala, ja que baixar al portal 
cada vegada que algú truca representa una molèstia, tant per a ell com per a la resta de veïns. 
 
Actuació 
 
S’adreça un escrit al regidor per exposar-li la situació, que fa arribar un informe de PROURSA 
que diu que tenen a la seva disposició un pressupost per a la substitució de l’intèrfon, però que 
per raons pressupostàries aquesta despesa no està inclosa en la partida de manteniment 
prevista per a l’exercici 2013, i que estudiaran incloure-la en exercicis futurs. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i, davant la indefinició de temps, i valorant que a més d’un servei 
de comoditat es tracta d’un element de seguretat, es demana que s’inclogui la reparació 
sol·licitada en la partida del 2014. 
 
Fet el seguiment, el ciutadà comunica que la reparació s’ha efectuat. 
 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea            
                   Recomanació     
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Expedient  33/13          
 
Queixa per l’ordre de retirada d’una caseta de fusta 
 
Una ciutadana mostra el seu desacord amb l’ordre d’enderroc d’una caseta de fusta que ha 
construït a la terrassa de la planta baixa del seu habitatge. 
 
La ciutadana exposa que es tracta d’una caseta de fusta, situada directament a terra, sense 
fixació i sense contacte amb la façana de l’edifici, que és un bé movible i, pels materials amb 
què està fet, no perdurable en el temps. Diu que la va instal·lar sense demanar permís perquè 
hi ha una gran quantitat de casetes a moltes terrasses d’altres edificis, la qual cosa li va fer 
pensar que no cometia cap tipus d’irregularitat. 
 
La conveniència d’instal·lar-la va venir donada pel consell del psicòleg que tracta el seu fill, 
afectat del trastorn d’Asperger, perquè el nen disposés d’un espai propi de joc amb l’objectiu 
de desenvolupar les seves habilitats manuals i poder relacionar-se amb els amics amb una 
finalitat socialitzadora, aspecte molt important per als infants afectats per aquest trastorn.   
 
Pregunta si, reduint l’alçada de la caseta, es podria mantenir instal·lada durant alguns anys, 
fins que ja no fos tan fonamental per al desenvolupament del fill. Especifica que la caseta es 
troba en una terrassa orientada a l’interior de la zona comunitària, no visible des de l’exterior 
de la comunitat.  
 
També voldria saber si, en el supòsit d’arribar a un acord en una reunió amb tota la comunitat 
per mantenir-la instal·lada, l’Ajuntament revocaria la resolució que se li ha comunicat per 
decret del regidor delegat, que diu haver rebut ara, 8 mesos després d’haver-se dictat. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats i es demana 
que, tenint en compte l’informe del Servei de la Unitat de Psicologia de l’Hospital de Terrassa, 
es valori si hi ha alguna possibilitat de conservar la caseta fins que el nen sigui més gran. 
 
L’informe emès pel regidor diu que, pel que fa a l’informe mèdic, s’ha d’incloure com a part del 
recurs de reposició i del recurs contenciós administratiu que té el dret d’exercir. Comunica, 
també, que els Serveis Tècnics municipals fan constar que els interessats han presentat 
al·legacions respecte d’això, les quals estaven pendents d’un informe jurídic que les resolgui, i 
que dita resolució es comunicarà a la interessada per tal que procedeixi segons el procediment 
administratiu i legal al qual té dret. 
 
Es respon a la ciutadana i se li adjunta una còpia de l’informe del regidor, i es fa l’observació 
que hauria estat convenient que s’hagués informat sobre el fet que prèviament havien 
presentat al·legacions a l’Ajuntament.  
 
Fet el seguiment, després d’uns mesos, la ciutadana comunica que la situació segueix igual. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient  34/13 
 
Queixa pel no-retorn de garanties i avals bancaris per part de l’Ajuntament 
 
Una ciutadana, en nom del seu marit, es queixa que no se li ha retornat l’import d’unes 
garanties i avals bancaris per part de l’Ajuntament, que es van dipositar per a una obra que 
van realitzar. Diu que sí han recuperat la part corresponent als avals dipositats al banc. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats, que fa arribar 
un informe en què comunica que la Junta de Govern Local va aprovar la tramitació de la 
devolució de les garanties. Explica que la devolució d’aquestes s’ha de demanar a la 
Tresoreria municipal, i que a aquest efecte cal aportar la documentació necessària. 
 
Es respon a la ciutadana i s’hi adjunta una còpia de l’informe del regidor. 
 
S’agraeix la resposta al regidor i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
    
Expedient  35/13  
 
Consulta sobre els comptadors de l’aigua i de la llum 
 
Una ciutadana exposa que és propietària d’un habitatge situat al carrer Mare de Déu del Pilar i 
que no disposa de comptador d’aigua ni de llum.  
 
Va consultar la companyia de l’aigua i la van informar que era necessari instal·lar l’escomesa 
definitiva, que suposa un cost al voltant dels 4.000€. Després podria fer la contractació 
individual amb un cost d’uns 200€. El fet que només hi hagi dos pisos venuts els fa impossible 
assumir el cost de l’escomesa general. 
 
Demana la implicació de l’Ajuntament en la resolució d’aquesta situació en el sentit d’esbrinar 
qui té actualment la propietat de l’immoble i fer-li el requeriment necessari, o de cercar una 
alternativa. 
 
Actuació 
 
Tot i que no és un servei que sigui competència de l’Ajuntament, es remet la consulta al 
regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats. 
 
Segons l’informe rebut, l’Ajuntament no pot intervenir en aquest assumpte ja que és un tema 
de reclamacions entre tercers i no està entre les seves competències. 
 
Tot i així, faciliten informació en relació amb la Llicència d’obres majors i la Cèdula 
d’Habitabilitat  
 
Es respon al ciutadà i s’hi adjunta una còpia de l’informe del regidor. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea   
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Expedient 36/13 
 
Consulta sobre els comptadors de l’aigua i de la llum 
 
Una ciutadana presenta una queixa pel mateix motiu exposat a l’expedient 35/13 
 
Actuació 
 
Es dóna la mateixa resposta que en el cas anterior, atès que es tracta de l’altra veïna, 
propietària d’un dels immobles. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea   
 
 
 
 
Expedient  37/13  
 
Desacord amb l’import d’una sanció imposada per infracció de trànsit 
 
Una ciutadana exposa, en nom de la seva parella, el desacord d’aquest amb l’import de la 
sanció imposada per una infracció de trànsit. 
 
L’import que consta a la butlleta de sanció és de 90€, i a la carta de pagament l’import que hi 
apareix és de 200€, que amb la bonificació queda en 100€. 
 
Actuació 
 
Es comprova al Reglament general de circulació de 12.02.2013. 
 
Vist l’article 155, hi ha dos conceptes diferenciats: 
 

1. No obeir el destinatari un senyal vertical d’obligació, 90€. 
2. No obeir el destinatari un senyal d’obligació, 200 €. 

 
Una vegada comprovat el senyal en el lloc on es va cometre la infracció, queda palès que es 
tracta d’un senyal vertical.  
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i es 
demana que es valori de nou l’expedient, sobre la base que el senyal que no es va obeir era 
un senyal vertical, cas en què l’import de la sanció ha de ser de 90€, i no de 200€. 
 
La Regidoria contesta que quan un ciutadà s’acull a la bonificació de la multa renuncia 
expressament a fer al·legacions a l’Ajuntament i, si en fa, l’Ajuntament les té per no 
presentades, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) i b) del Real Decreto Legislativo 
339/1990 (Ley de tráfico). Amb aquest pagament finalitza l’expedient administratiu i s’obre la 
possibilitat de recórrer per la via judicial. 
 
Des de la sindicatura es recorda que els síndics i defensors actuen amb competència plena 
quan el ciutadà ha esgotat els tràmits administratius previstos davant l’Ajuntament, i que amb 
la seva intervenció s’evita que els ciutadans hagin de recórrer davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu, un procediment molt més costós per a ambdues parts. 
 
L’informe del regidor explica, també, que la denúncia era correcta perquè el vehicle va fer una 
maniobra prohibida i perillosa. Diu també que l’agent denunciant va consignar erròniament la 
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quantia de la multa aplicable, ja que va indicar 90 euros en comptes dels 200 euros establerts, 
però aquesta errada va ser esmenada quan el denunciant va sol·licitar l’“abonaré” a les 
oficines de l’ORGT. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i se n’informa la ciutadana. Es tanca l’expedient. 
 
Resolució:  Amb col·laboració de l’àrea     
 
 
 
Expedient 38/13 
 
Manca de resposta de l’Ajuntament respecte al retorn de l’import d’una sanció 
 
Un ciutadà que havia presentat una queixa en aquesta sindicatura —expedient 15/13— a 
causa de la seva disconformitat amb una sanció imposada a la zona blava, la resolució de la 
qual va ser la d’estimar plenament la queixa, revocar els decrets dictats i retornar la quantitat 
cobrada per embargament, diu que a hores d’ara la devolució no s’ha fet efectiva.  
 
Actuació 
 
Es tracta la queixa per correu electrònic amb el regidor i la cap de l’Oficina de Sancionadors. 
Informen que al setembre es notificarà la revocació al ciutadà. 
 
Es comunica aquesta informació al ciutadà. 
 
Al tancament d’aquesta memòria, a 30 d’abril de 2014, la devolució continua pendent 
d’efectuar-se. 
 
Resolució: En tràmit          
 
 
 
Expedient 39/13 
 
Queixa per manca de resposta dels Serveis Socials 
 
Un ciutadà explica que va ser rebut per una treballadora social a qui va exposar la situació de 
precarietat econòmica en què es troba. Aquesta el va informar sobre diferents ajuts que hi 
havia i va dir que l’avisaria. En transcórrer el temps sense rebre cap informació, s’ha adreçat 
de nou a les dependències de Serveis Socials, però no l’han rebut. 
 
Actualment està a l’atur i no disposa de cap tipus d’ingrés. Viu a casa d’un amic. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la regidora de l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones i es 
recomana que sigui atès i sigui informat sobre quines possibilitats té de rebre la prestació RMI. 
 
Transcorreguts uns mesos, es rep un informe de la regidora de Serveis Socials, signat per la 
cap de Serveis Socials, el qual diu que el ciutadà torna a percebre la prestació de l’RMI, que 
finalitzarà entre juny i setembre de 2015. A més, indica que té concedida la nacionalitat 
espanyola, fet que li facilitarà tenir més possibilitats de trobar feina. Des de Serveis Socials se 
l’orienta perquè pugui fer una cerca activa de feina. 
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S’agraeix l’informe i es recorda la necessitat d’ajustar les respostes a la síndica al termini 
previst al Reglament de la sindicatura, que és de 15 dies. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea       
 
 
 
Expedient  40/13 
 
Queixa perquè no li ha estat retornada una fiança 
 
Una ciutadana es queixa perquè no se li ha retornat la fiança dipositada pel lloguer d’un 
habitatge de l’empresa municipal PROURSA.  
 
Diu que una treballadora de PROURSA va realitzar la inspecció del pis, i que li va comunicar 
per telèfon la conformitat amb l’estat de l’habitatge i que li retornarien l’import de la fiança. 
 
Han transcorregut tres mesos i no ha rebut cap més notificació. 
 
Demana saber quan se li farà efectiva la devolució, ja que, atesa la seva situació econòmica, 
aquests diners són importants. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat.  
 
Un mes més tard, el regidor comunica que s’ha retornat l’import en efectiu corresponent a la 
fiança. 
 
La filla de la ciutadana confirma per telèfon el cobrament i agraeix la intervenció. 
 
S’agraeix al regidor que s’hagi resolt positivament l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
Expedient  41/13 
 
Desacord amb l’import de l’IBI 
 
Una ciutadana, en nom del seu marit, expressa el seu desacord amb la carta de pagament 
rebuda, en la qual se li reclamen 4.925,28€ en concepte d’IBI, més 495,23€ de recàrrec. 
 
Explica que cada any ha pagat els rebuts d’IBI corresponents, per la qual cosa no entén en 
quin concepte se li reclama aquesta quantitat i el pagament del 10% de recàrrec. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior. 
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L’informe emès per l’Oficina de Gestió d’Ingressos detalla exhaustivament tot el procés i, com 
a conclusió, diu que el rebut és correcte ja que l’any 2006 hi va haver una alteració de la 
descripció cadastral que va provocar el canvi del valor, i que l’IBI liquidat té en compte el valor 
del sòl i el valor de la construcció des del 2008 fins al 2011, període en què la normativa 
permet fer el cobrament amb retroactivitat. 
 
Es trasllada aquesta informació a la ciutadana i se li diu que valori sol·licitar fer el pagament a 
terminis. 
 
S’agraeix l’informe i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
Expedient  42/13 
 
Consulta sobre la proposició de desistir d’un recurs d’alçada 
 
Un ciutadà sol·licita la intervenció de la sindicatura de greuges sobre com actuar amb relació a 
la proposta que li ha fet el seu educador personal, que li ha lliurat un document per mitjà del 
qual, si el signés, desistiria del recurs d’alçada que havia presentat davant la Comissió 
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció. 
 
No entén quina repercussió podria tenir si el signés, i demana informació. 
 
Actuació 
 
Atès que l’RMI és un tema que és competència del Síndic de Greuges de Catalunya, i per tal 
que el ciutadà pugui conèixer amb més profunditat en quin moment del procés es troba la seva 
sol·licitud, se l’adreça al Síndic. Se li’n faciliten les dades. 
 
Dies més tard, el ciutadà comunica a la sindicatura que li han ingressat l’import de la prestació. 
 
Resolució: Derivat al Síndic de Greuges de Catalunya   
 
 
 
Expedient 43/13  
 
Petició de disculpa a Serveis Socials 
 
Un ciutadà exposa que el mes de març passat va protagonitzar uns incidents violents a les 
dependències de Serveis Socials, en ser-li denegada una ajuda que demanava.  
La denegació va ser perquè amb anterioritat li havien donat una quantitat de diners per pagar 
el bitllet d’avió per retornar al seu país i se’ls havia gastat. Diu que no vol marxar d’aquí. 
 
Explica que al cap d’uns dies va tornar per demanar ajuda de nou i va ser la policia qui li va 
impedir l’entrada. Va negar-se a marxar i va provocar nous aldarulls, amb certa violència. Va 
ser denunciat. 
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Actuació 
 
Una vegada signats els documents, el ciutadà decideix que no vol continuar amb el tràmit de la 
queixa. 
 
Se li aconsella que vagi a Serveis Socials i demani la possibilitat de disculpar-se. 
 
Posteriorment, es contacta amb Serveis Socials per tal de conèixer l’evolució de la situació del 
ciutadà. El coordinador de Serveis Socials informa que ha rebut personalment el ciutadà i que 
actualment l’atén la cap del servei. 
 
Resolució: Desistiment  
 
 
 
Expedient  44/13  
 
Queixa per manca d’urbanització del polígon II de Can Solà 
 
Un ciutadà exposa, per via d’un correu electrònic, el seu malestar per l’estat en què es troben 
els carrers de la urbanització on viu, el polígon II de Can Solà, ja que no està asfaltat ni 
disposa de serveis. 
 
Es queixa que paguen impostos i no reben els serveis corresponents. Aporta una còpia dels 
pagaments anuals que fa, quasi 1.000€, entre l’IBI i la Taxa d’Escombraries. 
 
S’havia tramitat l’expedient 35/11 amb relació a la mateixa zona. Llavors, l’informe de 
l’Ajuntament deia que el desenvolupament d’aquest sector es faria d’acord amb el Pla 
d'Ordenació Urbanística (POUM). 
 
Actuació 
 
Malgrat que s’havia tramitat l’expedient 35/11 amb relació a la mateixa zona −llavors l’informe 
de l’Ajuntament deia que el desenvolupament d’aquest sector es faria d’acord amb el Pla 
d'Ordenació Urbanística (POUM), i dos anys després el POUM continua pendent d’aprovació−, 
es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat.  
 
Es demana que, tot i entendre que actualment, amb el POUM pendent d’aprovació, no es facin 
obres de gran envergadura, es tingui en compte que els ciutadans de la zona mereixen uns 
serveis mínims que els permetin moure’s pels carrers amb comoditat i seguretat. 
 
El regidor fa arribar l’informe emès per la coordinadora del POUM, que explica l’estat de la 
tramitació, la classificació del polígon II Can Solà proposada pel POUM, i el sistema de gestió 
previst. 
 
Es respon al ciutadà i s’hi adjunta una còpia de l’informe esmentat. 
 
S’agraeix l’informe i es tanca l’expedient. 
 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
                    Recomanació  
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Expedient  45/13  
 
Queixa per manca d’actuació de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà exposa que, transcorreguts 6 mesos des que se li va comunicar que s’actuaria per 
resoldre la queixa exposada a l’expedient 18/13, sobre el perill que pot suposar el tub metàl·lic 
amb cables elèctrics a la façana d’un habitatge, no ha observat que s’hi hagi fet cap actuació. 
 
Voldria conèixer si la companyia elèctrica ha fet la inspecció corresponent i, si és així, què ha 
considerat que s’ha de fer.  
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats i es demana 
l’emissió de l’informe escaient. 
 
En la seva resposta, el regidor diu que es tornarà a reclamar de nou aquesta reparació a la 
companyia elèctrica, la qual és la competent per resoldre aquesta incidència. 
 
Diu, també, que el ciutadà pot fer la seva reclamació directament a l’empresa responsable de 
la dita instal·lació. 
 
S’agraeix la resposta rebuda i es demana que l’Ajuntament faci el seguiment perquè, en 
aquesta ocasió i tenint en compte el llarg temps transcorregut, l’actuació de l’empresa elèctrica 
es dugui a terme de manera immediata. 
 
Es respon al ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  46/13 
 
Queixa per l’estat d’abandonament d’un solar 
 
Una ciutadana presenta una queixa a la sindicatura pel seu malestar i el dels seus veïns, a 
conseqüència de l’estat en què es troba el solar situat a tocar del seu immoble. 
 
Aquesta situació ha estat denunciada reiteradament per l’administrador de la Comunitat de 
Propietaris i, segons diu, també pels veïns de manera individual. 
 
Segons la documentació aportada, ja fa més d’un any que es va incoar un expedient de 
restabliment de les condicions de seguretat i dignitat pública a la propietat del solar, però mai 
s’ha efectuat cap neteja, ni cap altra actuació que millorés la situació denunciada. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats, i es recorda 
que els ciutadans tenen dret a gaudir d’un entorn en les degudes condicions d’higiene, 
salubritat i seguretat, tal com va considerar l’Ajuntament de Rubí en l’edicte publicat al BOPB 
número 131, de data 2 de juny de 2009. 
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Es recomana que es prenguin les mesures necessàries per a resoldre la situació denunciada, 
ja sigui requerint al propietari del solar el compliment estricte i immediat de l’expedient incoat fa 
més d’un any, ja sigui efectuant una execució subsidiària per part de l’Ajuntament. 
 
L’informe de resposta diu que s’ha tramitat un decret d’incoació i dos decrets de reiteració amb 
dues multes, però la propietat no ha acomplert la seva responsabilitat. S’està estudiant una 
possible execució subsidiària. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i s’insisteix en la necessitat que l’Ajuntament dugui a terme 
l’actuació subsidiària. 
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
         Recomanació  
 
 
 
 
Expedient  47/13 
 
Manca de resposta a un avís fet a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
 
Un ciutadà exposa que han transcorregut 5 mesos des que per mitjà de l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) va fer un avís sobre la inclinació de la xemeneia situada a l’Escardívol. 
 
L’endemà de l’avís li va arribar la resposta de l’OAC, en què li deien que es traslladaria la 
petició al servei responsable i que, pròximament, es posarien en contacte amb ell.  
 
Han transcorregut 5 mesos i diu que, consultada la web municipal, l’estat del tràmit continua 
essent el mateix, per la qual cosa pensa que no s’ha fet res. 
 
Demana que se’n faci l’estudi pertinent per si hi pot haver algun perill. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa del ciutadà al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se 
sol·licita l’informe corresponent. 
 
El regidor respon que hi ha pendent de fer un estudi de diagnosi que avaluï l’estat de la 
xemeneia i de les possibles actuacions.  
 
Es demana que, un cop realitzat l’estudi, es faci arribar la informació al ciutadà i a la 
sindicatura. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient  48/13 
 
Queixa per suposada discriminació 
 
Una ciutadana es posa en contacte amb la sindicatura per correu electrònic per tal d’expressar 
el seu desacord amb el decret del regidor que ha rebut, en el qual es resol: “Incoar expedient 
de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit en relació a les obres 
consistents en l’ampliació de l’habitatge mitjançant la creació de diversos porxos i d’una 
construcció auxiliar adossada.” 
 
Considera que és una discriminació, ja que hi ha cinc veïns més que incompleixen la norma i 
no se’ls ha dit res. 
 
Entre els documents que adjunta al correu, hi ha la presentació de la mateixa queixa al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 
 
Actuació 
 
S’informa la ciutadana que no es pot admetre la queixa perquè el Síndic de Greuges de 
Catalunya ja està intervenint en l’assumpte. Ha d’esperar la resolució del Síndic. 
 
Resolució: No admesa  
 
 
 
Expedient  49/13 
 
Disconformitat amb la resposta rebuda  
 
Un ciutadà es queixa perquè no està d’acord amb la resposta rebuda de l’Ajuntament, pel que 
fa a l’expedient 32/13 de la sindicatura, en què es queixava per la manca de reparació dels 
intèrfons del pis de PROURSA del qual és llogater. 
 
Els veïns li han confirmat que fa almenys 5 anys que no funcionen, i considera que és una 
reparació que hauria d’estar inclosa en el concepte de despeses generals de l’edifici, pel qual 
paga 60€ mensuals, i no dependre de partides generals. 
 
Explica que el dia 10 de setembre PROURSA va posar un cartell en què recomanava una sèrie 
de comportaments cívics per a una millor convivència i major seguretat de tots els veïns. Entre 
ells, que es mantinguin les portes tancades.  
 
El fet de no tenir l’intèrfon de la porta del carrer que tanca el recinte operatiu fa que no es pugui 
obrir des dels habitatges, fet que motiva que estigui sempre oberta, amb la consegüent 
inseguretat que això suposa. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es destaca el fet 
que, si és cert que l’avaria fa molt anys que existeix i que PROURSA en tindria informació, com 
li han dit altres llogaters, el ciutadà té raó de queixar-se. 
Es suggereix que, en la mesura que sigui possible, i per evitar molèsties als inquilins nous, es 
comprovi que els electrodomèstics i els altres aparells funcionin correctament i que l'estat de 
l’habitatge es troba en perfectes condicions en el moment que s'adjudica a un nou llogater. 
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La gerent de PROURSA informa que dins del pressupost per a l’exercici 2014 s’ha previst la 
partida pressupostària corresponent a la reparació de la totalitat dels intèrfons de la promoció 
del carrer Pontevedra, i ja s’han iniciat els treballs de reparació. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Fet el seguiment, el ciutadà està conforme amb els treballs realitzats.  
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
Expedient 50/13 
 
Manca de recursos per pagar l’impost de circulació 
 
Un ciutadà exposa que el desembre de l’any 2004 va deixar el cotxe al seu germà, que va tenir 
un accident. La grua diposità el cotxe sinistrat en un solar privat. Una vegada pagat el dipòsit, 
fa que l’aparquin a la via pública, a la zona del polígon de La Llana, i el deixa allà durant un 
any perquè no el pot reparar. Li roben el vehicle. El mes de juny de 2006 posa una denúncia 
per robatori i a finals d’any intenta donar-lo de baixa. Es troba que, per un embargament per 
deutes a la Seguretat Social, la baixa no es fa efectiva. 
 
Finalment, aconsegueix la baixa el març de 2011. Ha pagat l’Impost de Circulació de l’any 
2011. Ara l’Ajuntament li reclama l’impost dels anys 2009 i 2010 i no té recursos per pagar. 
 
Demana saber quines gestions pot emprendre respecte d’aquesta situació. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb el cap de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i se li planteja el cas. 
Informa que per la via administrativa no es pot fer res, perquè constava com a propietari. 
 
Comenta que, si té proves fefaents, pot considerar acudir a la via judicial, ja que algunes 
vegades s’han retornat els imports cobrats si la resolució judicial ha estat favorable. Es dóna 
aquesta informació al ciutadà, que decideix seguir aquesta opció. 
 
Tenint en compte que no disposa de recursos, es contacta amb el Col·legi d’Advocats de 
Terrassa a Rubí. Es demana que s’estudiï la possibilitat d’assignar un advocat d’ofici per 
estudiar el cas. S’acorda que atendran el ciutadà i es concerta hora per al dia següent. 
 
Resolució: Informació  
 
 
Expedient  51/13 
 
Sol·licitud als Serveis Socials 
 
Una ciutadana es posa en contacte amb la sindicatura i explica que es troba en una situació 
molt precària, ja que des del mes de febrer no cobra l’RMI.  
 
És vídua des del mes d’abril de 2007. Viu de lloguer amb els seus tres fills, una major d’edat 
que té reconeguda una discapacitat del 66% i dos menors d’edat que estudien. 



  51

Com a únic ingrés tenen la prestació de 364,90 €, que correspon a la pensió per discapacitat 
de la filla gran. Reben ajuda d’aliments de Frater Nadal. 
 
Diu que tenen una visita concertada amb la treballadora social, però demanen si pot ser abans 
perquè l’administrador de la finca on viuen l’ha trucada per dir-li que si no paga el lloguer, que 
deu des del mes de maig fins ara, iniciarà un procés de desnonament.  
 
Actuació    
 
S’informa la regidora de Serveis Socials de la petició i s’incideix en la precària situació de la 
família. Pel que fa a l’RMI, es demana que, si hi ha una mínima possibilitat de tramitar-la de 
nou, que es faci. També es demana que es valori la possibilitat d’adjudicar algun habitatge 
social, l’exempció del pagament del rebut de l’aigua, si no la tenen, i qualsevol altre ajut que 
els permeti viure amb dignitat. 
 
Serveis Socials envia un informe en què es detallen acuradament totes les intervencions que 
han dut a terme des del 2006. 
 
A les conclusions finals diuen que es valorarà avançar la reunió, si s’acredita el desnonament, 
acreditació que ja se’ls havia reclamat i no han aportat.  
 
S’agraeix l’informe a la regidora. 
 
Fet el seguiment, mesos més tard, la família continua vivint en el mateix habitatge, en espera 
que se’ls assigni un habitatge de lloguer social. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
 
 
 
 
Expedient  52/13 
 
Reclamació per la retirada del PIRMI 
 
Un ciutadà exposa que va presentar un recurs al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya perquè se li havia retirat l’RMI i que no ha rebut cap resposta. 
 
Demana informació sobre quines gestions pot emprendre respecte d’aquesta situació. 
 
 
Actuació 
 
S’adreça el ciutadà al Síndic de Greuges de Catalunya, atès que es tracta d’un tema del qual 
és competent. Es contacta amb la persona de referència del SGC, se li faciliten les dades del 
ciutadà i s’acorda que hi vagi l’endemà. 
 
Fet el seguiment, el ciutadà corrobora que ha estat atès pel Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Resolució: Derivat al Síndic de Greuges de Catalunya 
 
 
 



  52

Expedient  53/13 
 
Queixa per manca de resposta de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
 
Un ciutadà exposa que va presentar una AQS en què exposava la seva queixa per la 
desaparició d’una barana instal·lada a la plaça Catalunya. 
 
Va rebre immediatament una resposta de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, en què 
l’informaven de la recepció de la queixa i li deien que es posarien en contacte amb ell per 
donar-li a conèixer el tractament adoptat amb relació a la seva demanda. 
 
Segons diu, han transcorregut tres mesos i mig sense que hagi rebut cap més informació.  
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, que informa que 
el ciutadà va rebre una resposta, al cap de pocs dies, en què s’informava de la programació, 
per part del Servei de Manteniment, d’una ordre de treball per reposar la barana esmentada.  
 
Es comunica aquesta informació al ciutadà i es desestima la queixa. 
 
Transcorregut un temps, es comprova que la barana ha estat reposada. 
 
Resolució: Queixa desestimada 
 
 
 
Expedient 54/13 
 
Ocupació irregular d’un habitatge  
 
Una ciutadana exposa la seva preocupació pel fet que a la planta baixa del seu immoble, 
propietat d’una entitat financera, hi visquin de manera intermitent i irregular persones vàries no 
identificades. Ella viu a la primera planta.  
 
Diu sentir-se molt angoixada amb aquesta situació, perquè viu sola i tem que alguna 
d’aquestes persones pugui entrar a casa seva pel pati de darrere. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es demana que 
l’Ajuntament, dins de les seves possibilitats, actuï amb la màxima diligència per resoldre el 
problema que exposa la ciutadana. 
 
L’informe de resposta indica que, tot i que la solució definitiva correspon al jutjat i a l’entitat 
bancària propietària de l’habitatge, la Policia Local està informada de la situació i que n’estarà 
pendent. Aconsellen que la ciutadana avisi la policia sempre que ho cregui necessari. 
 
S’agraeix l’informe al regidor. 
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient  55/13 
 
Queixa sobre l’actuació dels Serveis Socials 
 
Un ciutadà exposa que l’última vegada que va anar a recollir el lot d’aliments que reparteix 
Càritas al Centre de Ca n’Oriol li van denegar l’entrega perquè no portava la documentació 
acreditativa corresponent. Ve acompanyat d’una altra persona a qui li va succeir el mateix. 
 
Es queixa que la treballadora social va facilitar al seu company el document que li permet 
recollir aliments del Banc d’Aliments a l’Església Evangèlica, durant un període de quatre 
mesos, mentre que la seva treballadora social no li ha volgut fer. 
 
Actuació 
 
La sindicatura es posa en contacte, per via telefònica, amb l’assistent social de referència, que 
explica que els dos van tenir un comportament violent al centre de Ca n’Oriol quan se’ls va 
negar l’entrega dels aliments per no presentar l’autorització. 
 
A causa d’això, la voluntària encarregada de supervisar el repartiment es va posar en contacte 
amb l’assistent social de Càritas, que li va dir que no els donés els lots d’aliments, que anessin 
a veure-la l’endemà que els faria una autorització nova, cosa que no van fer. 
 
Es manté una conversa amb l’assistent de Càritas, el qual confirma el que ha explicat 
l’assistent social. Diu que, en negar-los l’entrega d’aliments (la normativa europea actual és 
molt estricta en el control), els ciutadans van començar a llançar a terra tot el que hi havia 
sobre les taules i a insultar. Van ser aquests fets els que van propiciar que es demanés la 
intervenció dels Mossos d’Esquadra, davant dels quals ells van negar els fets. Els Mossos van 
demanar si ho volien denunciar i la voluntària va decidir que no. 
 
Explica, també, que segons el protocol establert han d’estar 6 mesos sense rebre aliments de 
Càritas, però que, tot i així, la vagin a veure. Diu que si al seu company li han fet una 
documentació per rebre aliments de Frater Nadal durant quatre mesos és perquè està seguint 
un pla de treball: tractament psicològic al COS. El ciutadà s’ha negat a fer cap pla de treball. 
 
Es manté una reunió amb el ciutadà durant la qual se li recomana que acudeixi a Càritas per 
demanar disculpes i consideri la necessitat de seguir un pla de treball.  
 
Més endavant, es contacta amb l’assistent de Càritas i diu que el ciutadà no hi ha tornat més. 
 
Resolució: Informació 
 
 
 
Expedient  56/13 
 
Queixa pel comportament dels Bombers 
 
Una ciutadana exposa que el mes passat va patir una forta inundació al seu habitatge. Va 
demanar l’assistència dels bombers per telèfon, però no hi van acudir. Segons diu, mai més es 
van preocupar de saber com estava. 
 
Demana informació sobre com pot denunciar-ho. 
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Actuació 
 
Es demana informació per conèixer si el cos de bombers depèn d’alguna manera de 
l’Ajuntament. La informació rebuda és negativa; depenen únicament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
S’informa la ciutadana que la seva queixa és competència del Síndic de Greuges de Catalunya 
i se li facilita l’adreça de correu electrònic, ja que diu que la seva filla farà la queixa per aquest 
mitjà. 
 
Resolució: Derivat al Síndic de Greuges de Catalunya      
 
 
 
Expedient  57/13 
 
Desacord pel funcionament d’un club de petanca 
 
Un ciutadà exposa el seu desacord amb el funcionament actual d’un club de petanca del qual 
és soci des dels inicis, i en què ha format part de diferents juntes directives. 
 
Segons diu, les persones que formen la Junta actual no tenen la cura necessària dels espais 
físics del club. Així mateix, considera que s’utilitza el club en benefici dels interessos particulars 
dels membres de la Junta per organitzar esdeveniments que no són de caire esportiu. 
 
També afirma que hi ha favoritisme en el tracte que es dóna a determinats membres del club. 
Creu que han estat sancionades algunes persones amb partits sense jugar per motius que no 
eren justificables, mentre que a persones mereixedores de sanció no se’ls aplica per raó del 
càrrec que tenen. 
 
Fa especial menció a la sanció imposada a una persona amb discapacitat mental. Faltaven 
dos partits per acabar la lliga i, per una discussió fora de competició, va ser sancionat amb dos 
partits i va quedar eliminat de la competició. Aquest fet ha tingut greus repercussions per a la 
salut d’aquesta persona, ja que no ha tornat més al club, cosa que era beneficiosa per al seu 
benestar psicològic. 
 
Afirma que dos equips que participaven en les competicions, unes 30 persones en total, s’han 
donat de baixa pel desacord amb la Junta actual.  
 
El ciutadà demana que l’Ajuntament intervingui per corregir la situació. 
 
Actuació 
 
Tot i que no queda clar si l’Ajuntament té competències sobre aquesta entitat, s’informa el 
regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats del tema per demanar si és possible que 
des de l’Administració es dugui a terme algun tipus de control i mediació, amb l’objectiu de 
resoldre les diferències exposades i millorar la relació entre els socis. 
 
El regidor delegat d’Esports fa arribar a la sindicatura un informe del cap del Servei d’Esports 
en què es conclou que l’Ajuntament no té competències sobre el conflicte i que les diferències 
s’han de resoldre d’acord amb el reglament de règim intern de l’entitat, o, si no en tenen, 
mitjançant els òrgans i les normatives establertes en els estatuts. 
 
S’agraeix l’informe al regidor, se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient  58/13                   
 
Malestar per un cable elèctric no retirat 
 
Un ciutadà exposa el seu malestar perquè no s’ha retirat el cable elèctric que va passar 
Endesa pel soterrani del seu bloc d’habitatges a causa de les obres de construcció de l’Institut 
Torrent dels Alous el mes de juny de 2012. 
 
Malgrat que l’Ajuntament va respondre l’escrit de queixa presentat pel president de la 
comunitat de propietaris i la presidenta de l’associació de veïns, i que el regidor va fer la visita 
sol·licitada, el problema no s’ha resolt. 
 
Explica que, durant la visita, el regidor els va dir que se l’avisés si el 10 de setembre no s’havia 
retirat el cable. 
 
Diu que han intentat contactar amb ell moltes vegades sense aconseguir-ho. Tampoc han 
rebut resposta a l’escrit nou enviat aquest any.  
 
Demanen la intervenció de la síndica per solucionar-ho. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i es recomana 
que, tenint en compte el temps transcorregut sense que s’hagi resolt el problema, es retiri el 
cable perquè és insegur i no permet fer les obres d’adequació i sanejament que tenen 
previstes els veïns. 
 
L’informe tramès per la regidoria informa que està previst retirar el cable durant el mes de març 
de 2014. Tenint en compte el temps que fa que el ciutadà i els altres veïns  pateixen aquesta 
situació, s’insisteix des de la sindicatura que es compleixi el termini proposat per a la retirada. 
 
Es trasllada aquesta informació al ciutadà. 
 
Resolució: Informació. Amb col·laboració de l’àrea. 
 
 
 
 
Expedient  59/13 
 
Queixa sobre unes tanques de protecció 
 
Un ciutadà aporta un escrit en el qual exposa la seva opinió en relació amb la ubicació d’unes 
tanques de protecció davant d’un habitatge pel perill que suposa el pas de vianants, ja que se 
n’havien desprès algunes teules. 
 
Creu que aquestes tanques es van disposar correctament, però que actualment es troben poc 
separades de la paret i no ofereixen seguretat als vianants. 
 
Demana que es revisi la situació. 
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Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats i se sol·licita 
l’informe pertinent. 
 
El regidor informa que, segons els serveis tècnics, consta incoat un expedient d’execució a la 
propietat, el qual està en tràmit. 
 
La síndica havia comprovat que les obres havien estat efectuades tres setmanes abans de 
rebre aquest informe, cosa que comunica al regidor. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  60/13 
 
Queixa pel mal estat d’una vorera 
 
Un ciutadà exposa que va presentar una AQS a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en què 
exposava el mal estat de la calçada a tocar d’un edifici de nova construcció.  
 
El mateix dia va rebre la resposta de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, en què l’informaven de 
la recepció de la queixa i del fet que es traslladava al servei responsable perquè gestionés la 
tramitació corresponent, alhora que li deien que es posarien en contacte amb ell per donar-li a 
conèixer el tractament adoptat en relació amb la seva demanda. 
 
Han transcorregut més de tres mesos i no ha rebut cap més informació. Tampoc s’ha fet cap 
actuació de restauració a l’indret denunciat. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es demana la 
informació necessària per poder contestar al ciutadà de manera adequada. 
 
Segons l’informe rebut, la Inspecció Tècnica ha incoat una ordre d’execució per tal de que la 
propietat pinti el mur i repari la vorera. 
 
S’agraeix l’informe al regidor, se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  61/13 
 
Queixa per sanció i retirada de vehicle 
 
Un ciutadà exposa, via telefònica, el desacord amb la retirada del seu vehicle per part de la 
grua municipal i amb la sanció de 200€ que se li va imposar. 
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Viu a Sant Boi del Llobregat i es van desplaçar a Rubí perquè és on tenen el veterinari. 
 
El ciutadà no pot conduir a causa de la seva discapacitat visual. Conduïa la seva mare, de 69 
anys. Va estacionar en una zona reservada per a persones amb discapacitat i es va oblidar de 
posar a la vista la targeta d’identificació (TAP), de manera que la grua municipal va retirar el 
vehicle.  
 
Demana que se li retiri la sanció, ja que la considera injusta, a més de no disposar de recursos 
per pagar-la. 
 
Actuació 
 
Es comprova, per la documentació rebuda per fax, que van presentar la reclamació 
corresponent a l’Ajuntament, de manera que segons el Reglament de la sindicatura no s’hi 
podia intervenir, ja que no havien transcorregut els tres mesos que té l’Administració per 
respondre als ciutadans. 
 
Tot i així, es diu al ciutadà que es faran algunes gestions en relació amb la situació exposada. 
 
S’adreça un escrit al regidor, no de queixa sinó de “reflexió”, perquè es pugui valorar abans de 
la resolució. Es demana que es consideri que el ciutadà no pot conduir per raó de la seva 
discapacitat visual, i que era la seva mare de 69 anys qui ho feia en una ciutat que no és la 
seva (viuen a Sant Boi de Llobregat), a més d’haver d’estar pendent del fill i fer-se càrrec del 
gos, situació que fa comprensible que es produís l’oblit de deixar visible la targeta. 
 
També s’incideix en el fet que l’import total que ha de pagar al ciutadà representa una quantitat 
considerable per a ell, ja que cobra una pensió baixa, i en el fet que disposaven de la 
identificació, la qual deurien mostrar a l’agent en el moment de recollir el vehicle.  
 
Es demana que es tinguin en compte les consideracions exposades, per tal d’arribar a una 
resolució el més justa possible. 
 
El regidor respon que s’estimen parcialment les al·legacions i per tant s’anul·la la multa, però 
que no se li retorna l’import pagat en concepte de taxa per la retirada del vehicle amb la grua. 
Diu que l’incompliment del deure de col·locació de la targeta d’estacionament ha provocat la 
intervenció del Servei Municipal de Grua a requeriment d’un altre ciutadà autoritzat a 
estacionar, fet que ha provocat una despesa que no és  imputable a l’Administració ni a la 
resta de ciutadans. 
 
S’agraeix l’informe al regidor, se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
                    Recomanació acceptada parcialment 
 
 
 
Expedient  62/13 
 
Queixa per desnonament 
 
Un ciutadà explica que ha rebut un comunicat de diligència d’ordenació que assenyala que la 
seva mare serà desnonada del seu pis a causa dels deutes. Viu en aquest pis des de fa 50 
anys, ja que és la porteria on va treballar com a conserge des dels anys 60. 
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Aporta el document esmentat i la sol·licitud signada per la seva mare, en què demana un 
fraccionament del deute que té i poder continuar vivint a la porteria pagant un lloguer de 150€. 
 
Actuació 
 
No es pot acceptar la queixa atès que l’assumpte es troba en via judicial. Tot i així, es fan 
gestions per intentar ajudar el ciutadà. 
 
S’intenta esbrinar com aconseguir el contracte que tenia la mare i que van estripar per error. 
La Cambra de la Propietat informa que és molt difícil trobar aquest document perquè en 
aquells anys no hi havia res informatitzat.  
 
També es contacta amb responsables de Proursa, que diuen ser coneixedors del cas i que és 
difícil trobar-hi una solució. 
 
Es fa el seguiment, i a final d’any el ciutadà diu que no els han desnonat i que estan pendents 
de veure què decideix la comunitat de propietaris. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació 
 
 
 
Expedient  63/13                
 
Queixa d’una ciutadana pel desacord amb la resolució rebuda. 
 
Una ciutadana exposa el seu desacord amb la denegació de les al·legacions presentades amb 
relació a una sanció per haver estacionat el seu vehicle en una zona de càrrega i descàrrega 
sense exposar la targeta de discapacitat, i per la retirada del vehicle. 
 
Segons explica, en el moment de la recuperació del vehicle hi havia tres persones més en la 
mateixa situació. Diu que l’agent que els va atendre no els va donar cap opció per explicar-se, 
per la qual cosa no va poder dir que la targeta havia caigut a terra, de manera que no era 
visible. L’agent només els va informar d’on havien d’anar a recollir el vehicle i que presentessin 
un recurs per escrit.  
 
Diu que no entén que en l’escrit de denegació de les al·legacions se li digui que no va 
manifestar que disposava de la targeta de discapacitat, atès que no se li va donar l’oportunitat 
d’explicar-se. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Es recomana 
que es revoqui la sanció sobre la base de les reflexions següents: 
 
- El col·lectiu de les persones amb algun tipus de discapacitat ha de ser tractat amb una 
sensibilitat especial, i l’Administració ha de fer el possible per facilitar el màxim la seva 
integració i possibilitar el desenvolupament d’una vida el més normalitzada possible.  
 
- Cal pensar que moltes vegades es tracta de persones amb uns ingressos no gaire alts, i els 
és difícil d’assumir el cost de la sanció i la grua. 
 
- És cert que poden haver-hi situacions en què es faci un ús fraudulent de la targeta, però això 
no implica que s’apliqui la normativa sense més consideracions. 
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Finalment, se suggereix que s’estudiï la possibilitat de fer un document senzill, del qual 
disposi l’agent que atén la recuperació dels vehicles, en què ell mateix podria deixar 
constància, prèvia presentació de la targeta, que aquesta es trobava dins del vehicle i que ha 
estat un oblit exposar-la, com en el cas de l’expedient 61/13, o que ha caigut a terra, com en el 
cas de la ciutadana d’aquest expedient. Aquest document, que els ciutadans adjuntarien a les 
al·legacions, facilitaria la resolució final de l’Administració. 
 
D’aquesta manera, es podria comprovar amb certesa quina és la situació real i s’evitarien 
possibles greuges, que no es poden considerar com a tals des del punt de vista de la legalitat, 
però sí que poden ser-ho en circumstàncies com les exposades. 
 
Resolució: En tràmit 
 
 
 
 
Expedient  64/13 
 
Queixa sobre els Serveis Socials 
 
Un ciutadà explica que la seva mare tenia concedida una ajuda econòmica de Centre de Dia. 
Fins al mes d’agost acudia al Centre Cuidavis, però la mare va patir una caiguda i ja no va ser 
possible continuar atenent-la a casa. 
Per aquest fet, van decidir portar-la a una residència amb el convenciment que continuarien 
tenint la mateixa subvenció, amb la qual cosa el cost que ells haurien d’assumir seria només la 
diferència de servei.  
 
L’assistent social que els atén els ha explicat que s’ha d’iniciar la tramitació d’un nou PIA, cosa 
que no entenen. Per aquest motiu tenen demanada hora amb la regidora i concertada una 
nova cita amb l’assistent social per tractar el tema.  
 
Actuació 
 
Se’ls indica que no és procedent presentar una queixa perquè seran atesos per l’Administració. 
Insisteixen a deixar la documentació preparada a la sindicatura per si aquesta gestió fracassa. 
 
El ciutadà informa que, després de les diferents gestions realitzades amb les assistents socials 
de l’Ajuntament i de la Generalitat, no hi ha més alternativa que la d’iniciar un nou PIA. 
 
El ciutadà considera que no té sentit seguir amb la queixa ja que ha estat ben atès pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament, malgrat creure que la normativa de la Generalitat no és justa. 
 
Se li suggereix que pot presentar la queixa sobre el seu desacord amb aquesta normativa al 
Síndic de Greuges de Catalunya. El ciutadà diu que la presentarà.  
 
Resolució: No admesa  
                   Derivació al Síndic de Greuges de Catalunya 
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Expedient  65/13 
 
Desacord amb l’import de l’IBI 
 
Una ciutadana exposa a la sindicatura que no està d’acord amb l’import de l’IBI que s’ha enviat 
a la mare del seu marit, perquè és molt superior al d’anys anteriors, ni amb els interessos que li 
reclamen. 
 
També es queixa que s’hagi adreçat la carta a la residència per a gent gran, on ara viu la 
mare. 
 
Actuació 
 
Es consulta el cas amb al responsable de Cadastre, el qual informa que, per llei, els propietaris 
tenen el deure de declarar a l’Ajuntament l’obra nova en el moment que es finalitza, en un 
termini de dos mesos. 
 
Diu que, fruit d’una revisió emparada en fotografies aèries, s’han detectat una sèrie 
d'alteracions constructives a la propietat de la ciutadana. S’ha comprovat que propietats que 
abans constaven només com a solar o com a edificacions de petit volum, actualment 
presenten altres característiques. 
 
El resultat és que durant anys s’ha pagat un IBI inferior al que corresponia, i és per això que 
ara es cobra la diferència. El cobrament d’interessos queda justificat perquè l’Administració 
tenia el dret a cobrar en una data determinada, si els propietaris haguessin complert l’obligació 
de presentar la finalització de l’obra en el termini establert, i la situació es regularitza anys més 
tard. No es tracta d’una sanció ni d’un recàrrec.  
 
Se n’informa la ciutadana, que agraeix la gestió feta i la rapidesa de la resposta. Es tanca 
l’expedient. 
 
Resolució: Queixa desestimada 
 
 
 
 
Expedient  66/13 
 
Problemes d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda 
 
Tres ciutadans del col·lectiu de diversitat funcional, amb mobilitat reduïda i cadira de rodes, 
vénen a la sindicatura amb l’objectiu de valorar, plegats, les deficiències d’accessibilitat a la 
ciutat i proposar les millores necessàries.  
 
Exposen el descontentament perquè, després d’acompanyar el recorregut fet per l’Ajuntament 
amb l’objectiu de constatar els indrets que presenten més dificultats d’accés, s’han dut a terme 
poques millores i no se’ls demana opinió sobre les dificultats en què es troben cada dia.  
 
Demanen poder participar en la valoració de les reformes i millores futures. 
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Actuació 
 
S’adreça un escrit al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat.  
A l’escrit es detallen, a tall d’exemple, alguns indrets on l’accessibilitat no és adequada: 
 
• Accés a alguns comerços. S’estan obrint nous comerços que tenen un graó a la porta 
d’entrada, tot i que disposen de rampa a l’interior.  
 
• A la biblioteca, la porta d’entrada és tan pesada que no la poden obrir. 
 
• Les parades d’autobús que no estan adaptades, tot i estar-ho els autobusos. 
 
• Accés a parcs infantils. 
 
S’expressa la confiança que s’entendrà aquesta actuació i que es tindrà en compte la petició 
dels ciutadans. 
 
El regidor respon i adjunta l’informe de la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espais Públics. Diu 
que el Ple de l’Ajuntament del mes d’abril va aprovar el pla d’inversions financerament 
sostenibles 2014-2015, en què es preveuen els projectes que donaran solució als aspectes 
demanats. Detalla les actuacions que es duran a terme. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i es demana que, quan es facin les obres programades amb 
l’objectiu de resoldre els problemes relacionats amb l’accessibilitat, es compti amb la 
col·laboració del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, perquè, tot i la professionalitat 
i els coneixements dels tècnics, seria un error no aprofitar el valor afegit que suposa comptar 
amb l’experiència de les persones que formen aquest col·lectiu.   
 
S’adreça un escrit informatiu als ciutadans. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  67/13 
 
Queixa per una avaria en el subministrament d’aigua 
 
Una ciutadana exposa la seva queixa per un tall del subministrament d’aigua, que va afectar el 
seu negoci. 
 
Té un establiment de restauració i es va produir una avaria al carrer Vapor amb Pau Claris que 
va provocar el tall de l’aigua durant el dia. Com que no se’ls va comunicar, ells tampoc van 
poder avisar els clients, ni fer una previsió per abastir-se d’aigua potable, de manera que no 
van poder treballar. 
 
Vol saber qui es farà càrrec de les pèrdues del dia. Sorea els va dir que va ser una emergència 
i que no es podia fer res, però la ciutadana creu que això no és una excusa i demana una 
solució. 
 
Actuació 
 
S’informa que escau que faci una queixa adreçada a l’Ajuntament en què exposi el fet, ja que 
Sorea és una empresa de dependència municipal.  
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Se li diu que si en tres mesos no rep resposta —temps preceptiu per esgotar la via 
administrativa i poder intervenir— pot acudir de nou a la sindicatura i s’obrirà un expedient de 
queixa. 
 
Resolució: No admesa a tràmit 
 
 
 
Expedient  68/13 
 
Presumpte tracte discriminatori 
 
La ciutadana es queixa perquè pensa que rep un tracte discriminatori per part de l’Ajuntament. 
 
Explica que ha rebut una notificació conforme la qual ha d’enderrocar part del seu habitatge. 
Explica que a la zona hi ha altres habitatges que es troben en la mateixa situació que el seu i 
no els demanen de realitzar cap modificació. Ha presentat una denúncia als jutjats per aquest 
fet. 
 
A més, diu que l’Ajuntament no li ha facilitat els documents que ha sol·licitat. 
 
Actuació 
 
No es pot admetre la primera queixa perquè el cas està pendent de resolució judicial. 
 
Respecte del fet que no se li han facilitat els documents que ha sol·licitat, se li diu que sí es pot 
obrir un expedient de queixa. La ciutadana diu que s’ho pensarà.  
 
En el moment de tancar la memòria no ha tornat, de manera que es tanca l’expedient. 
 
Resolució: No admesa a tràmit 
 
 
 
Expedient  69/13 
 
Queixa per manca de pagament dels drets meritats i no cobrats de la Llei de la 
dependència 
 
Un ciutadà es queixa perquè la seva mare, que ja és morta, tenia reconeguda una assignació 
econòmica fruit del reconeixement d’un grau alt de dependència, d’acord amb la Llei de la 
dependència de la Generalitat, que no ha cobrat. L’import és superior a 5.000€. 
 
Ha presentat una instància de queixa al Departament de Benestar i Família fa pocs dies. 
 
Actuació 
 
S’informa que ha d’esperar els tres mesos que l’Administració té per respondre i que si no rep  
resposta podrà acudir al Síndic de Greuges de Catalunya. Se li ofereix passar llavors la queixa 
al Síndic. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació 
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Expedient  70/13 
 
Queixa per retirada de l’RMI 
 
Un ciutadà es queixa que li van retirar l’RMI perquè no va signar els documents de control 
quan calia. 
 
Segons informa, la seva treballadora social l’ha atès bé, i li ha dit que s’ha sol·licitat la 
continuació i que ja li arribarà. 
 
Actuació 
 
Se li diu que si transcorregut un temps no en té notícies, pot venir i es considerarà passar la 
queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Pocs dies després, el ciutadà ve a la sindicatura i comunica que la seva treballadora social li 
ha dit que té l’RMI aprovada i que la cobrarà a partir del 31 de desembre. 
 
Es fa el seguiment i es confirma que està cobrant la prestació. 
 
Es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Informació 
 
 
 
Expedient  71/13       
 
Queixa per inundació 
 
Un ciutadà exposa que s’ha inundat l’ascensor de l’edifici on viu. Han hagut d’instal·lar una 
bomba extractora.  
 
Segons explica, una persona de l’Ajuntament i una de l’empresa d’aigües, Sorea, van anar a 
comprovar la situació. Sorea va prendre mostres de l’aigua per conèixer-ne l’origen i els 
comunica que, una vegada realitzades les analítiques, no es tracta d’aigua potable i per tant no 
tenen cap responsabilitat en l’avaria. 
 
Demana més implicació per part de l’Ajuntament. 
 
 
Actuació 
 
Es tracta el tema amb l’alcaldessa en el decurs d’un despatx habitual. Es demana que se’ls 
doni suport, encara que no sigui un tema de responsabilitat municipal. 
Dies més tard, el ciutadà comunica que han sol·licitat una analítica a un laboratori privat.  
 
Fet el seguiment, el ciutadà informa que el resultat de l’analítica confirma que és aigua potable 
i que prové d’unes canonades de la xarxa de Sorea, i que tenen el tema resolt. 
 
Resolució: Informació 
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  SÍNTESI DE LES QUEIXES   PRIMER QUADRIMESTRE   ANY 2014 
 
 
 
Expedient  1/14 
 
Queixa per una sanció al tramvia de Barcelona 
 
Una ciutadana envia un correu en què expressa la seva queixa per una sanció rebuda al 
tramvia de Barcelona. 
 
Actuació 
 
S’informa la ciutadana que la queixa que presenta no és competència de la síndica, ja que 
aquest transport no és responsabilitat de l’Ajuntament de Rubí. 
 
Es truca al Síndic de Greuges de Barcelona i es confirma que aquest mitjà de transport  
està gestionat per l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa la queixa és competència seva. 
S’informa la ciutadana que pot presentar la queixa allà, i se li’n faciliten les dades. 
 
Resolució: Derivada al Síndic de Greuges de Barcelona 
 
 
 
Expedient  2/14 
 
Desacord amb la taxa d’escombraries 
 
Una ciutadana adreça un correu a la sindicatura on fa palès el seu desacord amb el cost de la 
taxa d’escombraries. 
 
Té una floristeria i l’import d’aquesta contribució, per a l’exercici 2013, va ser de 722,57€, 
quantitat que li resulta difícil d’assumir i que posa el seu negoci en risc de tancament. 
 
Demana la intervenció de la sindicatura per mediar amb l’Administració i cercar la manera de 
solucionar la situació. 
 
 
Actuació 
 
Tot i que la ciutadana ja ha presentat al·legacions a l’Administració i cal, per tant, esperar els 
tres mesos per acceptar la queixa, es consulta el cas amb la Regidoria d’Hisenda i Serveis 
Econòmics. 
 
La regidora respon i hi adjunta un informe de la cap de l’Oficina d’Ingressos en què es justifica 
la quantitat reclamada atenent a la normativa. No es preveu cap més possibilitat que el 
pagament. Es dóna la facilitat del fraccionament en terminis. 
 
També informen que està prevista la reducció del 50% de la quota d’aquesta taxa per a 
l’exercici 2014. 
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S’agraeix la resposta a la regidora i es fa la reflexió sobre el fet que, tal vegada, si s’hagués 
respost el recurs presentat el 25 novembre de 2013, s’hauria pogut sol·licitar la bonificació 
abans del 31 de desembre, data final per fer-ho. 
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l'àrea 
 
 
 
Expedient  3/14 
 
Desacord amb l’aportació del tant per cent en el cost dels medicaments 
 
Una ciutadana explica que des de fa mesos l’aportació que ha de fer en la compra de 
medicaments és del 40%, com si fos una persona en actiu; ella té 71 anys i està jubilada. 
Durant els anys anteriors l’aportació que feia era molt inferior. 
 
Ha preguntat com resoldre l’error a l’oficina de l’ICASS de Terrassa i al seu metge de 
capçalera i no li han donat cap solució. 
 
Actuació 
 
Es demana informació per telèfon a CAT Salut. Des del servei indiquen que la ciutadana ha 
d‘omplir un “full de discrepància” a la unitat d’atenció a l’usuari del seu CAP.  
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació  
 
 
 
Expedient  4/14 
 
Queixa per una multa d’estacionament 
 
Un ciutadà es queixa perquè se li ha imposat una sanció d’un import considerable per haver 
deixat el seu vehicle estacionat durant dies en una zona de càrrega i descàrrega, i per la 
retirada del cotxe amb grua. 
 
Afirma que la calçada no tenia senyalització horitzontal i que la senyalització vertical no era 
visible en el moment de l’estacionament perquè quedava amagada per un vehicle alt. 
 
Actuació 
 
S’informa el ciutadà que no es pot acceptar la queixa perquè primer ha de fer la corresponent 
reclamació a l’Ajuntament i esgotar la via administrativa abans que la sindicatura pugui actuar. 
 
A petició del ciutadà, se l’ajuda a redactar l’escrit de reclamació que ha de presentar. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació 
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Expedient  5/14 
 
Manca de manteniment en un solar 
 
Un ciutadà ve a la sindicatura adreçat des de l’OAC, on ha presentat una sol·licitud per la 
manca de manteniment d’un solar a tocar del seu, on hi té l’habitatge. Es queixa de l’estat 
d’abandonament en què es troba i afirma que la malesa i les herbes n’envaeixen tota la 
superfície. A més, hi ha brutícia i rates. Creu que és un solar de propietat municipal. 
 
Aporta, també, una resposta de l’OAC de data 21 de desembre de 2012 (de fa més d’un any, 
doncs) en què li comunicaven que estava previst realitzar una actuació de desbrossament en 
aquesta zona durant el primer semestre de 2013. 
 
Segons diu, aquesta actuació no s’ha dut a terme. 
 
Entrega una còpia de la instància que acaba de presentar a l’Ajuntament. 
 
Actuació 
 
Se li diu que el fet d’haver presentat avui mateix una queixa a l’Ajuntament no permet, d’acord 
amb el reglament de la sindicatura, la intervenció. 
 
Tot i no intervenir en aquest sentit, es demana informació a l’Ajuntament sobre la titularitat del 
solar esmentat. S’envia un correu a la secretària del regidor i es demana conèixer si el solar és 
de titularitat municipal, com sembla que és, segons informa el ciutadà. Es diu que, en cas 
afirmatiu, es valoraria de fer algun tipus d’intervenció, tot i haver-hi l’expedient en tràmit. 
 
La resposta al correu diu que sí que es tracta d’un solar de titularitat municipal i que es 
netejarà en un perímetre de dos metres al voltant de la tanca. 
 
Es truca al ciutadà per a donar-li aquesta informació i diu que la neteja ja s’està duent a terme. 
 
Resolució: No admesa a tràmit com a queixa 
                   Tot i així, s’actua i es resol el cas amb la col·laboració de l’àrea. 
 
 
 
Expedient  6/14 
 
Desacord amb la taxa d’escombraries 
 
Un ciutadà, en nom del seu pare, exposa el seu desacord amb el fet que se’ls reclami el 
pagament amb retroactivitat de la taxa d’escombraries domiciliàries. 
 
L’any 2007 l’Ajuntament va acceptar la sol·licitud de l’exempció. Sense cap avís previ, el 
passat mes de desembre van rebre una carta de pagament en què se’ls reclamava l’import 
dels exercicis 2011 i 2012. 
 
El mes de novembre havien pagat el rebut corresponent a l’any 2010 perquè els van dir que 
només caldria abonar aquest exercici. 
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Creu que els altres anys no els hi haurien de reclamar perquè mai han rebut cap avís. A  més, 
consideren que l’import reclamat és una quantitat difícil d’assumir per satisfer-la en un únic 
pagament. 
 
Actuació 
 
Es planteja el cas a la Regidoria de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior i es demana 
informació sobre la manca de notificació respecte la fi de l’exempció i els seus motius, i sobre 
el recàrrec en fraccionar el pagament.  
 
L’informe tramès per la Regidoria respon que l’ORGT, en el procediment de revisió de la 
procedència de l’exempció, comprova que el pare supera el nivell d’ingressos establert a 
l’ordenança fiscal reguladora. 
 
Pel que fa al fraccionament del pagament, el ciutadà s’hauria de dirigir a l’ORGT. 
 
Des de la sindicatura es recomana que les revisions de l’exempció es facin en terminis més 
curts, amb l’objectiu d’evitar pagaments de quantitats importants de cop, o haver de pagar 
interessos, en el cas que es fraccionin en terminis. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb la col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  7/14 
 
Consulta mediambiental respecte de les aigües de la riera 
 
Un ciutadà diu que va presentar una sol·licitud a l’Ajuntament en què demanava informació 
sobre dues qüestions. Sobre una d’elles, se li va respondre. No fou així pel que fa a l’altra, 
sobre qui és el responsable de la qualitat de les aigües de la riera de Rubí. Diu que l’aigua 
baixa bruta periòdicament. 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient al regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Respon que, 
segons la informació rebuda des del Cicle de l’Aigua, correspon a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) vetllar per la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, i seria a aquesta 
institució a la qual el ciutadà hauria d’adreçar la petició d’informació. 
 
L’Ajuntament de Rubí només és responsable de la prestació del servei d’abastament d’aigua 
potable i del clavegueram. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i s’exposa que l’Ajuntament, tot i no tenir-ne  la responsabilitat 
directament, hauria d’estar amatent al compliment per part de l’ACA del correcte control de les 
aigües, a fi de garantir la qualitat del medi ambient de la ciutat. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient  8/14 
 
Disconformitat amb l’actuació dels Serveis Socials 
 
Un ciutadà es persona a la sindicatura i indica que, malgrat que es troba en una situació 
econòmica precària, els Serveis Socials no li tramiten cap ajut. 
 
Està a l’atur, no té ingressos i depèn econòmicament dels seus fills. Viu amb la seva dona i un 
dels fills, de 26 anys, que també està a l’atur i no té cap prestació. Reben ajut d’aliments de 
Frater Nadal. 
 
No sap si des de Serveis Socials s’ha presentat la documentació de sol·licitud de l’RMI que va 
demanar. No aporta cap documentació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la consulta a la Regidoria de Serveis Socials i es demana informació  respecte del 
cas. 
 
Segons l’informe emès pel cap dels Serveis Socials, no es pot tramitar l’RMI perquè en els 
últims 12 mesos ha estat treballant i obtenint uns ingressos superiors a 1.000€ mensuals. A 
més, va cobrar una prestació de l’INEM. Per altra banda, va marxar durant un mes i mig al 
Marroc, on, segons va dir, tenen casa i hi viuen alguns dels seus fills. 
 
S’agraeix l’informe a la regidora i es demana d’estar al cas de qualsevol canvi econòmic que 
es pugui produir en la unitat familiar, per valorar de nou la possibilitat d’accedir a algun tipus de 
prestació. 
 
Es trasllada la informació rebuda al ciutadà. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  9/14  
 
Queixa per una sanció de trànsit i la retirada del vehicle per la grua 
 
Una ciutadana es queixa que la van sancionar i la grua li va retirar el cotxe sense que hi 
hagués cap senyal de prohibició d’estacionament. 
 
Segons indica, feia més d’un any que aparcava sovint en aquell mateix lloc i mai havia tingut 
problemes. Diu que el motiu de la sanció va ser que impedia la circulació, fet que no considera 
cert. Tampoc infringia cap normativa que motivés la retirada del vehicle. 
 
Va presentar al·legacions i han transcorregut més de nou mesos sense que hagi rebut cap 
resposta. Explica que en diverses ocasions l’han informat verbalment que tenia aprovada la 
reclamació i que se li retornaria l’import de la sanció i de la grua, però no s’ha fet efectiu i està 
preocupada. 
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Actuació 
 
La sindicatura es posa en contacte amb la Regidoria de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana 
i Seguretat i es demana informació sobre l’estat en què es troba la tramitació d’aquesta sanció 
al més aviat possible. 
 
La secretaria del regidor respon que el decret del regidor delegat en què s’anul·la la sanció 
està pendent de signatura. Una setmana després comunica que el document ja està signat.   
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  10/14 
 
Desacord amb la sanció i la retirada d’un vehicle per la grua 
 
Un ciutadà mostra el seu desacord amb la sanció imposada per haver estacionat el seu vehicle 
durant més de 90 dies en un mateix indret, davant del seu habitatge, una torre, atès que 
considera que no destorbava a ningú ni incomplia cap normativa. A més diu que, avui mateix, 
la grua li ha retirat el cotxe. El ciutadà comenta que té estacionat el vehicle al carrer perquè 
està avariat i no pot moure’l fins que no pugui fer la reparació corresponent. 
 
Actuació 
 
Es contacta per telèfon amb el cap de la Policia i se li exposa el cas. 
 
La resposta rebuda és que, una vegada estudiat el cas, es creu que el ciutadà no té cap mena 
d’excusa per no haver regularitzat la situació, atès que fa molt temps que incompleix la 
normativa que determina que un vehicle no pot estar estacionat més de quinze dies al mateix 
lloc. A més, el vehicle no té la ITV al dia. 
 
Es demana que el ciutadà no hagi d’abonar l’import per al dipòsit, petició que s’accepta pels 
tres primers dies. 
 
S’informa el ciutadà de la resposta i se li diu que es condona l’import del dipòsit d’aquests dies. 
Si no el retira haurà d’abonar la resta de dies fins a la recollida del vehicle. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
                    Recomanació acceptada 
 
 
 
Expedient  11/14 
 
Preocupació per una veïna amb problemes psicològics 
 
Una ciutadana, en nom de la Comunitat de Veïns, exposa que al seu immoble hi viu una 
senyora d’edat avançada que des d’un temps ençà mostra una disminució notòria de les seves 
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capacitats mentals. Diuen que es troba en una situació de desemparament total, ja que no té 
cap familiar que se’n pugui fer càrrec. 
 
Segons explica, empitjora dia a dia amb una gran rapidesa. Ja no té noció del temps, surt al 
carrer a qualsevol hora de la nit, puja i baixa contínuament per l’ascensor i, el pitjor, ja no es 
deixa ajudar perquè no reconeix ningú. 
 
Diuen que la situació és coneguda pels Serveis Socials, que hi han intervingut diferents 
treballadores socials i que fa un temps els veïns van adreçar un escrit signat en què 
exposaven la situació de la persona i demanaven l’actuació de l’Ajuntament. 
 
Sol·liciten la intervenció de la sindicatura per intentar accelerar el procés que resolgui la 
situació, ja que, malgrat que sempre l’havien atès, actualment se’ls fa impossible continuar 
tenint-ne cura. 
 
Actuació 
 
Es planteja el cas a la Regidoria de Serveis Socials i es demana que es cerqui la manera 
d’atendre la ciutadana, bé en el seu domicili, bé adjudicant-li una plaça en un centre. 
 
La regidora respon i hi adjunta un informe de la cap de Serveis Socials bàsics, la valoració final 
del qual diu que, atesa la manca d’acceptació per part de l’afectada de les seves dificultats, és 
el poder judicial qui pot decidir la necessitat d’assignar-li un tutor o una entitat tutelar que vetlli 
pel seu benestar. 
 
S’agraeix la resposta a la regidora i es demana que, mentre la situació es mantingui com ara, 
es doni el màxim suport a la ciutadana i als veïns. 
 
Es trasllada la informació rebuda a la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  12/14 
 
Problema amb el subministrament elèctric 
 
Una ciutadana exposa per telèfon que tenen problemes amb la companyia de subministrament 
elèctric. No aconsegueixen que els donin d’alta el servei i l’ampliació de potència en una nau 
situada en un polígon industrial de Rubí, on han traslladat la seva empresa. 
 
Fins ara encara podien treballar a la nau de Sant Cugat del Vallès, però arran d’un incendi que 
s’ha produït a la zona s’han quedat sense corrent i els és molt urgent començar a treballar i 
servir les comandes des de Rubí. 
 
Ja ha presentat una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya i pregunta si fer-ho també a 
l’Oficina Municipal de Informació al Consumidor (OMIC), segons li han indicat des de la 
Finestreta Única Empresarial de Can Serra. 
 
Actuació 
 
Es comunica que no es pot admetre la queixa a tràmit perquè la sindicatura de Rubí no té 
competències amb les companyies de serveis.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.infojovebcn.cat%2Fpag%2F26%2Foficina-municipal-dinfomacio-al-consumidor---omic&ei=j4ZSU96ZC46Y1AXExYGYAQ&usg=AFQjCNHKGMWTkFJlhBVN58-XLpcTQ5aO0g&sig2=COhTGyu5tYB7TMIhRUvGfQ&bvm=bv.65058239,d.Yms�
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S’informa que és correcte que hagin presentat la queixa a l’SGC perquè aquesta institució té 
signat un conveni amb les companyies de serveis. 
 
Per una altra banda, s’informa que no cal que presenti la queixa a l’OMIC perquè la potència 
demanada no correspon a un domicili particular, que és on aquest organisme pot intervenir. 
 
Es contacta amb el Síndic de Greuges de Catalunya per informar de l’incendi i de l’emergència 
amb què s’hauria de resoldre el cas. La persona que porta l’expedient dóna informació de les 
gestions fetes i assessora sobre el que hauria de demanar la ciutadana a la persona que l’atén 
a les oficines de la companyia, informació que es trasllada a la ciutadana. 
 
Al cap de tres dies la ciutadana informa que ja s’ha resolt el problema i agraeix l’atenció. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació 
 
 
 
 
Expedient  13/14 
 
Queixa per manca d’actuació de l’Ajuntament, d’acord amb la resposta donada  
 
Una ciutadana es posa en contacte amb la sindicatura per correu electrònic per exposar que el 
mes juny de 2013 va presentar una instància pel sistema AQS en què denunciava l’existència 
d’un local que s’utilitza com a garatge de cotxes sense tenir la corresponent placa de gual. 
 
El mes de setembre va rebre com a contesta que la seva petició havia estat traslladada al 
servei responsable i que s’estava gestionant la tramitació corresponent. 
 
També li deien que es posarien en contacte amb ella per a informar-la del tractament adoptat 
respecte de la seva demanda. 
 
Després de vuit mesos no s’ha dut a terme cap actuació per a resoldre la situació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. 
 
La resposta donada des de l’àrea és que s’ha comprovat que el local esmentat no disposa de 
llicència de gual i que quan la campanya de guals arribi a la zona es tramitarà el requeriment al 
titular per a la legalització. 
 
Se n’informa la ciutadana i es tanca l’expedient. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient  14/14 
 
Reclamació per manca d’actuació de l’Administració 
 
Un ciutadà exposa que va presentar una queixa pel sistema AQS per denunciar l’enderroc d’un 
mur de protecció a la vorera, la qual cosa suposava un risc per als vianants. 
 
Se li va respondre que el servei de Llicències Urbanístiques havia fet la inspecció de l’indret 
denunciat i que s’obria el corresponent expedient sancionador d’ordre d’execució, per tal de 
requerir a la propietat que procedís a reparar i reposar el mur de protecció per garantir la 
seguretat. 
 
Diu que han transcorregut més de quatre mesos des que va rebre aquesta resposta i que no 
s’ha dut a terme cap actuació que resolgui el perill denunciat. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor delegat de Llicències Urbanístiques i Activitats i, tenint en 
compte el temps transcorregut i la situació denunciada, es recomana que l’Ajuntament hi 
intervingui amb immediatesa, ja que s’ha comprovat que existeix un perill per a les persones 
que circulen per la via afectada. 
 
El regidor respon que es tracta d’una propietat privada i que el procediment està incoat, a fi de 
seguir els tràmits corresponents d’un expedient d’ordre d’execució per tal que el propietari 
prengui les mesures de seguretat i correcció adients. 
 
Diu, també, que es passarà la recomanació al servei de Llicències Urbanístiques per tal que, si 
suposés un problema greu de seguretat, es tingués en compte per estudiar una possible 
actuació subsidiària. 
 
El mateix dia el ciutadà comunica, per correu electrònic, que “la paret ha estat refeta i molt ben 
feta”. 
 
Tot i així, i amb l’objectiu de tancar tot el procés, s’adreça una còpia de l’informe del regidor al 
ciutadà. 
 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 

 

Expedient  15/14  
 
Malestar per l’ocupació d’una finca 
 
El gestor d’una comunitat veïna del c/ Massana exposa la preocupació dels veïns per la 
situació en què es troba una finca del seu carrer, situació que han estat denunciant des del 
2010. 
 
Segons diu, les persones que l’ocupen han entrat al solar una màquina que està condicionant 
el terreny per convertir-lo en un lloc d’acampada.  
 
Fa arribar per correu la documentació. 
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Actuació 
 
Es comprova que el mateix dia ha presentat una queixa a l’Ajuntament, motiu pel qual se li 
comunica que no es pot admetre a tràmit, ja que ha d’esperar la resposta de l’Administració, 
que disposa de tres mesos per contestar. 
 
Tenint en compte que és una situació coneguda des de fa molt de temps i tractada 
anteriorment, es comenta de nou el tema amb responsables de l’Ajuntament. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació 
                
 
 
Expedient  16/14 
 
Dificultats per trobar lloc on viure 
 
Una ciutadana es persona a la sindicatura i exposa que l’han desnonat per manca de 
pagament i ara viu en un garatge amb la seva germana de 61 anys i un fill de 32 anys. 
 
No se la pot atendre en el mateix moment, perquè s’està mantenint una entrevista amb un altre 
ciutadà. Se li diu que serà atesa en acabar aquesta entrevista. La ciutadana prefereix venir en 
un altre moment. 
 
L’endemà es comenta el cas amb el coordinador de Serveis Socials. 
 
Uns dies més tard, la ciutadana torna i explica que el mes de novembre, quan va rebre la 
sentència del Jutjat, va acudir a la Fundació Clariana, on li van gestionar el lloguer d’un pis, 
però que davant la dificultat per assolir la quantitat de la fiança la van adreçar a Serveis 
Socials, on li van oferir la quantitat de 480 € com a ajuda per pagar-la. 
 
Afirma que ningú li lloga un habitatge perquè els ingressos que té no són garantia suficient per 
als propietaris dels pisos. 
 
A més, segons diu, ara ha estat estafada per una quantitat de 600 € per un tema que no ve al 
cas d’explicar, amb la qual cosa es troba amb dificultats per comprar aliments fins que cobri. 
Cobra el subsidi d’atur, que acabarà el proper novembre. Té un fill que no treballa i està en 
tractament psicològic. 
 
Demana assessorament i acompanyament per superar la situació. A punt de finalitzar 
l’entrevista, rep una trucada de Serveis Socials per a confirmar-li una cita aquella mateixa 
setmana. 
 
Actuació 
 
Tot i així, es considera convenient fer arribar l’expedient a la regidora de Serveis Socials i se li 
demana que informi sobre l’evolució del cas. 
 
Un mes més tard, es rep l’informe de Serveis Socials en què s’indica que la ciutadana va ser 
atesa al servei de primera acollida quan el Jutjat li va notificar la diligència de llançament per 
impagament del lloguer. Diu també que s’està orientant la ciutadana per tal que busqui un 
habitatge i per poder ajudar-la a fer el pagament de l’entrada d’un lloguer, cosa que accepta. 
 
Se li atorga un ajut d’aliments per un mes, temps que demana la ciutadana mateixa. Pel que fa  
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al seu fill, s’orienta la ciutadana a demanar hora per a un control terapèutic correcte. 
 
S’agraeix l’informe a la regidora i es comenta la necessitat d’acompanyament i suport a la 
ciutadana i al seu fill, amb la confiança que els rebran des del seu servei. 
 
Se n’informa la ciutadana. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  17/14 
 
Desacord amb sancions de trànsit 
 
Un ciutadà, en nom de la seva dona, es queixa que ha rebut la notificació de set sancions, 
totes el mateix dia i dues més al cap de quatre dies, per haver passat pel carrer Sant Miquel. 
Creu que és possible que en rebi d’altres perquè fins a la data de recepció de les set primeres 
ha estat passant pel mateix indret. No era conscient de la càmera de control de trànsit. 
 
Demana informació sobre quines gestions pot fer respecte del cas. 
 
Actuació 
 
Se l’informa que, atenent al reglament, caldria que presentés primer les al·legacions a 
l’Administració, la qual cosa, en cas de denegació, li suposaria la pèrdua del 50% de 
bonificació. 
 
Tenint en compte la proximitat del termini de pagament i el procés sancionador, es decideix 
contactar telefònicament amb l’inspector en cap de la Policia Local per conèixer la seva opinió 
respecte del cas i poder informar-ne el ciutadà. 
 
Demana que es facin arribar les dades al sotscap de la Policia Local, que es farà càrrec del 
cas. Se li envia un correu en què, tot i reconèixer que la ciutadana ha comès les infraccions, es 
comenta el fet que les sancions arribessin totes el mateix dia, fet que no li ha donat 
l’oportunitat de modificar el seu comportament. Cal pensar que, si hagués rebut la primera 
sanció en un temps raonable, hauria corregit la seva conducta i no hauria comès les altres 
infraccions. 
 
El sotscap de la Policia Local es fa càrrec del cas i diu que la ciutadana aboni la primera sanció 
i que veu raonable suspendre les altres. Tractarà el cas amb l’Oficina de Sancionadors i amb 
Serveis Jurídics. 
 
Més tard, informa que el ciutadà ha pagat la primera sanció i que s’ha suspès la tramitació de 
la resta, atesa la situació generada arran de la manca de notificació de la primera. 
 
Diu que aquesta mesura serà aplicable a tots els vehicles que es troben en la mateixa situació. 
 
Informa, també, que s’ha reprès el funcionament de la càmera de control de trànsit situada al 
carrer Sant Miquel. 
 
Tot i estar resolt el cas, indica que cal que la ciutadana presenti les al·legacions per complir el 
tràmit establert. 
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Es comunica aquesta resolució al ciutadà i se l’ajuda a redactar les al·legacions. 
 
Es valora i s’agraeix la resolució al sotscap de la Policia Local i molt especialment el fet que es 
faci extensiva a totes les sancions de la mateixa tipologia. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  18/14 
 
Consulta per embargament  
 
Un ciutadà exposa a la sindicatura que els han embargat 2.088€ en concepte d’IBI i taxa 
d’escombraries dels exercicis 2010, 2011, 2012, 2013 d’un pis on hi viu l’exparella 
del seu fill. Pensava que ell i la seva esposa havien signat només com a avaladors de la 
compra, però ara s’ha adonat que són propietaris del 50% del pis. L’altra meitat és propietat de 
la noia que hi viu. 
 
Aquesta persona continua pagant la hipoteca, però no es vol fer càrrec dels tributs.  
 
Voldrien cedir-li gratuïtament la seva part, però desconeixen quines són les gestions 
necessàries per fer-ho. 
 
Actuacions 
 
Es consulta el fet de l’embargament al cap de l’ORGT, que informa que, atès que són  
copropietaris, si l’altra part no paga, la normativa determina que ells se n’han de fer càrrec. 
Sobre la cessió de la seva part del pis, se’ls diu que, si l’import que queda pendent de la 
hipoteca no és gaire elevat, poden proposar a l’entitat financera que se la quedi, tot i que es 
creu que serà difícil que acceptin.  
 
Es truca al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) de Rubí i es comenta el cas. Accepten  que el 
ciutadà hi vagi per concertar una cita. 
 
Al tancament d’aquest informe, el ciutadà diu que estan pendents de l’adjudicació d’un advocat 
del torn d’ofici. 
 
Resolució: No admesa. Informació  
 
 
 
Expedient  19/14 
 
Desacord amb la retirada de la beca de menjador 
 
Un ciutadana d’edat avançada es persona a la sindicatura i es queixa que la seva treballadora 
social li ha dit que li retiraran la beca de menjador perquè ja fa 5 anys que en gaudeix. Cobra 
una pensió de 715€ per incapacitat. Actualment dina en un centre de dia. 
No està d’acord amb la decisió, ja que segons ella hi ha persones amb unes circumstàncies 
com les seves que fa més temps que gaudeixen d’aquest servei i no els el retiren. 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww14.gencat.cat%2Fsacgencat%2FAppJava%2Forganisme_fitxa.jsp%3Fcodi%3D5249&ei=L4NTU7u_Meiw0AWqkoG4Dg&usg=AFQjCNHdfs3QqEq1vgsr_VZW85XA1R5SJw&sig2=pXctPqcf8gA6Cm_zLvVYgQ&bvm=bv.65058239,d.Yms�
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Actuació 
 
Tenint en compte que la ciutadana diu que està sent atesa pel Centre d'Orientació Sanitària 
(COS) i que li han dit que li faran un informe, s’acorda que quan el tingui torni a la sindicatura i 
s’estudiarà tramitar la queixa. 
 
Al tancament d’aquest informe, atès que la ciutadana no ha aportat la documentació, se li truca 
i se la informa que continua gaudint de la beca menjador. 
 
Resolució: Arxivada per desistiment 
 
 
 
Expedient 20/14  
 
Queixa per denegació d’al·legacions 
 
Una ciutadana adreça un correu electrònic per exposar que ha rebut un escrit per mitjà del qual 
se li deneguen les al·legacions presentades a l’Ajuntament. Demanava la devolució de l’import 
pagat per la comunitat, per la reparació d’unes canonades de l’aigua que s’havien trencat com 
a conseqüència de les arrels dels arbres de la vorera. 
 
Explica que quan va anar a consultar-ho a Serveis Jurídics, a l’av. Francesc Macià, li van dir 
que rebria més documentació. 
 
Actuació 
 
Davant d’aquesta afirmació, es decideix consultar el departament de Serveis Jurídics. Informen 
que la comunicació que la ciutadana ha rebut no és cap resolució, sinó un comunicat en 
resposta a la queixa presentada, en el qual se la informa de la concessió d’un període 
d’audiència de deu dies per tal que puguin aportar, si ho consideren, la documentació que 
desitgin afegir a la queixa. El cas està pendent de la resolució final. 
 
Es dóna aquesta informació a la ciutadana i se li diu que en el supòsit que la resolució final no 
fos favorable, pot contactar de nou amb la sindicatura i s’estudiaria si escau iniciar un 
expedient de queixa. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  21/14 
 
Queixa per una retenció practicada per Hisenda      
 
Un matrimoni explica que Hisenda els reté en el seu compte bancari una quantitat cada mes i 
que també practiquen una retenció en la pensió. En desconeixen el motiu. Sospiten que és a 
causa d’una declaració de la renda suposadament mal feta. Cada any la presentaven ells 
personalment a l’agència de Sant Cugat, però l’any 2012 els la va fer un gestor. 
 
Actuació   
 
Se’ls  diu  que,  com els indica un dels documents que tenen, vagin  a  l’Agència  Tributària  de  
Sant  Cugat  per  aclarir-ho  i  que  preguntin  quin  serà  el  total  que  hauran de pagar, si  els  



  78

continuaran aplicant més retencions i, en cas afirmatiu, quantes seran. 
 
Se’ls diu que, si no queden convençuts de la informació que els facilitin, poden acudir al Servei 
d’Orientació Jurídica, al carrer Sant Sebastià, per veure si tenen accés a un advocat d’ofici que 
els assessori. 
 
Si no aconsegueixen resoldre el cas, poden presentar la queixa a la Defensora del Poble 
Espanyol. 
 
Resolució: No admesa a tràmit. Informació                        
 
 
 
Expedient  22/14 
 
Queixa per la manca de resposta a un recurs  
 
Un ciutadà exposa que el gener de 2013 ell i la seva esposa van signar la dació en pagament 
del seu habitatge. Aquell mateix mes van presentar a l’oficina de l’ORGT l’escriptura pública on 
consta aquesta acció. 
 
A l’octubre va rebre la carta de pagament de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana per l’habitatge del qual ja no són propietaris. Al mes següent va 
presentar un recurs en què exposava la impossibilitat de pagar el deute. 
 
Es queixa que mai ha rebut cap resposta al recurs esmentat i que, per contra, el dia 4 de març 
de 2014 ha rebut una nova carta de pagament amb recàrrec de constrenyiment i costes del 
procediment.  
 
Actualment es troba a l’atur i no té cap ingrés. Està pendent de rebre l’ajut dels 426€. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a la regidora delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics i es demana que 
es tingui en compte que es tracta d’una transmissió que no ha suposat cap enriquiment per al 
ciutadà i que, per tant, s’hauria de preveure bonificar-subvencionar, o rebre algun tipus d’ajut 
per al pagament de la plusvàlua.  
 
La regidora respon i hi adjunta un informe del cap de la Unitat del Vallès Occidental de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i de la cap de l’Oficina de Gestió 
d’Ingressos de l’Ajuntament de Rubí. 
 
L’informe, entre altres coses, diu que el ciutadà no va presentar cap sol·licitud d’ajut en relació 
amb l’impost generat amb motiu de la transmissió del seu habitatge, i que en aquest moment 
queda fora del termini establert. La liquidació li va ser notificada el 31/11/2013, i per tant va 
disposar de gairebé dos mesos per fer el tràmit. 
 
La regidora agraeix la col·laboració per a l’assessorament que es fa des de la sindicatura 
respecte de la línia d’ajuts que l’Ajuntament de Rubí ha establert a partir de l’any 2012. 
 
S’agraeix l’informe a la regidora i, tenint en compte que el ciutadà va presentar un recurs el 
25/11/2013, es fa la reflexió sobre el fet que tal vegada, si al seu dia s’hagués respost el 
recurs presentat, s’hauria pogut sol·licitar la bonificació abans del 31 de desembre, data final 
per fer-ho. 
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Es respon al ciutadà i se li tramet adjunta una còpia de l’informe rebut. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  23/14 
 
Malestar per problemes amb el clavegueram i amb un arbre a punt de caure 
 
Un ciutadà exposa la seva preocupació perquè, tot i que des de l’Ajuntament se l’ha atès 
correctament, no aconsegueix una solució definitiva als problemes que pateix a la seva 
propietat i que tant l’amoïnen. 
 
Un d’ells fa referència a un tub de clavegueram que no està soterrat i que transcorre per la 
superfície i finalitza a l’alçada de la seva parcel·la, amb la qual cosa les aigües fecals i les rates 
corren per la propietat. 
 
L’altre és amb relació a un arbre de grans proporcions, mort des de fa anys, que està fora de la 
tanca de la parcel·la i que suposa un perill perquè podria caure sobre la casa, si es produís 
una ventada forta. 
 
Va presentar una sol·licitud a l’Ajuntament el 28 de maig de 2013, de la qual se li va justificar la 
recepció. Segons explica, li van dir que l’arbre era propietat seva, tot i que el ciutadà diu que la 
franja de terreny on està situat la va cedir al seu moment a l’Ajuntament.  
 
Demana la intervenció de la sindicatura perquè observa que el tema es va allargant i tem per la 
seva seguretat.  
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i es 
demana una solució el més immediata possible ja que tots dos temes afecten la seguretat del 
ciutadà i de la seva família. 
 
El regidor respon i hi adjunta l’informe de la cap del servei de Parcs i Jardins, que, entre altres 
coses, diu: 
 
“S’ha procedit a fer la vista sobre el terreny i s’ha comprovat que hi un arbre mort a la llera del 
torrent. Aquest arbre ha causat danys als coberts ubicats a la part posterior de la parcel·la, 
degut a les branques que van caure en diverses ocasions sobre els mateixos. 
Dins del Pla d’Inversions Financerament sostenibles, es va aprovar inicialment en el Ple de 
l’Ajuntament de data 29 d’abril de 2014, el “Projecte Ramals Conca 2 i conca 3. Amb aquesta 
actuació l’arbre mort serà enretirat i es donarà per solucionat el problema” 
 
Pel que fa al clavegueram, el servei de Cicle de l’Aigua diu que també queda resolt en el 
mateix “Projecte Ramals Conca 2 i Conca 3”. 
 
S’agraeix la resposta al regidor i es demana que es faci la valoració del risc, el perjudici i la  
preocupació que pot continuar suposant l’existència de l’arbre, i que es consideri talar-lo, si el 
“Projecte Ramals Conca 2 i Conca 3” no s’executa de manera immediata.  
 
També es creu necessari que es valorin i que, si escau, s’indemnitzin els danys que l’informe 
reconeix haver causat. 
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Es respon al ciutadà i se li explica la petició feta a l’Ajuntament d’una actuació immediata, si els 
projectes anunciats no tenen una execució a curt termini. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient 24/14  
 
Queixa per la manca d’actuació de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà es queixa per la manca d’actuació en relació amb la queixa exposada en 
l’expedient 22/13 sobre la ubicació d’un esglaó i d’una rampa del carrer Orso. Tots dos  
sobre la vorera i, suposadament, d’ocupació il·legal. Llavors se li va comunicar que pel que feia 
a la rampa es derivaria una nota interna al servei de Guals. Pel tema de l’ocupació de la vorera 
amb un esglaó, s’havia parlat amb el servei Sancionador de l’ordenança de via pública i se’ls 
passava nota de les inspeccions fetes pels tècnics.  
 
Ha transcorregut més d’un any i no s’ha realitzat cap correcció. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa a l’Ajuntament i es demana que es resolguin les dues situacions 
denunciades. 
 
Es rep l’informe del regidor, que diu: 
 
Que en data 21 de maig de 2013, es va enviar un requeriment al titular de l’immoble per a la 
legalització del gual. 
 
D’aquest requeriment no vam obtenir resposta, per la qual cosa es van fer gestions sobre la 
titularitat de la vivenda. 
 
El titular de l’immoble és mort i als nostres arxius de cadastre no consta que s’hagi regularitzat 
la titularitat de la propietat. Una vegada s’hagi dut a terme l’acceptació del nou titular, es 
continuaran les gestions per a la seva legalització i eliminació de la rampa de formigó. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i es fa l’observació que si actualment el local s’està utilitzant com 
a garatge es podria requerir a l’usuari o usuaris la instal·lació i el pagament de la placa de gual. 
 
Més tard s’adreça un correu al regidor per comunicar que no s’ha donat una resposta respecte 
de l’esglaó i, tenint en compte que el cas està pendent des de fa molt temps, es recomana que 
l’Ajuntament actuï de forma subsidiària retirant ambdues construccions. 
 
Se n’informa el ciutadà i es tanca l’expedient 
 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea  
                    Recomanació   
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Expedient  25/14 
 
Problemes amb un terreny adquirit a PROURSA 
 
Una ciutadana exposa que el mes de novembre de 2001 el seu marit va comprar a la societat 
PROURSA una parcel·la de 890,30 metres al carrer Herman Hesse de la urbanització de Can 
Solà.  
 
En morir el marit, el juliol de 2012, ella va heretar l'usdefruit de la finca esmentada i els seus 
dos fills la nua propietat al 50%. 
 
En el moment de la compra els van advertir de la servitud de pas de xarxa de desguàs, 
servitud que quedava detallada en el contracte privat. Van valorar que no els afectava gaire 
per construir-se una casa. El mateix contracte no feia menció a cap servitud de pas de línia 
elèctrica.  
 
Aquestes condicions es van variar a l'escriptura de compravenda, que, pel que fa a servituds, 
afegeix: "así como en cuanto al paso de línea de conducción de energía elèctrica”. 
 
Ara es troben que la seva situació econòmica actual no els permet construir una casa per a ús 
propi. Han posat el terreny a la venda i la persona interessada en la compra va desestimar-la 
per l’afectació que suposa el pas de diverses línies elèctriques pel mig de la finca, que 
redueixen a un mínim la superfície edificable. 
 
La ciutadana té serioses dificultats per assumir el pagament de la plusvàlua i l’impost d’IBI. 
 
Ha realitzat diferents gestions amb responsables de l’Ajuntament i de moment no ha rebut cap 
resposta satisfactòria. 
 
Demana si l’Ajuntament li pot bonificar la plusvàlua o recomprar el terreny. 
 
Actuació 
 
Es manté una reunió amb el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat per 
tractar el tema. 
 
Tot i així, per poder complir el procés establert a la sindicatura, s’adreça una petició d’informe 
al regidor. 
 
Resolució: En tràmit 
 
 
 
Expedient  26/14 
 
Desacord amb la desestimació d’un recurs 
 
Un ciutadà mostra el seu desacord pel fet que se li ha desestimat un recurs de reposició per 
l’Oficina de Gestió Tributària en què demanava la devolució amb caràcter retroactiu d’uns 
ingressos cobrats, segons diu, indegudament. 
 



  82

Creu que el fet de tenir un grau de discapacitat del 40% li dóna dret a aquesta devolució, però 
que un error comès pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat ha motivat 
que no ho hagués pogut demanar abans. 
 
Actuació 
 
Es fa la consulta a l’ORGT, i expliquen que el ciutadà ha acudit en diverses ocasions a la seva 
oficina i que se li ha donat la informació adient.  
Tot i així, s’adreça un escrit a la regidora delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics per 
demanar que s’estudiï la situació familiar i econòmica del ciutadà i que, si escau i és possible, 
es bonifiqui l’impost esmentat i es retorni al ciutadà la quantitat pagada. 
La regidora respon i hi adjunta l’informe del cap de l’Oficina de Gestió Tributària, en què, de 
forma molt detallada, s’exposen els motius d’ordre legal pels quals es desestima la petició. 
S’agraeix la resposta a la regidora i es diu que, tot i entendre les raons legals de la resolució, 
en algunes situacions seria desitjable poder buscar solucions més enllà de les regulades per la 
normativa. 
 
Es respon al ciutadà i se li tramet adjunta una còpia d’aquest informe. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
 
 
 
Expedient  27/14 
 
Desacord amb la denegació de la tramitació de l’RMI 
 
Una ciutadana exposa el seu desacord amb l’actuació dels Serveis Socials pel que fa a la 
sol·licitud de la prestació RMI. 
 
La ciutadana, que està a l’atur, en l’actualitat percep la Renda Activa de Reinserció (RAI) i 
voldria accedir la Renda Mínima d’Inserció (RMI), ja que té un import més elevat. 
 
Des de Serveis Socials li han indicat que, per poder tramitar l’RMI amb un mínim de 
possibilitats que se li concedeixi, ha d’esperar a esgotar la prestació que està cobrant 
actualment. No es pot tramitar l’RMI si es percep cap altra prestació. 
 
Actuació 
 
Es consulta el cas amb Serveis Socials. Informen que la ciutadana té la possibilitat de 
demanar, per última vegada, la RAI, i que una vegada exhaurida s’estudiarà de nou la seva 
situació i es valorarà la tramitació de l’RMI. 
 
Es dóna aquesta informació a la ciutadana i se l’adverteix que no perdi el contacte amb la seva 
treballadora social, per estar al cas de quin és el moment que es pot iniciar la sol·licitud de 
l’RMI. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea 
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Expedient  28/14 
 
Queixa per la manca de poda dels arbres d’un carrer 
 
Una ciutadana explica que acaba de rebre una carta del FUER, en resposta a la seva 
sol·licitud presentada el dia 3 d’octubre de 2013, en què demanaven l’esporga dels arbres del 
carrer Lluís Ribas, del tram comprès entre el carrer Bartrina i el carrer Cervantes.  
 
La carta rebuda comunica que s’ha portat a terme una actuació d’esporga als arbres durant la 
campanya 2013-2014. 
 
La ciutadana diu que l’esporga s’ha efectuat en el tram comprès entre el carrer Bartrina i el 
carrer Magallanes, i no ha estat així en el tram que va motivar la queixa conjunta de 7 veïns i 
comerciants. 
 
Insisteix en la necessitat que es dugui a terme l’actuació que permeti tenir la llum necessària 
per poder transitar pel carrer amb tota seguretat. 
 
Actuació 
 
S’adreça la queixa al regidor i es recorda que, des de la Sindicatura, el dia 11 de desembre 
s’havia adreçat un correu en què s’exposava la falta de llum en aquest indret, deguda al fet 
que les branques i fulles dels arbres tapen els focus  i la poda no s’ha fet. 
 
Es diu també que la resposta donada des de la Finestreta Única Empresarial no es correspon, 
pel que fa al número, a la instància de la ciutadana.  
 
Aquest fet, i que es digui que es respon al seu Avís, Queixa o Suggeriment, quan es tracta 
d’una instància, ha portat a confusió i ha calgut insistir a preguntar a la ciutadana si havia fet 
també la queixa per aquest mitjà. Diu que no. 
 
Es comenta al regidor que dur a terme una esporga total, amb la frondositat que ja tenen els 
arbres, tal vegada no sigui viable i es recomana que, si és així, es trobi la manera 
d’aconseguir que el carrer tingui la il·luminació correcta per garantir la tranquil·litat i la seguretat 
dels veïns i vianants. 
 
Resolució: En tràmit 
 
 
 
Expedient  29/14   d’ofici 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre el manteniment dels espais públics 
 
Es considera obrir d’ofici aquest expedient amb l’objectiu de fer una reflexió – 
recomanació.  
 
La setmana passada, mentre passejava per la rambla del Ferrocarril, vaig saludar una família 
que estava gaudint del parc infantil. És un espai magnífic, amb unes instal·lacions d’una gran 
qualitat.  
 
Mentre parlàvem, em vaig adonar que faltaven dues peces rectangulars de material tou que  
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recobreix el terra i que, en cas de caiguda, protegeix els infants. Cal dir que el tros que  
quedava al descobert  formava una mena d’esglaó en diagonal amb el caire “tallant”. 
(S’adjunten dues fotografies.) 
 
Algunes observacions sobre l’espai públic, en què he observat situacions susceptibles de 
millora, les he comunicat per mitjà de correus electrònics i, en la majoria dels casos, la situació 
s’ha resolt. 
 
Si ara he considerat obrir un expedient és perquè em sembra adient fer la següent 
recomanació:  
 
Que les persones encarregades de la neteja, no solament de l’espai referit, sinó de l’espai de 
tota la ciutat, comuniquin aquest tipus d’incidències a l’Ajuntament. Crec que la ciutat 
guanyaria força atenent aquest aspecte, que no suposaria una despesa econòmica addicional i 
permetria gaudir d’una “Rubí al dia”.  
 
 
 
 
Expedient  30/14 
 
Desacord amb el pagament de la taxa d’escombraries 
 
Una ciutadana exposa que a la seva mare, persona d’edat avançada, la qual fins ara havia 
estat exempta del pagament de la taxa del Servei de Gestió de Residus Municipals Domèstics, 
ara se li reclama amb retroactivitat el pagament de l’any 2012, i tem que li reclamin també 
altres exercicis. 
 
No està d’acord amb el recàrrec del 10% aplicat al rebut de l’any 2012 perquè, segons diu, no 
havia rebut cap notificació prèvia. 
 
Diu que el corresponent a aquest any l’ha pagat per una entitat bancària.  
 
Actuació 
 
Es demana informació per telèfon a l’ORGT sobre si s’havia adreçat a la ciutadana una carta 
de pagament anterior a la que aporta la ciutadana, de data 16-4-2014. 
 
Confirmen que sí i que el dia 16 de gener l’havia recollit una veïna de la mare, de la qual 
faciliten el nom. 
 
Informen també que no rebrà cap carta de pagament de l’any 2011, i que el rebut corresponent 
a l’exercici del 2012 li arribarà el mes de juny i tindrà fins al dia 27 de juliol per fer efectiu el 
pagament. 
 
Es dóna aquesta informació a la ciutadana, i se li fa l’observació que l’actuació de 
l’Administració ha estat la correcta. 
 
Se li diu que és convenient que confirmi la domiciliació per a futurs exercicis, si vol pagar a 
terminis. 
 
Resolució: Queixa desestimada 
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 CONSULTES    ANY 2013 
 
 
 
Consulta  01/13 
 
Un ciutadà truca i explica que en l’anar a l’oficina de l’INEM a tramitar el subsidi d’atur li han dit 
que només ho pot fer a través d’Internet o via telefònica. 
 
Mostra la seva disconformitat amb aquestes dues opcions perquè suposen una despesa per 
als ciutadans pel fet que han de tenir Internet o disposar d’una línia de telèfon. 
 
Vol saber on adreçar la seva queixa. 
 
Se li explica que la síndica de Greuges de Rubí només disposa de competències amb 
l’Ajuntament de Rubí i organismes que en depenguin. L’INEM depèn del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, i la queixa s’ha de dirigir al Defensor del Pueblo Español.  
 
S’informa que seria convenient que primer presentés primer la seva reclamació, per escrit, a 
l’INEM. Si transcorreguts tres mesos no ha rebut resposta, o aquesta no li sembla satisfactòria, 
pot adreçar-se al Defensor del Pueblo Español. 
 
 
Consulta  02/13 
 
Una ciutadana explica que té un problema amb la companyia de subministrament elèctric. No 
aconsegueix que li domiciliïn els rebuts.  
 
Se li explica que la síndica de Greuges no disposa de competències davant les companyies 
subministradores de serveis universals i que haurà de presentar la seva reclamació a l’OMIC. 
En cas de no resoldre el problema, pot adreçar la seva queixa al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 
 
Consulta  03/13 
 
Una ciutadana truca i pregunta si l’Ajuntament té alguna competència sobre les tarifes de 
preus que aplica el centre esportiu Duet Sports, al tractar-se d’una concessió municipal. 
 
Se li explica que hauria de dirigir-se al departament d’Esports per plantejar la consulta i que, si 
no aconsegueix aclarir el seu dubte, contacti de nou amb la Sindicatura i es faran les gestions 
oportunes per intentar resoldre la qüestió. 
 
 
Consulta  04/13 
 
Un ciutadà explica que la seva filla va contractar un préstec personal. Al cap d’uns dies quan 
va rebre al seu domicili una còpia de la documentació que havia signat, va comprovar que el 
TAE aplicat era del 58,56%. 
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Ell va efectuar la cancel·lació del préstec, però vol denunciar aquesta clàusula perquè la 
considera abusiva. 
 
Se li explica que el tema exposat no és competència de la síndica i se li faciliten les dades de 
contacte de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, on haurà d’adreçar la seva 
reclamació.  
 
 
Consulta  05/13 
 
Una ciutadana demana informació sobre quins són els tràmits a realitzar per a dur a terme un 
préstec entre familiars. 
 
Se li diu què haurà de plantejar aquesta qüestió a l’entitat bancària on tenen dipositats els 
diners. 
 
 
Consulta  06/13 
 
Una ciutadana explica que la seva germana ha perdut el judici amb el propietari del local, situat 
al barri de Les Torres, que té llogat per un deute pendent. Han intentat parlar amb el propietari 
de l’habitatge per pagar el deute, però no ho accepta. Vol que marxi del local. 
 
L’advocat d’ofici que porta el cas ha presentat un recurs, però tem que si no reben una 
resolució abans de la data fixada, hauran d’abandonar el local. 
 
Se li explica que la sindica no té competències en aquests conflictes. De tota manera, es 
contacta amb el president de l’Associació entre Veïns, per si poden fer-hi alguna cosa, però 
tampoc poden intervenir. 
 
 
Consulta  07/13 
 
Una ciutadana explica que ha canviat d’operador de telefonia mòbil i que la nova companyia li 
va dir que s’encarregaria de gestionar els tràmits de baixa amb l’antiga.  
 
Ara es troba que li reclamen unes factures pendents d’abonament. Li han dit que no els hi 
consta cap baixa presentada en el seu nom. 
 
Ha contactat amb la companyia nova per explicar el cas i li han comentat que ells no 
s’encarreguen de gestionar cap baixa i que, en tot cas, l’haurien informat malament. 
 
Se li diu que la síndica que no es tenen competències amb les companyies subministradores 
de serveis, i que haurà d’adreçar la queixa al Sindic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta  08/13 
 
Un ciutadà explica que té contractats els serveis d’un advocat amb qui no li és possible posar-
se en contacte. 
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Se li explica que ha d’acudir al Col·legi d’Advocats del municipi on pertany l’advocat, per 
comprovar si les dades de què disposa són correctes i presentar, si ho considera oportú, una 
reclamació davant d’aquest òrgan. 
 
 
Consulta  09/13 
 
Una ciutadana pregunta què ha de fer per sol·licitar l’exempció de la taxa de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans de l’exercici 2013. 
 
Se li explica que ha de presentar una sol·licitud a l’oficina de l’ORGT de Rubí. Al mateix temps, 
s’informa del termini de pagament i de l’horari de l’esmentada oficina. 
 
 
Consulta  10/13 
 
Una ciutadana es queixa que les cartes que adreça l’INEM als ciutadans són poc clares i que 
per aquest motiu ha perdut la prestació d’atur, al no presentar-se a confirmar l’atur. 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant el Servicio Público de Empleo Estatal, ja 
que corresponen al Defensor del Pueblo Español tramitar aquest tipus de queixes. 
 
 
Consulta  11/13 
 
Una ciutadana explica que va tramitar, el dia 28 de desembre de 2012, una prestació d’atur, 
amb motiu de l’ERO practicat a l’empresa on treballa, i encara no té cap notícia. Diu que 
companys seus ho van presentar en la mateixa data i ja estan cobrant. 
 
Ha trucat diverses vegades a l’OTG per preguntar en quina situació es troba el tràmit, però 
únicament la informen que hi ha un retard en la gestió d’aquest tipus de prestacions. 
 
Demana saber on pot adreçar-se per obtenir més informació. 
 
Se li explica que la síndica no té competències davant el Servicio Público de Empleo Estatal, ja 
que corresponen al Defensor del Pueblo Español tramitar aquest tipus de queixes. 
 
Malgrat això, per tal d’ajudar la ciutadana, es contacta amb l’OTG i confirmen que el retard en 
la tramitació és d’uns tres mesos. 
 
Es facilita la informació obtinguda a la ciutadana.  
 
 
Consulta  12/13 
 
Una ciutadana explica que comparteix la propietat d’un habitatge amb el seu ex-marit. 
Diu que no li paga les despeses que li corresponen, i que ella sola no pot fer front al deute. 
 
Demana qui la pot assessorar sobre les possibles accions a portar a terme. 
 
Se  li  explica  que  la  síndica  no  té competències  en conflictes  entre  particulars  ni  amb les  
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entitats financeres. S’aconsella que formuli la consulta al Servei d’Orientació Jurídica del 
Col·legi d’Advocats de Terrassa. 
 
 
 
Consulta  13/13 
 
Una ciutadana explica que es troba a l’atur i que a finals de mes se li esgotarà el subsidi, fet 
que li provoca molta angoixa, perquè té una filla al seu càrrec i ha de fer efectiu l’import del 
lloguer. Pregunta si hi ha possibilitat d’accedir a un habitatge de lloguer de protecció oficial que 
sigui més econòmic. 
 
S’aconsella que s’adreci a la treballadora social que té assignada i li exposi les seves 
preocupacions. 
 
 
 
Consulta  14/13 
 
Un ciutadà explica que ha rebut una comunicació de la Generalitat en la qual li reclamen la 
liquidació de la diferència dels impostos corresponents entre el que ell va liquidar i el que la 
Generalitat considera que ha d’abonar. 
 
Diu que va adquirir l’habitatge a una entitat bancària per un valor per sota de mercat, que és el 
valor pel qual va liquidar. Pregunta què pot fer davant d’aquesta reclamació. 
 
Se li explica que Hisenda revisa totes les operacions de compra que es declarin per sota del 
2,5 del valor cadastral de l’immoble. Se li suggereix que comenti el problema amb l’entitat 
financera amb la qual va fer l’operació de compra, perquè li facilitin un certificat en el qual 
s’expliqui el motiu de la reducció sobre el preu de venda. 
 
A més, se li diu que presenti un escrit d’al·legacions, aportant la documentació que justifiqui el 
preu pagat per l’habitatge i que esperi la resposta de la Generalitat. En cas que no li siguin 
acceptades, o no tingui resposta, se li explica que la institució competent per tramitar la seva 
reclamació serà el Síndic de Greuges de Catalunya. Se li faciliten les dades corresponents. 
 
 
 
Consulta  15/13 
 
Una ciutadana explica que ha rebut la comunicació d’extinció de prestacions i percepció 
indeguda de les mateixes, alhora que li reclamen el retorn de 2.982,00 euros corresponents al 
cobrament del primer semestre del 2013. Va presentar un recurs i li ha estat desestimat. 
 
Diu que no disposa de diners per retornar aquesta quantitat i pregunta què pot fer. 
 
Tenint en compte la situació familiar, es contacte amb Serveis Socials per tal que considerin 
assignar-li  una treballadora social que pugui valorar les necessitats de la família i els recursos 
als que poden tenir accés. 
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Consulta  16/13 
 
Un  ciutadà  explica  que  l’aparcament  indisciplinat  de  vehicles  al  carrer,  dels  clients   d’un 
l’establiment comercial, ocasiona molèsties als veïns de la zona. Diu que ha trucat diverses 
vegades a la Policia Local per aquest fet, però el problema continua. 
 
També explica que alguns clients, usuaris de l’aparcament soterrani, pugen caminant per la 
rampa d’accés, fet que comporta un perill. Pregunta què pot fer. 
 
Pel que fa a l’aparcament de vehicles, hauria de presentar primer una queixa per escrit a 
l’Ajuntament. En cas de no rebre una resposta adequada podrà acudir a la Sindicatura i 
s’estudiarà obrir un expedient de queixa 
 
En relació a l’accés de persones per la rampa d’entrada al pàrquing, poden presentar, per mitjà 
de l’administrador de finques, un escrit signat pels veïns dirigit al responsable de l’establiment. 
 
 
Consulta  17/13 
 
Un ciutadà vol presentar una queixa perquè no està d’acord amb l’elevat import d’una factura 
de la companyia de subministrament de gas de l’any 2010. 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les companyies subministradores de 
serveis i que haurà d’adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, facilitant-li el 
telèfon i l’horari d’atenció.  
 
 
Consulta  18/13 
 
Un ciutadà explica que li van sostreure la targeta de crèdit i van fer-ne ús ocasionant-li unes 
despeses. Va presentar la corresponent denúncia i va tractar el tema amb la seva entitat 
financera, però pensa que no ha estat atès correctament. 
 
Se li explica que la síndica no té competències amb les entitats financeres, per la qual cosa ha 
d’adreçar la seva reclamació a l’OMIC o a l’Agència Catalana de Consum. 
 
 
Consulta  19/13 
 
Un ciutadà explica que els okupes que viuen a una casa del C. Massana els hi produeixen una 
sèrie de problemes i que la situació, que dura des de fa molt de temps, es fa insostenible per a 
tots els veïns dels voltants. 
 
Explica, també, que no poden localitzar l’administrador de finques que els porta el tema davant 
el jutjat, que no respon a les seves trucades i que no saben què fer. 
 
S’informa que no es pot tramitar un expedient de queixa per haver-se iniciat un procés judicial. 
Tampoc és possible intervenir en la reclamació a l’administrador.  
 
Tot i així, es té en compte la gravetat de la situació i es tracta el tema durant una reunió amb 
l’Alcaldessa, que diu estar al cas de la problemàtica. 
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Al pocs dies es contacta amb el ciutadà per comunicar-li que en el proper Ple hi ha prevista 
una moció del PP i d’ERC sobre aquest tema. 
 
 
Consulta  20/13 
 
Una ciutadana diu que no li han pagat el subsidi d’atur perquè no va renovar la documentació 
quan pertocava. Pateix una depressió que li dificulta estar pendent de moltes coses. Ha anat a 
reclamar a l’Inem i, segons diu, no l’han atès massa bé i no sap què fer. 
 
La sindica, tot i ser conscient que no és un tema de la seva competència, va al SEPE de la 
Carretera de Terrassa amb l’ànim d’obtenir informació general. 
 
És atesa molt amablement per la persona responsable de l’oficina, la qual li explica les 
diferents gestions que realitzen.  
 
Es comenta el tema de la ciutadana i diu que la ciutadana pot presentar la reclamació al taulell 
d’informació, sense necessitat de demanar cita prèvia i que és convenient que fonamenti molt 
bé el motiu pel qual no va renovar la documentació. També fa l’observació que de descuidar-
se’n una altra vegada, serien tres mesos els que no cobraria. 
 
Es comunica aquesta informació a la ciutadana. 
 
 
Consulta  21/13 
 
Una ciutadana propietària d’un habitatge, que està deshabitat, es queixa perquè en el rebut 
d’escombraries consten cinc residents. 
 
Va presentat una queixa a l’Ajuntament per aquest fet i no ha rebut resposta. Demana conèixer 
com està el tràmit. 
 
Es fa la consulta a la persona responsable del Cadastre, que comunica que el tràmit de baixa 
s’està realitzant i que la ciutadana no ha de fer cap altre gestió 
  
Es comunica aquesta informació a la ciutadana 
 
 
Consulta  22/13 
 
Una ciutadana explica que durant una visita a una granja, i mentre parlava amb la propietària, 
el seu gos va ser atacat per un gos de raça perillosa d’aquesta i li va produir ferides greus, que 
van requerir diverses intervencions quirúrgiques, amb un cost elevat. 
 
Va demanar a la propietària de la granja que es fes càrrec d’aquest import, però s’hi va negar. 
 
Davant la negativa, va presentar una demanda judicial i, segons explica, el dia del judici l’altra 
part no es va presentar. Té hora amb l’advocat d’ofici que li porta el cas. 
 
Atès que es ser tracta d’un tema entre particulars i que es troba en un procés judicial, no s’hi 
pot intervenir. 
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Consulta  23/13 
 
Un ciutadà es queixa perquè Correus no fa el repartiment a domicili a Sant Muç. Aporta una 
instància dirigida a l’Ajuntament, però sense registre d’entrada. 
 
Es consulta el tema a l’àrea corresponent de l’Ajuntament. Respon la secretària del regidor 
amb un correu on explica totes les accions que l’Ajuntament ha dut a terme per resoldre la 
situació.  
 
Diu que Correus va respondre que el que s’havia de fer és instal·lar casellers postals a l’inici 
dels carrers principals, ja que consideraven que la densitat de població no és suficient per fer 
un repartiment domiciliari porta a porta. 
 
Es trasllada aquesta informació al ciutadà i es suggereix que presentin un escrit de queixa de 
tots els veïns a la Defensora del Pueblo Español, que és qui en té les competències. 
 
 
Consulta  24/13 
 
Una ciutadana es queixa que no ha cobrat un mes de l’atur perquè no va anar a “signar” en la 
data que corresponia. Pregunta què pot fer. 
 
Es demana informació a l’INEM i informen que la ciutadana presenti un recurs a la finestreta 
d’informació adjuntant tots els justificants que tingui. 
 
Diuen, també, que estigui molt atenta a no oblidar-se’n una altra vegada, perquè li suposaria 
estar tres mesos sense cobrar. 
 
Es dóna aquesta informació a la ciutadana. 
 
 
Consulta  25/13 
 
El propietari d’un establiment de bar es queixa perquè una veïna de l’edifici rega les plantes a 
qualsevol hora del dia i l’aigua cau sobre els tendals i els clients. L’ha avisat, però no fa cas. 
 
Se li diu que al ser un conflicte entre particulars no es pot intervenir, que la queixa l’hauria de 
presentar a l’Ajuntament perquè actués d’acord amb les ordenances establertes.  
 
Tot i així, s’aconsella que és millor intentar resoldre la situació per les bones i que potser seria 
bo demanar la intervenció del president/a de l’escala com a mediador en el conflicte.  
 
Passat un temps comunica que així ho ha fet i que el tema sembla resolt. 
 
 
Consulta  26/13 
 
Un ciutadà demana la intervenció per a demanar ajudes pel seu germà, que no disposa de cap 
tipus d’ingrés. 
 
Se’l deriva a Serveis Socials, tot fent l’observació que ha de ser el seu germà qui hi vagi i qui 
exposi personalment la seva situació. 
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Dies més tard es confirma que el germà hi ha anat i que ha estat derivat al servei de primera 
acollida. 
 
 
Consulta  27/13 
 
Una ciutadana explica que fa temps que pren un medicament que estava cobert per la 
Seguretat Social, però ara el seu metge li diu que no li pot receptar perquè ha estat exclòs. 
 
Explica que ella va consultar per Internet i va imprimir el llistat on constava que aquest 
medicament s’exclouria a partir del dia 1 d’octubre. Va reclamar, ja que la data de petició era 
anterior a l’entrada en vigor d’aquest llistat.  
 
Li han comunicat, per telèfon, que rebrà una carta que diu que des de juliol el medicament ha 
quedat exclòs. 
 
S’aconsella la ciutadana que es personi novament al centre de salut i que demani còpia 
d’aquest llistat i que, al mateix temps, presenti el seu, a fi de poder contrastar-ho. 
 
 
Consulta  28/13 
 
Un ciutadà es queixa del comportament dels Mossos d’Esquadra de Girona, per la seva 
actuació en relació amb un problema que ha tingut el seu fill amb la moto que li fou robada. 
 
Se li explica que les competències del cas que exposa les té el Síndic de Greuges de 
Catalunya. Diu que hi anirà. Se li facilita l’adreça i el telèfon.  
 
 
Consulta  29/13 
 
Una ciutadana exposa que ha de retornar uns 4.200 € cobrats indegudament, pel fet de no 
complir els requisits establerts quan els va cobrar, ja que la unitat familiar superava el límit 
d’ingressos permès. Diu que són uns diners que no poden assumir en un pagament únic. 
 
Es suggereix que faci la sol·licitud del pagament en el major nombre de terminis possibles. 
 
Fet el seguiment, la ciutadana diu que li van concedir el fraccionament i que està pagant. 
 
 
Consulta  30/13 
 
Una ciutadana exposa uns problemes que afecten la seva vida en aquest moment, però no n’hi 
ha cap que es pugui considerar un greuge causat per l’Ajuntament. Per aquest motiu, es 
tracten com a consultes.  
 
Un d’ells, és la necessitat, per una problemàtica concreta del seu fill, de canviar d’habitatge i 
poder accedir a un del parc de vivenda municipal.  
Un altre, veure com donar-li suport pel que fa a la integració del fill. 
I per últim, com aconseguir els diners per poder satisfer la fiança de l’habitatge nou, si se li 
concedeix. 
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Es contacta amb la gerent de Proursa, qui es mostra molt amable i disposada a rebre la 
ciutadana. Facilita el núm. del seu telèfon mòbil perquè la ciutadana la pugui trucar i concertar 
dia i hora d’entrevista. 
 
També es comenta el cas, per veure la possibilitat d’algun curs per al fill, amb l’assistent social 
de Cáritas. Concretem el dia i hora que rebrà la ciutadana. 
 
En relació al préstec, s’adreça la ciutadana al Fons Social de la Fundació d’Acció Solidària 
contra l’Atur a Sant Cugat. 
 
A finals d’any, la ciutadana comunica que se li ha resol tot i dóna las gràcies pel suport rebut. 
 
 
Consulta  31/13 
 
Un ciutadà, veí del C. Lluís Ribas, demana la meva intervenció perquè diu que els arbres tapen 
els fanals i a la nit el carrer està molt fosc. 
 
Explica que els comerciants del carrer han presentat una queixa a l’Ajuntament i que no han 
rebut cap resposta. 
 
Se li pregunta pel temps que ha transcorregut des de la presentació de la queixa. Ell no ho 
sap, però la propietària d’un establiment explica que fa menys de tres mesos que van 
presentar la petició, signada per altres comerciants. 
 
S’informa que si transcorreguts els tres mesos no reben resposta, poden venir i s’obrirà un 
expedient de queixa. Tot i així, es té en compte que s’està en període de poda i s’adreça un 
correu al regidor demanat es tingui present aquesta situació. 
 
Respon que ha passat la petició a la regidora responsable de l’espai públic. 
 
També es comenta el tema en el decurs del despatx habitual amb l’Alcadessa. 
 
 
Consulta  32/13 
 
Una ciutadana contacta per telèfon i explica que ha rebut dos sancions per estacionar el seu 
vehicle en una zona prohibida sense que, en cap de les dues ocasions, l’hagin deixat la 
butlleta de denuncia.  
 
Se li dóna dia i hora per venir a portar la documentació, però no ve. 
 
Tot i no venir la ciutadana el dia acordat, es demana informació al servei i confirmen les dues 
sancions. Informen que difícilment es podria aconseguir l’anul·lació, perquè al ser sancions de 
dies diferents és evident que va estacionar malament les dues vegades. 
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 CONSULTES     PRIMER QUADRIMESTRE   ANY 2014 
 
 
 
Consulta  01/14 
 
Un ciutadà explica que es va dissoldre la societat comercial que tenia amb un altre soci. Diu 
que no es va fer de mutu acord i que el cas es va dur per la via judicial, iniciant-se fa més de 2 
anys als jutjats de Barcelona.  
 
Fa dos mesos que l’expedient es va traslladar als jutjats de Rubí. Necessita una resolució 
urgent. 
 
Se li comenta que no es tenen competències per a intervenir i es suggereix que intenti parlar 
amb el secretari judicial, per tal de rebre informació sobre l’estat del seu expedient. 
 
 
Consulta  02/14 
 
Una ciutadana exposa que una companyia de telefonia li cobra el servei ADSL i que no li van 
deixar cancel·lar el contracte, malgrat està dintre del període de tramitació. 
 
S’adreça la ciutadana a l’OMIC perquè faci allà la consulta. 
 
Se li diu que si en un temps prudencial no es resol el problema que té, es podrà presentar la 
queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Fet el seguiment, la ciutadana informa que l’OMIC va resoldre el problema satisfactòriament. 
 
 
Consulta  03/14 
 
Una ciutadana explica que va patir un accident al sortir del tren a Plaça Catalunya. Quan van 
tancar les portes va ser arrossegada al llarg de tota l’andana, per haver quedat la seva bossa 
de mà enganxada entre les portes. 
 
La companyia asseguradora, pertanyent a una entitat bancària, va denunciar FGC per 
l’accident. 
 
El judici va tenir lloc al 2003, amb una sentència favorable i una indemnització que encara no 
ha cobrat. L’advocada que porta el cas no la manté informada. Sempre ha de ser ella qui la 
truqui i mai li dóna cap resposta resolutiva. 
 
Se li diu que exposi la seva queixa a la direcció de l’oficina bancària i que si considera que no 
està ben atesa, pot adreçar la reclamació al Defensor del Client de la mateixa entitat. 
 
Pel que fa a la disconformitat amb l’atenció de l’advocada pot dirigir-se al Col·legi d’Advocats.  
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Consulta  04/14 
 
Un ciutadà exposa que l’empresa de telefonia mòbil li ha cobrat una quantitat que no considera 
correcta. Ha contactat amb l’empresa varies vegades, però no aconsegueix resoldre el 
problema. 
 
S’adreça el ciutadà a l’OMIC per tal que faci allà la seva consulta. En cas de no poder resoldre 
el problema, pot acudir novament a la Sindicatura i es valorarà derivar la queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
 
Fet el seguiment, la ciutadana comunica que l’endemà mateix de fer la consulta a l’OMIC la 
companyia de telefonia es posà en contacte amb ell comunicant-li que li retornaran els diners. 
 
 
Consulta  05/14 
 
Una ciutadana exposa que després d’estar abonant durant molt de temps la quota de 
l’assegurança de vida, contractada amb una entitat financera, van demanar una rebaixa en el 
preu de la mateixa. 
 
Després de la mort del seu marit, i en reclamar l’import d’aquesta assegurança, han comprovat 
que les garanties no eren les que es pensaven. Sense informar-los, s’havia fet el canvi a una 
assegurança d’accidents, trobant-se ara sense cobertures, per ésser una mort natural. 
 
Se li diu que no es tenen competències en aquest fet per tractar-se d’una entitat privada i se li 
comenta que faci la reclamació al Defensor del Client de l’entitat. 
 
Fet el seguiment, la ciutadana informa que està a l’espera de rebre la resposta. 
 
 
Consulta  06/14 
 
Una ciutadana es queixa del servei de FECSA a la seva comunitat, relacionat amb els 
comptadors. 
 
Se li diu que no es té competències per tramitar la seva queixa i es deriva a l’OMIC. 
 
Fet el seguiment, comunica que estan a l’espera de resposta de l’empresa subministradora del 
servei. 
 
 
Consulta  07/14 
 
Una ciutadana amb mobilitat reduïda i en representació d’altres persones que conformen el 
col·lectiu, adreça un correu a la sindicatura per veure si seria possible disposar d’una sala a 
l’Ateneu per a realitzar les seves reunions. Actualment s’han de reunir en bars amb la manca 
de privacitat que això representa. 
 
Es fa la consulta al responsable de la gestió de l’Ateneu. Informa que per a disposar d’una 
sala, primer s’han de constituir com a entitat. Diu que els rebrà, quan ho demanin, per a 
informar-los de tot el procés i altres qüestions que els hi puguin interessar.   Es faciliten a la 
ciutadana les dades de contacte, l’horari, l’adreça i el telèfon. 
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  EXPEDIENTS PENDENTS  ANY 2012 

 
 
Expedient  61/12 
 
Manca de resposta a una AQS 
 
Un ciutadà exposa que no ha rebut resposta a la queixa presentada a l’Ajuntament, mitjançant 
el servei Avisos, Queixes i Suggeriments, sobre un tub metàl·lic amb cables a la vista, al 
passeig Pau Claris, fet que creu pot ser un perill pels vianants. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat i se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent. 
 
Resolució: En tràmit. 
 
 
Actuació 2013 
 
Respon el regidor que, efectivament, s’ha trigat un temps considerable en donar resposta a la 
petició del ciutadà i que intentaran que no es torni a produir. Confirmen que un cop rebut 
l’informe corresponent s’ha procedit a contestar l’AQS telemàtica al ciutadà, on li comuniquen 
que la seva queixa és un tema exclusiu de la companyia de subministraments i és a ella a qui li 
pertoca realitzar les reparacions pertinents. 
 
Es comunica aquesta informació al ciutadà i s’agraeix l’informe al regidor. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. 
 
 
Expedient  63/12  
 
Desacord amb el temps de resposta de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà manifesta el seu desacord en relació al temps, 8 mesos, que ha trigat 
l’Administració en donar resposta a un suggeriment presentat el febrer de 2012, sobre el tancat 
d’un solar en construcció que ocupa part de la vorera, tot i haver reclamat aquesta resposta el 
juny de 2012 amb una nova AQS. 
 
També insisteix en la necessitat d’una solució ràpida tenint en compte la situació de perill que 
suposa pels vianants. 
 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, i se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent. 
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També es recorda: la conveniència de respondre les sol·licituds dels ciutadans dins el termini 
de tres mesos. 
 
Resolució: En tràmit. 
 
 
Actuació 2013 
 
Respon el regidor que, efectivament, s’ha trigat un temps considerable en donar resposta a la 
petició del ciutadà i que intentaran que no es torni a produir.  
 
L’informe diu que la situació denunciada continua el seu procés administratiu corresponent a 
un expedient disciplinari als propietaris, per tal que procedeixin al restabliment de les 
condiciones de seguretat en relació a l’estat de conservació i decòrum públic de les obres. 
 
Es comunica aquesta informació al ciutadà i s’agraeix l’informe al regidor. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. 
 
 
Expedient  64/12 
 
Disconformitat amb una resposta rebuda de l’Ajuntament 
 
Un ciutadà mostra la seva disconformitat amb la resposta rebuda el 25 d’octubre de 
l’Ajuntament, a l’AQS presentada el dia 29 de juliol, en la qual denunciava que a la façana d’un 
edifici del carrer Cadmo hi falta la tapa que d’un quadre elèctric d’1 x 0,5 metres, 
aproximadament, on estan visibles elements elèctrics de 380V. Considera que són un risc pels 
vianants. 
 
En l’esmentada resposta se li diu: “que un cop feta la inspecció es comprova que aquesta 
manca de tapa d’un quadre elèctric de la façana correspon a un tema exclusiu de la companyia 
elèctrica que és la que haurà de procedir a la substitució de dita tapa”. 
 
Pensa que hi ha un perill potencial pels ciutadans i que hauria de ser l’Ajuntament qui fes els 
tràmits amb la companyia elèctrica a fi de resoldre la situació. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Se li 
demana que faci arribar l’informe corresponent en relació al risc denunciat pel ciutadà, i 
informació sobre quines mesures podria prendre l’Ajuntament, en el cas de considerar-ho 
necessari. 
 
Resolució: En tràmit.  
 
Actuació 2013 
 
Respon el regidor que els serveis tècnics de Llicències urbanístiques es posaran en contacte 
amb la companyia elèctrica per informar de la incidència i que es procedeixi a resoldre la 
situació segons les seves competències. 
 
Es comunica aquesta informació al ciutadà i s’agraeix l’informe al regidor. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. 
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Expedient  70/12 
 
Disconformitat amb dues sancions per retirada del vehicle amb targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat 
 
Un ciutadà explica per telèfon que fa sis mesos va presentar dos recursos a dues sancions 
amb retirada de vehicle per la grua municipal i que no ha rebut resposta. Fa arribar la 
documentació per correu. 
 
En els recursos exposava el seu desacord amb les mateixes. Té reconeguda una discapacitat 
del 65%, es desplaça amb cadira de rodes i disposa de la corresponent targeta. Diu també que 
als voltants no hi ha zona de càrrega i descàrrega, ni zona blava, ni aparcament per 
discapacitats.  
 
Creu que el lloc on va aparcar el seu vehicle, no impedia la circulació. Explica que va ser pel 
temps necessari per desplaçar-se a un establiment i medicar-se dins els serveis. 
 
Fa uns dies va contactar amb la cap de l’oficina de Sancionadors, qui el va informar que 
encara no s’havien resolt. 
 
Actuació 
 
Es contacta amb la cap de l’oficina de Sancionadors i se li comenta el cas del ciutadà. Es 
queda en què sol·licitarà a l’agent les fotografies de les infraccions i les farà arribar. 
 
El mateix dia es truca el ciutadà per explicar-li la gestió realitzada i dir-li que quan es disposi 
d’informació se li comunicarà. 
 
Una vegada revisada la documentació, es contacta de nou amb la cap de l’oficina de 
Sancionadors per conèixer en quin punt es troba l’expedient. Diu que ja s’ha adreçat al ciutadà 
la resolució i que se li desestimen les al·legacions, que quan la rebi presenti un recurs i 
s’estudiarà la possibilitat d’anul·lar les sancions. 
 
Es comunica al ciutadà la informació obtinguda, i se li diu que es farà el seguiment del procés. 
 
Resolució: En tràmit. 
 
 
Actuació 2013 
 
Es fa el seguiment i es comprova que el ciutadà ha presentat el recurs pertinent i que també li 
ha estat desestimat.  
 
No es considera justa aquesta resolució i es continua, durant mesos, fent gestions amb 
responsables de la Policia Local i de l’Ajuntament, tot recomanant la revocació de les sancions. 
 
Finalment, es revoca una de les sancions i s’aprova el retorn de l’import de la grua. 
 
S’informa el ciutadà que la documentació per reclamar el retorn d’aquest import, l’ha de 
presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i que en relació a l’altre sanció no es considera 
possible continuar fent més cap gestió. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. 
                   Recomanació acceptada parcialment. 
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Expedient  74/12 
 
Disconformitat amb els tràmits i les taxes per la tala de dos pins 
 
Un ciutadà mostra el seu desacord amb l’elevat cost que li suposa la tala de dos pins en la 
seva propietat, ubicada a la urbanització de Can Mir. 
 
També exposa que actualment no té més ingressos que els 426 euros que cobra del “Subsidio 
de desempleo”, per la qual cosa assumir el cost que li suposa la tala no li es possible. 
Considera excessiva la documentació exigida per l’Ajuntament i la taxa que aplica. Segons els 
pressupost que aporta, el cost total supera els 900 euros, als que caldria afegir els honoraris 
del professional que realitzi la tala. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats i es demana conèixer si 
aquesta informació i aquests càlculs corresponen al que l’Ajuntament requereix. 
 
Resolució: En tràmit. 
 
 
Actuació 2013 
 
L’informe de resposta del regidor diu que a l’exercici 2013, les taxes i documentació són les 
que els hi van indicat els serveis tècnics del departament de Llicències urbanístiques i s’han de 
mantenir durant tot el que queda d’any. 
 
Comunica que en els estudis que s’estan fent de cara a les noves Ordenances fiscals, de l’any 
2014, el tema de la tala d’arbres no es mantindrà de la mateixa manera que ara: es modificarà 
la taxa a la baixa i es vol canviar la tipologia de llicència per la que es concedirà aquest tipus 
d’actuacions. 
 
S’agraeix al regidor l’informe i es demana que les noves Ordenances fiscals tractin el tema de 
manera que els ciutadans no es puguin sentir agreujats, i que s’agilitzi el  
màxim la seva redacció i aprovació. 
 
Es comunica aquesta informació al ciutadà. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. 
               Recomanació acceptada 
 
 
Expedient  75/12 
 
Manca de seguretat a la plaça de la Sardana 
 
Una ciutadana adreça un correu electrònic a la Sindicatura i explica que les tanques 
instal·lades a la plaça de la Sardana −en substitució de les existents anteriorment perquè 
estaven despenjades i suposaven un risc−, es troben trencades, desplaçades i que qualsevol 
nen podria fer-s’hi mal. 
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La ciutadana havia presentat una queixa amb anterioritat sobre el mal estat i perillositat de la 
xarxa de la canxa de basquet en la mateixa plaça. Llavors es va resoldre fent els arranjaments 
sol·licitats. 
 
Actuació 
 
Es trasllada la queixa al regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Es 
demana que emeti l’informe sobre la situació exposada i les possibles actuacions a fer per 
l’Ajuntament. 
 
Resolució: En tràmit         
 
 
Actuació 2013 
 
En l’informe de resposta del regidor es diu que, una vegada feta l’inspecció de la zona, 
s’observa que la tanca està deformada i caiguda per actuacions vandàliques, però no presenta 
cap perill. 
 
Diu també que, encara que la solució definitiva passa per fer una tanca anti-vandàlica a tota la 
pista, fins que no hi hagi pressupost per una tanca definitiva, posaran una de les mateixes 
característiques que l’existent. 
 
S’agraeix l’informe al regidor i es comunica aquesta informació a la ciutadana. 
 
Resolució: Amb col·laboració de l’àrea. 
 
 
Expedient  78/12 
 
Expedient iniciat d’ofici sobre el funcionament del transport adaptat als Centres de Dia 
 
Arran de creure en la necessitat de millora en el servei de transport adaptat als centres de dia, 
es decideix dirigir aquest escrit a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les 
Persones, el qual, entre altres, deia: 
 
“El dia a dia de les persones amb un grau alt de dependència no és fàcil. El de les famílies que en tenen 
cura, tampoc. 
 
Afortunadament els serveis que ofereixen les diferents administracions ajuda a pal·liar les dificultats. 
 
És per l’importantíssim paper que hi té l’Administració Local, l’Administració de proximitat, la que té 
coneixement de les necessitats específiques de cadascuna de les famílies, que em permeto fer algunes 
reflexions. 
Reflexions fetes des del coneixement personal, ja que he viscut i visc la situació personalment en la 
meva família. 
 
Aquestes reflexions es referien a les qüestions següents: 
 
• Al temps que ha d’esperar la família per conèixer si tindrà o no dret a la bonificació que ofereix i 
gestiona l’Ajuntament, i l’import final que haurà de pagar. 
 
• A l’horari en què es presta aquest servei. 
 
L’hora de recollida del familiar usuari d’aquest servei és a les 11 del matí i la de tornada a quarts de 6 de 
la tarda. 
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El Reglament de règim intern del Centre diu que l’estada mínima serà de 8 hores. Si comptem que 
l’arriba al Centre és entre un i dos quarts de 12 i la sortida entre un i dos quarts de 6, l’estada queda 
reduïda a poc més de 5 hores, quan l’horari del centre és de 9 del matí a 7 de la tarda, 10 hores en total. 
 
Tot això em dóna peu a la següent reflexió: si bé el transport públic adaptat és un recurs primordial per 
les famílies, la forma com s’està oferint no es correspon amb les necessitats. 
 
És un tema que he tractat abastament amb el coordinador de Política Social i Ciutadania, quina atenció 
ha estat excel·lent. Ha pres el compromís d’estudiar-ho. 
 
Però és des de la meva funció de síndica que he pensat, no només en la situació personal, sinó en tots 
els ciutadans i ciutadanes i en les seves famílies que són o seran usuaris de Centres de Dia, i que no 
tenen la mateixa facilitat per exposar-ho, que em permeto fer els següents suggeriments: 
 

1. Que periòdicament es mantinguin reunions conjuntes amb els familiars dels usuaris de cada 
centre de la ciutat, durant les quals es podran escoltar i valorar les diferents realitats i les seves 
aportacions. 

 
2. Que s’entengui que un servei de transport que obliga a una família treballadora –dic treballadora 

en el sentit que tots els seus membres hagin de complir un horari de treball fora de casa– a 
realitzar la despesa de contractar una persona que atengui el familiar durant les hores que 
hauria d’estar atès en el CENTRE DE DIA, desllueix un servei que per concepció és excel·lent; 
però que en la pràctica aquesta excel·lència no es fa realitat. 

 
3. Que s’esmercin els esforços necessaris per corregir aquesta situació. 

 
 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones. 
 
 
Resolució: En tràmit.         
 
 
 
Actuació 2013 
 
Es tracta el tema durant una reunió amb la regidora i el coordinador de Serveis Socials.  
 
Temps més tard es rep un informe de la Cap de serveis socials bàsics on comunica: “que els 
horaris de recollida s’inicien a les 7:51 h al mati durant tres hores, que l’entrada a diferents 
centres varia de les 8 o 9 hores i que donat que el nombre de vehicles que s’utilitzen són dos, 
s’han d’organitzar per a donar una cobertura total”. 
 
Explica també, que aquest servei no entra dins de la cartera de la Dependència, que és un 
servei que l’Ajuntament gestiona per donar més cobertura als ciutadans que assisteixen als 
Centres de Dia. 
 
Diu que es recullen les propostes de millora fetes des de la Sindicatura per tal que, en la 
mesura dels recursos disponibles, es pugui donar el millor servei possible a la ciutadania. 
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Expedient  79/12 
 
Expedient  iniciat d’ofici sobre l’espai destinat a cadires de rodes en el teatre municipal 
La Sala 
 
Després de reflexionar sobre l’experiència viscuda durant l’assistència a una representació 
teatral a La Sala, dirigeixo el següent escrit a la regidora de Promoció de la Cultura. 
 
“Són moltes les ocasions en què he tingut l’oportunitat de gaudir dels diversos espectacles i 
esdeveniments que han tingut lloc al teatre municipal La Sala, tant abans de la remodelació 
com després. 
 
Mai havia fet atenció a l’espai destinat a la ubicació de les persones amb mobilitat reduïda, les 
quals necessiten cadira de rodes. 
 
El dia de la representació de l’espectacle “La família irreal”, dia en què el teatre estava ple, em 
va sorprendre veure dues noies amb cadira de rodes; una situada en un dels dos llocs 
reservats al costat de la porta lateral i l’altra “encaixonada” en l’estret passadís que queda a la 
dreta, entre les butaques i la paret. 
 
M’hi vaig acostar, i a la pregunta si era aquell el lloc que se’ls havia assignat, la resposta 
textual va ser: “això és vergonyós”… 
 
Vaig comentar-ho amb el responsable de l’equipament, qui em va explicar que només hi ha 
lloc reservat per dues cadires, i que si en alguna ocasió se'n necessiten més, les situen al llarg 
de l'esmentat passadís de la dreta. Ens podem imaginar les dificultats en cas d’una evacuació 
d’urgència. 
 
Penso, també, que els dos llocs habilitats actualment a tocar de la porta lateral, quan aquesta 
està operativa, el pas constant del públic durant els entreactes pot resultar molt molest. 
 
Suggereixo que s’estudiï la conveniència de destinar un altre indret per a les persones amb 
cadira de rodes, que els resulti més còmode i amb espai per a més persones. 
 
Una possibilitat, al meu parer, seria al final de la platea, darrere de l’última fila. Si el desnivell 
dificultés l’accés des de la porta principal, no sé si es podria habilitar l’entrada per la porta del 
carrer Lumière.” 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora de Promoció de la Cultura. 
 
 
Resolució: En tràmit. 
 
 
Actuació 2013 
 
Respon la regidora i adjunta un detallat i extens informe signat pel Director del Teatre 
Municipal La Sala, quina conclusió final diu: “Considerem que el millor dels llocs és a la fila 11, 
tal i com està previst actualment i, si una vegada consultada la persona afectada, prefereix 
ubicar-se darrera de l’última fina no hi veiem cap inconvenient”  
 



  104

Diu, també, que: “És molt possible que actualment no disposem de la solució més idònia, però 
qualsevol modificació per millorar suposaria fer obres i assumir unes despeses que actualment 
no és possible poder-hi fer front.” 
 
S’agraeix l’informe a la regidora i el fet que s’hagi pres en consideració la petició i donat 
resposta als dubtes plantejats. S’entén, tot i considerar que la ubicació i les alternatives 
exposades no són les més adequades per al confort de les persones que necessiten cadires 
de rodes, que actualment no es pugui assumir el cost d’unes obres de millora. 
 
 
Expedient  80/12 
 
Expedient iniciat d’ofici per demanar que s’estudiï la conveniència de declarar l’Ateneu 
Municipal: Espai lliure de fum 
 
Després d’observar durant molt de temps que els joves que freqüenten l’Ateneu fumen al 
recinte exterior, es dirigeix aquesta escrit a la regidora d’Espai Públic, Obra Pública i Mobilitat. 
 
“Tot i que d’un temps ençà, el comportament cívic dels joves que freqüenten l’Ateneu ha millorat 
notablement, el fet que estigui permès fumar en tot l’espai exterior fa que les burilles de cigarrets 
abundin en tot el jardí i, especialment, al voltant de la porta d’accés i a les escales d'entrada. 
 
És per aquest motiu i, sobretot, per la protecció de la salut i del medi ambient, que recomano s’estudiï la 
conveniència de declarar tot el recinte, interior i exterior, “Espai lliure de fum”, amb la conseqüent 
prohibició de fumar.” 
 
Actuació 
 
Es trasllada l’expedient a la regidora d’Espai Públic, Obra Pública i Mobilitat. 
 
Resolució: En tràmit. 
 
 
Actuació 2013 
 
Respon la regidora que: “una vegada estudiada la petició, no creuen convenient anomenar 
espai lliure de fum la zona enjardinada, ja que sinó poden fumar en aquest indret les persones 
fumadores baixarien al carrer i causarien molèsties de sorolls als veïns”. 
 
Diu, també, que s’estudiarà la possibilitat de posar cendrers a la zona i així evitar que tirin les 
burilles de cigarrets al terra. 
 
Dies més tard, el servei de la brigada porta un cendrer de peu que es col·loca a la porta 
principal de l’edifici, fet que ha propiciat que no hi hagi més burilles al terra. 
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  ACTIVITATS PRÒPIES DEL CÀRREC 
 
 
 

ANY 2013 
 

 
Gener 2013 
 
Dia 17 Reunió amb la regidora de l’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones            
                  per tractar diversos expedients. 
 
 
Febrer 2013 
 
Dia 21 Participació a la XV Trobada Assemblea del Fòrumsd a Vilafranca del Penedès. 
 
 
Març 2013  
 
Dia 5 Reunió amb el regidor de Llicències Urbanístiques i Activitats per tractar un 

expedient. 
 
Dia 8 Assistència, per invitació de la presidenta del Parlament de Catalunya, a l’acte del 

Dia Internacional de les Dones. 
 
Dia 11 Assistència a la presentació de l’Informe Anual 2012 del Síndic Personer de Mollet 

del Vallès. 
 
Dia 15 Assistència a la presentació de l’Informe Anual de la Síndica de Greuges de 

Barcelona. 
 
 
Abril 2013  
 
Dia 2 Assistència a l’acte de presentació del IV recull d’informes 2011 dels síndics, 

síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya al Parlament. 
 
Dia 5 Assistència a l’acte commemoratiu de Dia de les Esquadres de la Regió Policial 
                  Metropolitana Nord, al Teatre La Sala. 
 
Dia 9 Assistència  a  la  presentació  de  la  Memòria i Informe del Sindic Municipal de 

Greuges de Sabadell.  
 
Dia 11 Assistència  a  l’acte  de  presentació  dels  panells:  “Defensem  els  drets de la              

ciutadania”, organitzat per la Síndica de Greuges de Terrassa. 
 
 
Maig 2013 
 
Dia 8 Trobada  amb  l’assistenta  social  de Càritas,  Sra. Marina,  per  conèixer  més  a  -       
                  fons els projectes i serveis que Càritas Arxiprestal de Rubí porta a terme a la    

nostra ciutat. Visita al menjador social, a l’espai matern infantil i de guarda, i a l’aula 
de reforç escolar. 
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Dia 21 Assistència a la presentació de l’informe 2012 de la Síndica Municipal de Greuges 
de Vilafranca del Penedès. 

  
Dia 22 Presentació de l’Informe 2012 de la Sindicatura a la Junta de Portaveus, a la sala 

de juntes de l’Ajuntament. 
 
Dia 23 Participació  en  el  VIII  Taller de Formació  organitzat  pel  FòrumSD a l’Escola    
                  Industrial de Barcelona 
                  - La transparència i els mecanismes de prevenció de la corrupció  
                  Jaume Asens  
                  - Processos sancionadors  - Trànsit / Policia Local   
                  Elisenda Padrós 
   
Dia 30 Presentació de l’Informe 2012 de la Sindicatura al Ple de l’Ajuntament.   
 
 
Juny 2013 
 
Dia 20 Despatx habitual amb l’alcaldessa. 
 
Dia 27 Assistència a l’acte institucional de recepció a les entitats, amb motiu de la Festa 

Major, a l’Ateneu municipal. 
 
Dia  28 Assistència a l’espectacle inaugural de la Festa Major.  
 
 
Juliol 2013 
 
Dia 1 Assistència a la presentació de l’Informe 2012 del Defensor de la Ciutadania de 

Santa Coloma de Gramanet.  
 
Dia 4 Participació a la jornada de convivència de tots els síndics, síndiques, defensors i 

defensores, a Arenys de Mar. 
 
Dia 18 Assistència a la presentació de  l’Informe 2012 de la Síndica Municipal de  Greuges 

de Terrassa. 
 
 
Setembre 2013 
 
Dia 24 Reunió a l’Ateneu amb el coordinador de l’àmbit de Governança.  
 
 
Octubre 2013 
 
Dia 10       Participació en la reunió de territoris, seu de la Síndica de Greuges de Barcelona 
 
Dia 26 Assistència a l’acte inaugural del Celler. 
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Novembre 2013 
 
Dies 13 i 14 Participació en les VIII Jornades de Formació celebrades a la ciutat de Reus. 
 
 • La Seguretat, la convivència i els drets. 
    
                    “Las discutibles nuevas ordenazas de convivencia ciudadana:un nuevo    
                     pulso entre seguridad y libertad”. 
                             Miguel Casino Rubio 
 
                   “Seguretat Ciutadana: el nou concepte de seguretat i policia”. 
                             Manual Ballbé i Mallol 
 
 • Europa, ciutadania i drets:  
       Eduard Sagarra Trias.  
                            Professor de Dret Internacional Públic. Universitat de BCN. President de         
                            ’Associació per a les Nacions Unides a Espanya. 
  
 • Taula Rodona. Drets i autoritat. 
  
       Evelio Vázquez, Luis Isern, Ramón Llorente, Ricard Pagès, Santiago Vidal. 
 
 
Dia 22 Despatx habitual amb l’Alcaldessa. 
 
Dia 25 Assistència a la lectura del manifest contra la violència de gènere a la Plaça Pere 

Aguilera.  
 
 
Desembre 2013 
 
Dia 2 Assistència a l’acte de presentació del V recull d’informes 2012 dels síndics, 

síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya al Parlament. 
  
Dia 9 Participació, com a membre del jurat, en la setena edició dels Premis al Civisme. 
 
Dia 15 Assistència a l’acte de lliurament dels Premis al Civisme, al Centre Cívic El Pinar. 
 
 
 
 

ANY 2014 
 
 
 
Gener 2014 
 
Dia 21       Trobada amb l’assistent de Càritas, per comentar alguns temes d’interès comú.  
 
Dia 21        Visita als espais de repartiment d’aliments ASAV i Frater Nadal, per conèixer  
  la situació del moment i intercanviar opinions. 
 
Dia 24  Despatx habitual amb l’Alcaldessa. 
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Febrer 
 
Dia  8 Assistència a l’entrega dels premis Santa Àgueda a l’Ateneu, per invitació del 

President del Centro Aragonés. 
 
Dia 18        Reunió amb el coordinador de RRHH a l’Ateneu. 
 
Dia 26 Participació en la XVI Assemblea del FòrumSD a la ciutat d’Igualada. 
 
 
Març  
 
Dia 24         Despatx habitual amb l’Alcaldessa. 
 
 
Abril 
 
Dia 4           Assistència al IX Taller de Formació del FòrumSD a Sant Boi de Llobregat 
 
Dia 29         Assistència a l’acte celebrat a la sala de Plens de l’Ajuntament de Terrassa, en           
                    commemoració dels 10 anys de Sindicatura a la ciutat. 
  
 
Maig 
 
Dia  6          Assistència a la inauguració del cicle de conferències, organitzat pel Síndic de      

Sabadell, sobre els Drets Socials. 
 
Dia 16        Assistència a la Jornada formativa a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya  
                   (ISPC). 
 
Dia 19     Reunió amb el regidor de l’àrea de Planificació, Ecologia urbana i Seguretat per  

tractar expedients pendents. 
 
 
Dia 23        Despatx habitual amb l’Alcaldessa. 
 
 
Juny 
 
Dia 26 Assistència a l’acte institucional de recepció a les entitats, amb motiu de la Festa 

Major, a l’Ateneu municipal. 
 
Dia  27 Assistència a l’espectacle inaugural de la Festa Major.  
 
Dia  30 Reunió a  Santa Coloma de Gramanet amb el Defensor de la Ciutadania. 
 
 
Juliol 
 .     
Dia 1 Participació a la jornada de convivència de tots els síndics, síndiques, defensors i 

defensores, a Girona. 
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  FOTOGRAFIES D’ASSISTÈNCIA A ACTES 
 
 
 
XV Trobada Assemblea del FòrumSD a Vilafranca del Penedès,  21 de febrer de 2013 
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XVI  Trobada assemblea a Igualada, 26 de febrer de 2014 
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Acte d’inauguració de la presentació al Parlament de Catalunya del IV Recull 
d'Informes,  2 d’abril de 2013 
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VIII   Taller de Formació organitzat pel FòrumSD a l’Escola Industrial de Barcelona, 
23 de maig de 2013 
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Jornada de cohesió i convivència dels síndics a Arenys de Mar. Commemoració de 
l’any Espriu, 4 de juliol de 2013 
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VII   Jornades de Formació del FòrumSD, a Reus, 13 i 14 de novembre de 2013 
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Acte d’inauguració de la presentació al Parlament de Catalunya del IV Recull d'Informes,  
2 de desembre de 2013 
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IX Taller de Formació del FòrumSD a Sant Boi de Llobregat, 4 d’abril de 2014 
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Assistència a la Jornada formativa a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC), 16 de maig de 2014 
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Jornada de cohesió i convivència dels síndics a Girona, 1 de juliol de 2014 
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  PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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  FÒRUMsd 
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Oficina de la Síndica de Greuges de Rubí 
 
Maria Palau Perna 
 
 
Edifici Ateneu 
C. Xile, 1-3, 1a planta  
08191-Rubí 
 
Telèfon: 93 697 21 59 
 
sindicatura@ajrubi.cat  
www.rubi.cat/sindica 
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