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Presentació 

He escollit dos fragments prou coneguts de tres escriptors preocupats pels valors 
humans que poden esperonar la reflexió.  

Un escriptor bengalí nascut a Calcuta, a l’Índia: Rabindranath Tagore 
Un escriptor català: Joan Maragall 

“Volia canviar el món primer 
 després el meu entorn 
 i finalment vaig veure que si 
canviava alguna cosa dins meu ja era molt” 

    Rabindranath Tagore 

"Elogi del viure" 

"...Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò pel qual serveixes, allò 
en el qual et sents un entre els homes. Esforça’t en la teva tasca com si de cada 
detall que penses, de cada mot que dius, de cada peça que hi poses, de cada 
cop del teu martell, en depengués la salvació de la humanitat. Car en depèn, 
creu-me. Si oblidat de tu mateix fas tot els que pots en teu treball, fas més que 
un emperador que regís automàticament els seus estats; fas més que el qui 
inventa teories universals només per satisfer la seva vanitat, fas més que el 
polític, que l’agitador, que el qui governa. Pots negligir tot això i l’adobament del 
món. El món s’arreglaria bé tot sol, només que tothom fes el seu deure amb 
amor a casa seva..." 

                                                                           
(fragment)    
       
Joan Maragall  
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Introducció 

Aquest informe és el segon del Síndic de Greuges de Sant Cugat i de l’EMD de 
Valldoreix. Recull, com l’any anterior, totes les queixes que ha presentat la ciutadania, 
des del 3 de maig de 2008 al 2 de maig de 2009, corresponents al segon any des de la 
presa de possessió del càrrec. 

El 3 de maig de 2009 va fer dos anys de la presa de possessió del càrrec de Síndic de 
Greuges de Sant Cugat del Vallès de resultes de la corresponent elecció per part del 
Ple Municipal del 19 de març i el posterior nomenament per Decret d’Alcaldia del 27 de 
març de l’any 2007. 

Aquesta memòria reflecteix l’activitat del Síndic i de l’equip de la seva oficina, com ho 
determina el Reglament. 

També recull el seguiment constant de les queixes presentades que ha dut a terme 
l’oficina. L’informe complet es pot considerar com la continuïtat de l’activitat del Síndic 
de l’any anterior, a l’igual de les queixes. 

Des del primer dia hem intentat complir amb la nostra responsabilitat al servei del 
ciutadà, per millorar la bona administració municipal del nostre municipi i de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 

Les queixes estan classificades per àmbits d’actuació de l’Ajuntament i, en alguns 
casos, es conclouen amb suggeriments i recomanacions. 

Voldria esmentar que de les queixes d’aquest any no se’n desprèn cap influència de la 
crisi econòmica i financera que ens envolta actualment. Malauradament podria succeir 
que l’any vinent fos més angoixant i quedés reflectit en l’informe la situació precària de 
molts ciutadans. 

Aquest informe no pretén ser exhaustiu, ni tampoc ser cap examen de l’acció 
municipal. Vol assenyalar alguns problemes i està fet amb el pensament que sigui 
d’utilitat pels ciutadans i perquè els grups polítics municipals i el Ple, que ha de decidir, 
coneixedors de les consideracions, suggeriments i propostes que es formulen, en 
treguin les conseqüències que considerin oportunes.

A més, com l’any anterior, té el doble propòsit que el seu contingut serveixi per a la 
millora de la pròpia Institució i que, tot examinant l’acció municipal, pugui ser útil per a 
la millora dels seus serveis, proposant mesures i suggeriments per perfeccionar-lo i 
encarar-lo cap a una millor administració. 

El Síndic vol agrair la col·laboració rebuda dels grups polítics municipals, dels grups 
que formen part del govern com a oposició, dels tècnics i funcionaris de l’Ajuntament, 
del Gabinet de l’Alcalde -amb el seguiment dels expedients- i, sobretot, de la seva 
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única col·laboradora, la senyora Esperanza del Pino, especialment sensible a l’atenció 
curosa, atenta i delicada cap als ciutadans. 

La memòria anual s’ha acabat de redactar el dia 9 de setembre de 2009, amb la 
col·laboració d’Esperanza del Pino, secretària de l’Oficina del Síndic.  
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La Institució del Síndic de Greuges. Missió del Síndic. 

Personalitzada en la figura del Síndic, aquesta institució és l’òrgan que té encarregada 
la funció unipersonal i independent de supervisar l'Administració municipal per garantir 
els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans de Sant Cugat i de l’EMD 
de Valldoreix, exercint la seva funció amb independència i objectivitat. La seva missió i 
el seu credo és la defensa del dret del ciutadà davant un presumpte greuge i la 
prevenció general de les garanties dels drets fonamentals davant els projectes o 
omissions de l'Ajuntament, segons que preveu el seu Reglament i la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, a la qual està adherida la ciutat, per acord 
del plenari del mes de gener de 2008.  

La prevenció general per garantir tant els drets individuals com els drets d’interès 
general. 

El Síndic de Greuges, respectant l’ordenament jurídic, explora totes les alternatives per 
a una aplicació justa, equitativa i respectuosa amb els ciutadans, per evitar qualsevol 
situació d’arbitrarietat en defensa dels seus drets. 

La mediació i la conciliació, presents en l’actuació del Síndic, com atendre, aconsellar i 
orientar totes les persones que s’apropen, també formen part de la missió del Síndic 
de Greuges. 

La competència i responsabilitat del Síndic abasta tots els òrgans de dependència 
municipal i totes les persones que visquin, treballin o s’estiguin a Sant Cugat, tot i no 
tenir la condició de residents. 

En el Reglament de la Institució del Síndic de Greuges aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
es justifica la seva creació. En la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans, feta a la 
ciutat de Sant Denis el 18 de maig de 2000, l’article XXVII inclou, entre els 
mecanismes de prevenció, la implantació del Defensor del Poble. Consegüentment, 
l’activitat del Síndic de Greuges té com a referència molt preferent els drets i llibertats 
assenyalats a la carta. 
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Objectius 

El Síndic va recollir els diferents objectius a la memòria 2007-2008.  

El primer objectiu 

L’atenció al ciutadà, l’obertura de l’Oficina, dotar-la de mitjans i anar consolidant la 
Institució. Assolit  

El segon objectiu 

- Disposar d’un procediment informàtic, pel tractament i seguiment dels expedients, i 
d’una web. Assolit.  

• Es va disposar d’una web pràcticament des del primer dia, com ja varem recollir a 
la memòria del 2007-2008. 

• Des de desembre del 2008 disposem d’un nou programa informàtic, necessari pel 
seguiment dels expedients.  

- Disposar d’una segona persona adscrita a l'Oficina del Síndic, amb titulació jurídica 
per assessorar en la redacció de les resolucions quan impliquin temes jurídics, 
interpretant les ordenances i normatives. No ha estat possible, justificat per la crisi 
actual i la reducció de despeses. 

El tercer objectiu, un cop aconseguits els anteriors 

Aconseguir, mantenir i, en els transcurs de l’any, millorar la qualitat de cadascuna de 
les actuacions del Síndic en la recepció de la queixa, tramitació, informació necessària 
i resolució amb la decisió final i, si escau, amb recomanacions i suggeriments que es 
fan arribar a l'Ajuntament i a la persona afectada, sempre amb la intenció de trobar 
una solució amistosa a les queixes per tal d’evitar que els problemes sorgits s’hagin de 
resoldre a través de la Justícia. Aconseguida la metodologia de treball per anar 
treballant en aquest sentit. 

Aconseguir l’aprovació definitiva del Protocol de funcionament amb l'Ajuntament, iniciat 
el desembre de 2007. Assolit i aplicant-se, excepte el punt 1.5 que textualment 
diu: “L’informe s’ha d’emetre dins el termini de 15 dies des de la recepció de la 
sol·licitud. Per motius d’especial dificultat, complexitat o altres circumstàncies 
concorres degudament justificades, l’anterior termini podrà ampliar-se fins un 
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màxim de 15 dies més, prèvia comunicació per part de la direcció de l’àmbit al 
Gabinet d’Alcaldia. El compliment del termini serà responsabilitat directa del 
Director de l’Àmbit.”  

El quart objectiu 

Donar a conèixer la Institució del Síndic de Greuges. No ha estat possible, en el grau 
desitjable, per la manca d’una persona més adscrita a l’Oficina. 

Des del mes d’octubre de 2007, el Síndic escriu una columna mensual al Diari de Sant 
Cugat. Assolit i prossegueix.  

Comparèixer a Ràdio Sant Cugat un cop al mes. Durant aquest any s’han fet unes 
petites variacions i la compareixença a la ràdio ha passat a ser bimensual. Assolit i 
prossegueix, bimensualment. 

Visitar i explicar la utilitat de la Institució del Síndic a diverses associacions veïnals, 
cíviques, culturals i educatives, i als diversos col·lectius més marginats de la ciutat 
amb la finalitat de conèixer directament les diverses problemàtiques i allò que els 
preocupa. No s’ha aconseguit per manca de l’ajut demanat. 

El cinquè objectiu 

Participació en el Programa Educatiu “Educació en valors”, projecte elaborat en 
col·laboració amb els Síndics, Síndiques, Defensors de Sabadell, Rubí, Santa Coloma 
de Gramanet, Vilafranca del Penedès i Sant Cugat, de setembre de 2008 a juny de 
2009, dirigit a tots els alumnes de cicle superior de primària i secundària amb aquests 
objectius: 

- Conèixer els drets i deures de totes les persones
- Conèixer el mecanismes per defensar aquest drets 
- Conèixer la figura del Síndic de Greuges i la seva tasca 
- Aplicar els coneixements adquirits a un cas pràctic 
- Realitzar una síntesi del cas treballat per presentar-lo a la societat 
- Crear la figura del “delegat” o “assessor” del Síndic 

Aquesta activitat s’ha iniciat amb molt d’èxit, reconegut per mestres i alumnes, S’han 
impartit 5 xerrades a alumnes de l’últim curs de cicle superior d’educació primària, 6è, 
a l’escola pública La Floresta i a l’escola concertada l’Avenç. No s’ha prosseguit per 
manca d’ajut. Queda en espera amb la confiança de renovar-lo.
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El Síndic intentarà continuar amb aquest programa i compensar la manca de personal 
adscrit a l’Oficina, signant un conveni amb l’Escola de Protocol per disposar de becaris 
en pràctiques.  
  
Entenc que és molt important formar els nostres joves en els valors i en el 
coneixement del respecte a l’altre. El dia a dia de la nostra joventut està ple de 
situacions en les que cal fer ús del respecte a l’altre, de ser valents, de saber quines 
eines han de fer servir perquè els drets humans no els sembli una cosa llunyana. Hem 
d’aconseguir que sàpiguen que actituds racistes, riure’s d’un company, incitar a l’altre 
a consumir drogues... són actituds que van en contra els drets de l’altre, en contra dels 
drets humans. Volem fer-los veure que ells poden pintar un petit tros de la seva realitat 
d’un color més clar.  
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Imatge: Participació dels nens a l’escola La Floresta en el Programa Educatiu 
“Educació en valors”
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El sisè objectiu 

Continuar treballant en la redacció articulada d’una Carta de serveis i bona 
conducta, com ho ha fet el Síndic de Greuges de Catalunya, adaptada a la realitat de 
Sant Cugat i als recursos disponibles del seu Síndic. Aquest compromís s’assumirà 
amb els conciutadans i com a avaluació pública de la qualitat del servei. 

Aprovada la pròpia carta i de forma raonada, proposar als grups municipals la 
conveniència que la ciutat es doti, ella mateixa, d’una Carta de serveis i bona conducta 
com a eina d’aproximació a l’excel·lència d’una bona administració en benefici de tots 
els ciutadans.  

El setè objectiu 

Insistir en l’objectiu de l’any anterior per obtenir l’aprovació del Ple de 
l'Ajuntament per tal que la dedicació inicial de mitja jornada, aprovada pel Ple que la 
va elegir el 19 de març de 2007, es modifiqui passant a ser de jornada plena, 
procediment d’acord amb l’article 10 del Reglament. La càrrega de la tasca assumida 
que es desenvolupa i els propis objectius ho fan imperatiu i, d’aquesta manera, en 
quedarà oficialitzada la realitat actual. 

El vuitè objectiu 

Obrir l'Oficina dues hores a la tarda, dos dies a la setmana, per atendre les persones 
que sovint ho demanen, atès que la persona en qüestió estigui adscrita a l'Oficina. 

Objectiu nou: el síndic i la gent gran 

Amb la col·laboració de l’Àmbit de Serveis Socials de l’Ajuntament 

Des de Serveis Socials s’intentarà, al principi d’any, iniciar la nova dinamització de la 
gent gran, dinamització que pretén fomentar la formació permanent, la participació en 
activitats culturals i la pràctica d’activitats físiques i saludables. Per això, s’està 
treballant amb un nou programa per a la gent gran que inclou el conjunt d’activitats que 
ofereixen les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament, les entitats, les institucions i 
recursos específics amb la finalitat de promoure una vida saludable i activa per a la 
gent gran de Sant Cugat del Vallès. 

Un dels objectius és apropar els diferents recursos que ofereix la mateixa 
Administració o les entitats a la gent gran a través dels casals. Per aquest motiu s’ha 
plantejat poder fer una presentació de la figura del Síndic de Sant Cugat: 
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1. Donar a conèixer la figura del Síndic Municipal de Greuges a la gent gran del 
municipi 

2. Informar dels drets i deures de les persones com a ciutadans 
3. Educar en valors 

Tant aquests objectius com els no assolits s’assumeixen íntegrament fins a la seva 
consecució.
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Tramitació d’expedients. Procediment. 

En la Memòria 2007-2008 s’explicava el Procediment que seguia el Síndic.  

Aquest procediment no ha canviat i es pot consultar a la web, 
www.sindic.santcugat.cat Memòria 2007-2008. 

En aquesta Memòria 2008-2009 faré altres consideracions sobre els mecanismes de 
procediment. 

D’acord amb els seu Reglament, el Síndic de Greuges està comissionat, des del seu 
nomenament, pel Ple Municipal per supervisar l’Administració municipal, atenent les 
queixes de les persones que visquin, treballin o estiguin de trànsit per Sant Cugat o a 
l’EMD i té competència sobre tots els òrgans de gestió municipal o de dependència 
municipal. 

És un òrgan unipersonal i independent que està integrat dins l’organització de la ciutat 
i la seva actuació, com la de tota l’Administració, segueix uns procediments d’acord 
amb les normes vigents. En el cas del Síndic aquestes normes estan especificades en 
el seu Reglament, aprovat pel Ple municipal el dia 20 de febrer de 2006, i el seu 
funcionament queda especificat en el Protocol de Funcionament amb data de juny de 
2008. 

Qualsevol persona física o jurídica que es consideri subjecte d’un dret conculcat pot 
adreçar-se al Síndic de Greuges sense cap mena de limitació, excepte les queixes 
anònimes que queden fora -com les del personal de l’Ajuntament de caràcter laboral- i 
les que no fan referència a l’Administració local -com els problemes entre particulars- o 
que afectin a altres Administracions -com la Generalitat o l’Estat. 

L’inici d’un expedient i, per tant, l’inici d’una intervenció, comença quan el Síndic rep la 
queixa d’una persona. També es pot iniciar d’ofici, sense que prèviament s’hagi 
presentat una queixa, però el procediment serà el mateix. 

La forma més habitual de presentar una queixa és la presencial, però es pot utilitzar 
qualsevol altre mitjà: telèfon, fax, correu electrònic, web del Síndic i correu postal. 

Un cop rebudes i admeses, el Síndic, periòdicament, comunica les queixes a 
l’Ajuntament, demanant un informe. Mensualment es du a terme un seguiment de totes 
les queixes presentades i no resoltes amb el Gabinet de l’Alcalde que actua per 
delegació del propi Alcalde. Aquest any el seguiment es farà, també, sobre els 
suggeriments i recomanacions que fa el Síndic per saber el seu grau d’acceptació, si 
s’ignora o rebutja.

Les queixes queden formalitzades per escrit, signades personalment o en nom d’un 
col·lectiu on constaran les dades. Aquestes dades personals queden protegides i en 



15/132 

custodia del Síndic. Actualment està en tràmit l’acceptació de l’arxiu de dades del 
Síndic de Greuges de Sant Cugat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
(apdcat). Tots els formularis del Síndic informen, degudament i d’acord amb la llei, del 
dret de tot ciutadà a demanar modificacions o supressions, totals o parcials, de les 
dades personals que contenen. El Síndic valora la conculcació dels drets i llibertats 
constitucionals per acceptar o no una queixa. 

Com ja es va esmentar l’any passat, la tasca del Síndic és, habitualment, assessorar i 
orientar les persones sobre les gestions i els centres on s’han d’adreçar per resoldre 
els seus problemes. Sovint l’actuació del Síndic acaba aquí. 

Altres cops, l’assessorament també rau en explicar de forma entenedora les 
resolucions desfavorables de l’Ajuntament perquè s’entengui clarament que 
l’Ajuntament ha actuat de forma correcta, d’acord amb les normatives, i dissuadir de la 
presentació d’una queixa. 

El Síndic de Greuges, actuant d’acord amb el Protocol de Funcionament, resol 
directament algunes queixes, quan estan prou documentades, amb entrevistes 
personals amb la Regidora o Regidor de l’Àmbit corresponent o amb els Caps tècnics, 
facilitant l’acord i la conciliació ràpidament i sense requerir cap informe. 

Tant en aquest cas com el pròximament descrit de resolució per la via de l’informe, el 
Síndic acaba la seva actuació amb un escrit on resol prenent la decisió oportuna. 

Quan a les explicacions rebudes de les persones que presenten la queixa, de l’estudi 
rigorós dels documents que aporten, el Síndic creu que és necessària una informació 
directa de l’Àmbit de gestió responsable, demana un informe i, un cop rebut, inicia les 
actuacions d’investigació que cregui necessàries.  

S’espera rebre l’informe en un termini de 15 dies, com especifica el Protocol de 
Funcionament. Aquest termini es considera suficient atès que les queixes són sobre 
assumptes que ja formen part dels arxius de l’Ajuntament i són prou coneguts. Caldria, 
malgrat la norma, que tota l’organització rebés instruccions precises respecte a això 
perquè aquest termini és sobrepassat molt sovint i durant massa temps. El Gabinet de 
l’Alcalde, tot i fer un bon seguiment dels terminis reclamant resposta als escrits del 
Síndic, no ha aconseguit el compliment dels terminis establerts. El Síndic de Greuges 
recomana que el Gabinet i la persona encarregada de fer el seguiment disposin d’un 
mandat exprés de l’Alcalde en aquest sentit, fent-lo circular dins tota l’organització 
municipal per tenir-ne coneixement i instant al seu compliment. 

Si un assumpte està judicialitzat des de l’inici, el Síndic s’ha d’abstenir d’obrir un 
expedient i, si es judicialitza en el transcurs dels tràmits, l’haurà d’aturar fins que tingui 
coneixement de la resolució o sentencia judicial. 
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Informe 

Aquest informe anual és el segon que presenta el Síndic de Greuges després de la 
creació de la Institució per part del Ple Municipal del 19 de març de 2007. Recull un 
resum de l’actuació del Síndic sobre les queixes presentades pels ciutadans, des del 3 
de maig de 2008 al 2 de maig de 2009, i relacionades amb els serveis i les funcions 
dels diversos àmbits de gestió municipal i altres òrgans dependents de l'Ajuntament. 

Com l’any anterior, l’altra activitat important i complementària relacionada amb la 
pròpia iniciativa s’ha limitat a fer suggeriments i consideracions generalitzades extretes 
de queixes específiques. 

L’activitat per iniciativa pròpia milloraria si el Síndic, d’acord amb els seus objectius, 
pogués disposar del temps i recursos materials i personals per dur a terme els estudis 
necessaris, i així poder treure’n les conseqüències que li permetin, amb rigor, fer 
recomanacions a l'Ajuntament. 

Aquests recursos necessaris que es formulaven com a objectius del primer any no han 
estat assolits. 

Fer pública aquesta memòria és l’ultima activitat anual i té, com l’any anterior, la 
finalitat de donar a conèixer quines són les queixes presentades, quins àmbits de 
serveis afecten i a quines funcions municipals es refereixen. 

Reflectirà el que preocupa conjuntament als ciutadans de forma profunda i general, i 
també serà el recull de les queixes tramitades i que, un cop resoltes i fets els 
suggeriments i propostes pertinents, no han estat acceptades o no s’ha pogut 
convèncer l’àmbit de gestió i, consegüentment, el greuge ha quedat sense resoldre. 

L'informe, com ja es va expressar l’any passat, no ha de ser considerat com un mer 
relat del que s’ha fet per indagar i conèixer la divergència de posicions, sinó com una 
exposició de les solucions presentades per fer convergir els interessos públics que 
defensa l'Administració amb els interessos dels particulars, fent-los compatibles. 
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Resultats. Resoltes. Suggeriments i recomanacions acceptats. 
Consultes ateses. 

Amb les resolucions finals, el Síndic de Greuges pot formular advertiments, 
recomanacions i suggeriments que són la principal raó de la Institució i són emesos 
amb la voluntat de millorar la bona administració i poder rectificar resolucions poc 
satisfactòries que es poden esmenar. Sempre ha de ser possible millorar en el seu 
origen el fet que causa i genera la discòrdia recollida en el greuge. És una eina de 
millora de la bona administració mitjançant el consell. 

El Síndic adverteix a un àmbit de gestió si constata un perjudici, recomana per evitar la 
presentació de nous greuges o per millorar un servei i suggereix quan preveu una 
millora que cal valorar abans d’adoptar. 

Com ja es va esmentat amb altres paraules l’any anterior, el descoratjament del Síndic 
prové del fet que cap dels seus advertiments, recomanacions i suggeriments siguin 
acceptats, és a dir, que cap perjudici es compensi, cap recomanació serveixi per evitar 
greuges repetitius i cap suggeriment sigui valorat per acceptar una millora de la bona 
administració. Quan el Síndic ha cregut convenient posar-los en coneixement de 
l’Administració, si no aconsegueix convèncer l’àmbit de gestió que presta el servei, el 
greuge persistirà, podrà repetir-se sense ser resolt i solament quedarà el petit i inútil 
consol de que aquesta lamentable i anòmala realitat quedarà reflectida en l'informe 
anual del Síndic. 

Policia Local 

El Síndic continua considerant el mateix que l’any anterior: que el principi de veracitat 
del que, com a autoritat, gaudeix la Policia Local, pot ser correcte i adequat en el 
primer moment de la denúncia. 

Tot i així, en cas que el ciutadà, mitjançant la presentació d’una queixa al Síndic, aporti 
proves clares i suficients per justificar la seva actuació, s’hauria de considerar la 
rectificació de la sanció i no deixar al ciutadà amb l’únic recurs d’anar al jutjat per 
aportar les proves que consideri que l’exculpen. 

S’ha d’entendre que la Policia Local reduiria l’arbitrarietat i augmentaria la seva bona 
imatge davant la ciutadania amb una aplicació més ponderada de la seva facultat de 
denúncia. 

Com l’any anterior són moltes les queixes sobre el tracte de la Policia Local. Quan hi 
ha la presència del denunciat, sempre hi ha la queixa de mal tracte de paraula i 
actitud, manca d’educació i abús d’autoritat. Al Síndic se li fa difícil esbrinar la realitat 
però constata que és un tema recorrent i, per millorar la convivència, recomana i 
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suggereix que la fermesa del manteniment de l’autoritat és compatible amb la bona 
educació i els bons modals. 

El Síndic de Greuges, que té sempre molt present la Carta de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, ha recopilat la següent informació sobre la Policia Local que 
presenta en aquesta Memòria 2008-2009 com una possible i bona eina de treball per  
millorar la Policia Local de Proximitat. 

“Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat” i del treball elaborat 
per la Diputació de Barcelona recollit al llibre Els drets humans a la ciutat: adaptació de 
les normatives municipals a la Carta Europea. (*)  

Art. XXVI de la Carta. Policia de Proximitat 

Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de 
proximitat, altament qualificats, amb missions d’agents de seguretat i convivència.  

Aquests agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una 
policia d’educació cívica. 

Art XXVII de la Carta 

Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius: mediadors 
socials o de barri, en particular en les àrees més vulnerables; i ombudsman municipal 
o defensor del poble com a institució independent i imparcial. 

Per tal de facilitar l’exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control 
de la població l’estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió 
d’alerta constituïda per ciutadans i ciutadanes que s’encarregarà de l’avaluació de 
l’aplicació de la Carta. 

Propostes d’adaptació, d’ordenances i normatives municipals fetes per la 
Diputació de Barcelona (*)  

 * (Diputació de Barcelona, xarxa de municipis. Els drets humans a la ciutat. Col·lecció: 
Documents de Treball. Sèrie: Igualtat i Ciutadania número 7, setembre 2008) 
  
1. Incloure en el Reglament orgànic municipal la creació d’una comissió encarregada 
de proposar estratègies per millorar la convivència i la salvaguarda dels drets humans. 
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Per fomentar la policia de proximitat: 

2. Incloure en l’instrumenta regulador que es consideri convenient el compromís 
d’organitzar els serveis de policia segons els àmbits territorials, com ara els barris, que 
apropin la policia als ciutadans i que afavoreixen el coneixement mutu de policia i 
ciutadans. 

3. Completar l’organització municipal amb la creació de la Junta Local de Seguretat. 

Amb la finalitat que els cossos de policia compleixin missions d’agents de seguretat i 
convivència. 

4. Promoure que l’actuació de les policies locals s’ajusti als principis que va establir el 
Congrés de Poders Locals i Regionals en la Resolució 180 (2004), sobre la policia 
local a Europa. 

5. Fer palès, mitjançant l’instrumenta idoni, el compromís de la policia de satisfer les 
demandes i de tenir en compte els avisos dels diferents grups de població, amb vista a 
establir bones relacions entre la policia local i la població. 

6. Que els serveis de policia siguin especialment sensibles a les demandes dels 
habitants quan assenyalin infraccions i que s’esmercin a donar-hi resposta. 

 7. Adoptar el compromís de la policia d’intentar comprendre els motius de 
descontentament de la població i adoptar-ne les solucions apropiades. 

8. Elaborar un codi de bona conducta que aclareixi les normes de comportament i els 
principis a seguir per la policia local. 

9. Afavorir una valoració de les capacitats i del paper de la policia local en el 
manteniment de la seguretat i la prevenció. 

10. Formar els policies en els valors de la Carta i en la seva pràctica. 

11. Establir incentius pels agents favorables a l’acompliment dels principis esmentats 
de la Resolució esmentada. 

Recomanacions acceptades  

Modificació Objecte Social de Promusa  

Es va rebre, mitjançant el Servei d’Atenció Ciutadana, un escrit signat pels afectats per 
les Contribucions Especials del Sector 2-5 de La Floresta. Aquests veïns havien 
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obtingut una sentència favorable en els recursos contenciosos administratius, en els 
quals va recaure la Sentència núm. 449, de 10 de maig de 2007, on es reconeixia el 
seu dret a que l’Ajuntament els retornés les quantitats i les garanties pagades en 
concepte de CCEE del seu barri.  

Davant la demora en aquesta devolució, sol·liciten la intervenció del Síndic a fi que 
l’Ajuntament els retorni, sense més dilacions, els diners i les garanties, devolució que 
veien perillar per unes declaracions efectuades a la premsa per part de personal 
municipal.  

El Síndic va sol·licitar informació respecte a això, juntament amb un aclariment per part 
dels Serveis Jurídics sobre un punt en concret d’aquesta sentència ferma: “sin que 
ello conlleve en modo alguno una declaración de que los propietarios del sector 
quedan exentos en el futuro de hacer frente a toda clase de pago por su 
urbanización, ya que en su día, aprobados los instrumentos de planeamiento y/o 
de gestión precisos, deberán asumir las cuotas urbanísticas o las 
contribuciones especiales que puedan corresponderles”, per poder valorar si 
aquest paràgraf podia ser la base de les declaracions efectuades per l’Administració i 
que havia molestat els interessats, i en aquest cas, les conseqüències que es podien 
derivar d’aquesta part de la sentència.  

Desprès de rebre el corresponent informe i explicacions, comprovant que en cap 
moment perillaven aquestes devolucions, el Síndic va fer les següents recomanacions:  

“Atès tot el que ha succeït amb les CCEE de La Floresta, Sector 2-5, que ha finalitzat 
amb una sentència judicial desfavorable a l’Ajuntament, a causa d’errors en la seva 
gestió i ocasionant-li unes despeses econòmiques, recomanem l’execució de les obres 
(que per llei es podrien haver compartit amb els propietaris dels sectors afectats), unes 
despeses judicials i la devolució de les quotes satisfetes més els interessos meritats. 

Recomano, subjecte al seu millor criteri, la modificació de l’Objecte Social de Promusa, 
el qual a l’article 3 dels seus Estatuts de la Societat, textualment diu: “Així mateix la 
Societat podrà executar a través de tercers obres d’urbanització en tot el terme 
municipal que li siguin encarregades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
incloent l’encàrrec i contractació dels corresponents projectes tècnics i la contractació, 
adjudicació, supervisió de l’execució i la recepció tècnica de l’obra urbanitzadora, així 
com també la realització de les operacions materials administratives i tècniques 
referides a l’aplegament de dades, preparació de padrons liquidadors i altres 
actuacions derivades de les contribucions especials que es puguin imposar per part de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o les quotes d’urbanització que es girin per part 
municipal, així com la percepció dels corresponents ingressos en els termes previstos 
a la legislació aplicable.”

Vist els perjudicis causats, fora bo que el Consell d’Administració de PROMUSA 
modifiqués el seu Objectiu Social, suprimint aquesta facultat (subratllada en el paràgraf 
anterior) i retornar la responsabilitat al propi Ajuntament.  
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Aquesta recomanació ha estat recollida per la Junta de Govern del dia 15 de juny: 
“Atesa la recomanació del Síndic de Greuges i que des de fa 5 anys la gestió i 
liquidació de les contribucions especials es du a terme directament des de 
l’Ajuntament, es proposa eliminar aquesta facultat de l’Objecte Social i modificar 
l’article 3 dels Estatus Socials, suprimint la part subratllada i marcada en cursiva.” 

Recomanacions efectuades referents a la utilització dels radars mòbils.  

Recomanació de la utilització de la norma UNE 26-444-92, referent a les 
sancions imposades fent servir els radars estàtics. 
  
Davant d’unes al·legacions referents a una infracció de circulació/denúncia per excés 
de velocitat-63 Km/h, article infringit 50.01- per excedir el límit de velocitat específic 
en via urbana en més de 20 Km/h fins a 30Km/h. 
La infracció va ser captada per un cinemòmetre Digicam UX010673. En la descripció 
de les característiques tècniques d’aquest aparell constava la corresponent revisió i la 
data de la seva validesa, recollint la normativa vigent.  
El Síndic va estudiar la documentació del Servei de Trànsit de la Generalitat i Lleis de 
la Prefectura de l’Estat publicades en el BOE relacionats amb aquest tema. Després 
d’aquest estudi es va fer la següent observació:  
- Que la mesura de la velocitat va ser presa per un radar estàtic establert en base fixa 
(inclosos el vehicle radar parat i el radar trípode) 
- Que no hi ha cap aparell en el mercat, hagi passat o no les homologacions 
corresponents, que no tingui marge d’error. La fiabilitat del 100% gairebé no és 
possible, a més caldria addicionar el possible error humà que pot produir-se per part 
del responsable que intervé en la mesura.  
- Que els responsables legislatius de fer els reglaments i el Catàleg d’Infraccions han 
estat molt conscients dels possibles errors i han establert que: “per els radars 
estàtics, si la limitació de velocitat és de 40 Km/h, circular de 46 a 64 Km/h no 
comporta la retirada del permís ni la pèrdua de punts; i sí comporta la pèrdua de 2 
punts circular de 65 a 74 Km/h. 
Es recomana l’aplicació de la recomanació d’AENOR, Norma UNE 26-444-92 
(aplicada per altres cossos de seguretat a la resta de comunitats) per deixar un marge 
de 5 km/h a l’hora de denunciar un vehicle per excés de velocitat amb els aparells 
cinemòmetres (radars). 
L’aplicació d’aquest marge implica una variació, tant de l’import de la sanció com de la 
pèrdua de punts, més favorable al ciutadà.  
Recomanació acceptada i posada en marxa des de l’1 de juny.  
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Relacions del Síndic amb l’Ajuntament  

Les relacions amb l’Ajuntament continuen millorant i el Síndic de Greuges treballa amb 
bona col·laboració, tant si els regidors electes són de l’equip de govern com si són de 
l’oposició. Ha pogut fer la seva feina sense problemes amb els Caps de Serveis, 
tècnics i la resta de treballadors municipals.  

Rep suport, ajut i assessorament de l’OMIC, els Serveis Socials, el personal del 010, 
Promusa, etc. 

Les crítiques que pot expressar el Síndic sobre l’actuació de l'Ajuntament, recollides en 
els seus expedients, es fan amb rigor atès que forma part de la seva responsabilitat i 
l’obliga el Reglament.  

No em canso de dir que l'única força que té el Síndic és la força moral que li ha de 
reconèixer l'Administració, que l’ha de veure com un mecanisme de col·laboració 
democràtica en la persecució de la bona administració que té com a focus principal de 
la seva actuació a les persones. A més, el Síndic està al costat del ciutadans més 
dèbils, aquesta és la seva tasca que, feta en bona col·laboració amb l’Administració, 
sens dubte reverteix en benefici seu.  
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Activitats del Síndic de Greuges 

21 de maig de 2008 

Participació en la Jornada de Treball amb els Defensors Locals organitzada pel Síndic 
de Greuges de Catalunya.  

18 de juliol de 2008 

El Síndic Municipal de Sabadell organitza la primera edició dels Tallers de 
Comunicació, amb la voluntat de potenciar la gestió de la comunicació a les 
institucions dels Síndics locals i de millorar l’atenció a la ciutadania. Assisteixen els 
Síndics locals de Catalunya i els seus equips.  

Els Síndics locals es van reunir amb el president del Parlament de Catalunya, el M. 
Hble. Sr. Ernest Benach. 
  

3 d’octubre de 2008 

Trobada de Síndics a Vilafranca del Penedès. 

9 d’octubre de 2008 

Jornada de formació de Síndics. Introducció al Dret a la protecció de Dades Personals: 
com defensar-lo. Organitzat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

30 i 31 d’octubre de 2008  

  
III Jornades de Formació del FòrumSD a Barcelona, organitzades per la Sra. Pilar 
Malla, Síndica de Greuges de Barcelona. 
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18 de novembre de 2008 

Sessió de treball al Parlament de Catalunya. Comissió de Peticions. 

11 de desembre de 2008 

Primera convocatòria del representants de la Junta de FòrumSD que es realitza a Sant 
Cugat del Vallès.  

28 de gener de 2009  

Jornades de formació organitzades per l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
Tema: “Evolució de la Protecció de Dades a la Unió Europea: àmbit de cooperació 
policial i judicial”. 

26 de febrer de 2009 

XI Trobada del FòrumSD. Assemblea Anual celebrada a Sant Boi de 
Llobregat.  

El Síndic pren una part molt activa amb l'Associació Fòrum de Síndics i Defensors de 
Catalunya FòrumSD, acompanyant els altres Síndics a la presentació anual de les 
seves memòries i a tots els actes als quals és convidat. 

Els Síndics locals de Catalunya escullen la seva nova junta directiva a la Trobada del 
FòrumSD celebrada a Sant Boi de Llobregat. 
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Imatge: Els membres de la nova Junta Directiva a la XI Trobada del FòrumSD 
Assemblea Anual celebrada a Sant Boi de Llobregat. 

SANT BOI, 26 DE FEBRER DE 2009. El FòrumSD, l’associació que aplega tots els 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, ha celebrat a Sant 
Boi de Llobregat la seva 11a Trobada anual, en la que s’han exposat les noves línies 
d’actuació de cara als propers anys i en la que s’ha escollit la nova Junta Directiva. 
Josep Escartín, Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, serà el nou president de 
l’associació els propers 2 anys, en substitució del Síndic Municipal de Sant Boi, Carles 
Dalmau. Mª Glòria Valeri, Síndica de Vilafranca del Penedès, ocuparà la 
vicepresidència de l’associació de Síndics locals de Catalunya.  

Josep Escartín, que és el primer Síndic Municipal de Greuges de Sabadell des de fa 3 
anys i que fins ara ocupava el càrrec de vicepresident del FòrumSD, ha destacat la 
importància de la proximitat que té el Síndic local: “L’Administració del Segle XXI és 
aquella que és propera, que parla el llenguatge de la gent. En aquesta Administració el 
Síndic o Defensor local és fonamental; és qui dóna la cara humana de l’Administració. 
És una figura que col·labora molt decisivament en millorar l’Administració”.  

La 11a Trobada del FòrumSD ha comptat amb la presència de Jordi Ausàs, Conseller 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que ha 
participat en la cloenda de l’acte juntament amb l’alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, i 
el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos.  

Els membres de la nova Junta Directiva són (a la fotografia, i d’esquerra a dreta): Jordi 
Sistach (Palamós), Misericòrdia Vallès (Reus), Jaume Clavell (Sant Cugat), Josep 
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Escatin (Sabadell), Carles Dalmau (Sant Boi), Fernando Oteros (Santa Coloma de 
Gramenet), M. Glòria Valeri (Vilafranca del Penedès), Josep Giné (Lleida) i Frederic 
Prieto (Cornellà). 

Llista dels components de la Junta del FòrumSD  
  

1 Josep Escartín president Sabadell 
2 M. Glòria Valeri vicepresidenta Vilafranca
3 Carles Dalmau vocal Sant Boi 
4 Frederic Prieto formació Cornellà 
5 Misericòrdia Vallès secretària Reus 
6 Jaume Clavell vocal Sant Cugat 
7 Fernando Oteros vocal Santa Coloma 
8 Jordi Sistach vocal Palamós 
9 Josep Giné tresorer Lleida 

  
Sant Cugat ha estat escollida la ciutat per acollir la pròxima assemblea general a 
celebrar el 25 de febrer de 2010. 

27 de març de 2009  

Jornada de formació “El Dret a la Bona Administració”, organitzat pel Síndic de 
Greuges de Catalunya.  

29 d’abril de 2009  

Tallers de formació organitzats pel FòrumSD. Tema: “Procediment 
sancionador en matèria de Trànsit”. 
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Imatge: Tallers de formació amb tema “Procediment sancionador en matèria de 
Trànsit” organitzats pel FòrumSD al Parlament de la Generalitat de Catalunya.

Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de 
Catalunya i el Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat 

El passat 14 d’octubre de 2008 varem signar el conveni de col·laboració entre el Síndic 
de Greuges de Catalunya i el Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat. 

L’objectiu d’aquest conveni era establir la relació entre les respectives institucions en 
els diferents àmbits territorials de la seva competència, fonamentant els següents 
principis:  

1. La independència de cada una de les institucions. 
2. La col·laboració entre les institucions en tots els seus àmbits d’actuació. 
3. El respecte envers la voluntat dels ciutadans, signants d’un greuge referit a 

l’àmbit municipal, amb relació a la seva tramitació per una o altra institució.  
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4. La informació als Síndics i Defensors locals d’aquells greuges tramitats pel Síndic 
de Greuges de Catalunya que afectin al seu municipi, tot respectant les degudes 
garanties legals. 

5. La tramesa ràpida dels greuges referits a administracions, distintes de la 
municipal, cap al Síndic de Greuges de Catalunya, quan la queixa s’hagi presentat 
davant els diferents Síndics i Defensors locals.  

6. El suport del Síndic de Greuges de Catalunya cap als Síndics i Defensors 
locals, en allò que té a veure amb la seva formació, l’assessorament jurídic, 
l’exercici de les seves competències i el treball en xarxa. 

7. La participació dels Síndics i Defensors locals en la capacitat d’iniciativa 
normativa que la llei reconeix al Síndic de Greuges de Catalunya, proposant-li el 
seu exercici i col·laborant en el mateix. 

8. La promoció de les actuacions legislatives i pressupostàries necessàries per  
garantir la independència i la suficiència financera dels Síndics i Defensors 
locals. 

9. L’ajuda a la divulgació i l’extensió de la figura del Síndic o Defensor local.  

Imatge: Signatura del Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de 
Catalunya i el Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat. 
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Estadístiques 

Queixes presentades període del 3 de maig de 2008 a 2 de maig de 2009  

Expedients per total població 2007-2008 2008-2009 % Variació 
Total població Sant Cugat del Vallès 76440 79635 4%
Total Queixes/Assessoraments 153 156 2% 
% Queixa per 1000 habitants 2,00 1,96 -2% 
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Distribució per sexes  

Expedients per sexe 2007-2008 2008-2009 % Variació 

Homes 84 66 -21% 

Dones 69 90 30% 
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Comparativa memòria 2007-2008/2008-2009

Presentació de queixes per entitats 
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Expedients 2007-2008 2008-2009 % Variació  

Particulars 142 152 7% 

Associacions 4 0 -100% 

Comunitat Propietaris 4 2 -50% 

Empreses 3 2 -33% 

� '()*+),-. �()/�),-+-1-��&&�0�&&%

��>

&> �>
�>

� 4@387:54@=

�==2784782B=

� 2A:B8343
� @2?8;34@8=
� A?@;=;=

Comparativa memòria 2007-2008/ memòria 2008-2009 

� 4@3�
��

�= =
���

� ���

�A
���

�/�

& � �

�(�

( ( '
&

�&&

�&&

�&&�1�&&�

�&&�1�&&�



32/132 

Distribució de ciutadans que han visitat l’oficina del Síndic per zones 

Expedients per zones 2007-2008 2008-2009 % Variació 
Nucli urbà 93 111 19%
Valldoreix 10 12 20%
La Floresta 11 10 -9%
Mira-sol 25 16 -36%
Les Planes 4 1 -75%
Fora de Sant Cugat 10 6 -40%
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Expedients portats a tràmit / assessoraments  

Situació Núm. d’expedients
Admissió a tràmit  71 
No admissió a tràmit – assessoraments  85 
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Expedient portats a tràmit/assessoraments

46%

54%

Admisssió a tràmit 
No admissió a tràmit 

Motius de la no admissió a tràmit  

Motiu Número d’expedients
Cap documentació  2 
Es troba pendent de resolució judicial 4 
No és competència del Sindic de Greuges  46 
No s'ha iniciat o no s'ha esgotat la via administrativa  32 
Renúncia de l'interessat 1 
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NO ADMISSIÓ A TRÀMIT

5%

54%

38%

2%1%
Cap documentació 

Es troba pendent de resolució judicial

No és competència del Sindic de
Greuges Municipal

No s'ha iniciat o no s'ha esgotat la via
administrativa 

Renúncia de l'interessat

Situació expedients portats a tràmit  

Situació Núm. expedients 

Finalització expedient no greuge - no recomanació a l’Alcalde 
6 

Finalització expedient resolt favorablement per mediació  
12 

Finalització carta al ciutadà tancant l'expedient amb informació 
13 

Finalització expedient tramès SGC 
13 

Finalització expedient tramès a un altre municipi 
1 

Pendent 
26 
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Situació expedients tramitats

8%
17%

18%
18%

1%

38%

Finalització expedient no
greuge-no recomanació a
l’Alcalde
Finalització expedient resolt
favorablement per mediació 

Finalització carta al ciutadà
tancant l'expedient amb
informació
Finalització expedient tramès
SGC

Finalització expedient tramès a
un altre municipi

Pendent

Distribució d’expedients per Àmbits d’actuació  

Àmbit d’actuació Núm. d’expedients Percentatge 
Habitatge 7 4% 
Medi Ambient  16 10% 
Territori i Disciplina Urbanística  13 8% 
Mobilitat. Circulació i aparcaments  7 4% 
Serveis Urbans. Manteniment Via Pública  8 5% 
Atenció al Públic  1 1% 
Procediment Administratiu 7 4% 
Cultura, Educació i Esport 3 2% 
Seguretat Ciutadana 32 21% 
Impostos, Taxes i Tributs 7 4% 
Comerç 3 2% 
Reclamació Patrimonial 4 3% 
Polítiques Socials. Serveis Socials 11 7% 
Diversos 36 23% 
Padró d'habitants 1 1% 
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Resum expedients 

Número expedient: 55/2008 
Assumpte: Disconformitat respecte obres il·legals efectuades per un veí. 
Fets: 
Una ciutadana de la Floresta al·lega el següent: 
Viu en una casa que te dos habitatges, un a la planta baixa i l’altre al primer pis, totalment 
independents però amb zones comunes. Aquesta persona viu al primer pis. 
El seu veí ha efectuat unes obres al seu habitatge, que afecten a la façana, tancament d’un 
porxo per incorporar-hi la superfície a la seva part habitable sense sol·licitar la  necessària 
llicència d’obres a l’Ajuntament  i cap comunicació als altres propietaris de la finca.  
Els interessats havien presentat una instància a l’Ajuntament notificant aquestes obres al 
desembre de l’any 2006. L’administració respongué, fent-se una inspecció, dels fets 
denunciats, per el Servei de Disciplina Urbanística i s’instà als propietaris a sol·licitar la 
corresponent llicència d’obres per poder legalitzar-la, si complia la normativa urbanística 
vigent.  
El veí denunciat va fer servir el seu dret a presentar al·legacions, però continuà  fent les 
obres fins la seva finalització. Els veïns afectats per les obres insistien  presentant  
denúncies a l’administració.  
Els interessats s’apropen al Síndic exposant la passivitat de l’administració i la lentitud dels 
tràmits administratius, que estan empitjorant les relacions amb el veí, que mai havia estat 
bona, però ara han arribat a suportar agressions físiques personals i a les seves propietats. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte amb còpia de l’expedient. Ho rep correctament 
amb tots els informes que s’havien emès fins al moment. També des del Servei de 
Disciplina Urbanística ens informen que, si be hi ha un problema que han de resoldre des 
d’aquest Servei, hi ha una altra part del problema que s’ha de resoldre per la via civil; 
delimitacions de les parts comunes de l’habitatge, despeses de manteniment, etc... 
Quan semblava que s’havien esgotat tot els terminis i que s’havia d’enderrocar, per 
resolució de l’Ajuntament, l’obra feta, el veí denunciat al·lega que totes les notificacions 
anaven adreçades a una persona difunta i que per aquesta raó no eren valides. Les 
al·legacions efectuades per aquesta persona són correctes. 
El Síndic elabora un escrit on es notifica a la Regidora de l’àmbit aquest error, que havia 
estat notificat amb anterioritat als tècnics municipals, quan es va fer la primera notificació de 
les diligències tant la persona denunciada com el denunciant havien declarat que la 
persona a la que notificaven era difunta,  i que s’havia originat per haver utilitzat un cens 
informàtic caduc. El resultat havia estat que desprès de dos anys de la presentació de la 
primera instància s’havia d’iniciar, altre cop, per la via administrativa. 
En aquest moment sembla que l’expedient arriba al final, malgrat que el veí denunciat esta 
esgotant totes les possibilitats, presentant al·legacions i escrits a l’Ajuntament però encara 
no ha presentat la sol·licitud per obtenir el permís d’obres i haurà d’enderrocar la 
construcció efectuada.  
El fet de perllongar tant el procés administratiu per errors i lentitud poc explicable fa que el 
problema de relació entre els dos veïns empitjori a un estat perillós 
Tipus Resolució: pendent de resolució 
_________________________________________________________________________ 
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Número expedient: 56/2008 
Assumpte: Sanció cívica 
Fets: 
Els pares d’una noia d’aquesta ciutat presenten una queixa al Síndic referent a una sanció 
cívica que van imposar a la seva filla. 
La noia, segons les seves afirmacions, el dia dels fets, es trobava en companyia d’un grup 
d’amics en un parc, esperant-ne un altre. Era un grup de cinc que havien quedat en aquest 
lloc per anar plegats, estaven xerrant fen temps fins que arribes  l’altra.  
Al costat hi havia un altre grup de persones, també gent jove, que estaven fent molt de 
soroll molestant als veïns i embrutant el parc amb deixalles.  
Els veïns, sembla ser, van avisar a la Policia. Ben punt arriba el grup de persones que 
estaven fent xivarri surten tots corrent, ells, com que no estaven fent res  dolent, van 
quedar-se en el banc, en el mateix lloc on esperaven l’amic. Van parlar amb la Policia, es 
van identificar i van ajudar a recollir el que l'altre grup havia deixat per terra. 
En la descripció dels fets la interessada afirma que la policia va veure clarament als nois 
que s’havien escapat i que un dels agents va fer el comentari que ell era ja molt gran per 
anar corrent darrera d’ells. 
Desprès, tots van rebre la corresponent sanció cívica, no estan d’acord amb ella, ja que ells 
no van fer res. Havien presentat al·legacions que havien estat desestimades. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita còpia de l’expedient i l’informe pertinent. 
Tipus Resolució: Pendent, malgrat que s’ha reclamat la resposta en diferents ocasions.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 57/2008 
Assumpte: Problemes que ocasionen, a casa seva, una colònia de gats no controlada 
Fets: 
Una ciutadana s’adreça al Síndic per exposar el problema que te i que li esta afectant  la 
salut, en el seu barri hi ha una colònia de gats, descontrolada. Aquests gats (12 o més) 
s’estan i fan les seves necessitats al seu jardí, provocant-li problemes d'insalubritat i mals 
olors. 
No sap com fer-los fora, ella no vol animals a casa seva i vol poder gaudir del seu jardí 
sense  necessitat de tenir la presència dels gats, agreujant-li la feina, doncs cada dia ha de 
treure els excrements del seu jardí. 
Havia presentat queixa a l’àmbit de Medi Ambient  havent-li recomanat adquirir productes, 
innocus per fer fora als gats. 
Ella no estava d’acord, ja que els animals no eren seus i no volia fer una despesa 
econòmica en uns productes, que a més a més, no asseguraven l’èxit.   
Comentaris: 
El Síndic ha comprovat que aquesta senyora, malgrat que havia fet queixes telefòniques la 
primera notificació per escrit l'havia fet feia una setmana abans de presentar-la davant del 
Síndic i encara no s'havia esgotat la via administrativa.  
Però aquesta persona esta desesperada i el problema esta afectant la seva salut. Per 
aquesta raó ens posem en contacte amb el tècnic municipal que ha de resoldre la seva 
instància tot reconeixent que el Síndic no pot actuar al no haver-se esgotat la via 
administrativa, li demanen que revisi l’expedient d’aquesta persona.  
El tècnic municipal ens informa sobre la normativa vigent, la Llei de Protecció d'animals, i la 
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part que regula les colònies de gats i l'obligació que té l'administració per mantenir-les en 
bon estat. Però que davant de la situació d'insalubritat ocasionada a la interessada 
d’aquesta queixa, ho comprovaria tot seguit. 
Un mes desprès quedà tot resolt, aquests gats no pertanyien a cap colònia controlada, han 
estat recollits i s'ha seguit el protocol establert.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient favorablement.  
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 58/2008 
Assumpte: Sol·licitud devolució d’un cobrament improcedent. 
Fets: 
Un ciutadà s’adreça al Síndic exposant la seva indignació pel fet de, que malgrat que te un 
informe positiu de l’àmbit de Serveis Urbans on li reconeixen el dret a rebre la devolució 
d’una part de unes taxes liquidades en concepte d’unes obres que no va ser necessari 
realitzar, no l’ha rebut. 
Ha presentat diferents reclamacions però sense èxit. Des del propi Ajuntament li recomanen 
que es posi en contacte amb el Síndic per exposar el seu problema.  
Comentaris: 
El Síndic es posa en contacte amb el personal de la Tresoreria municipal, ja que l'informe 
de Serveis Urbans, que ens aporta el ciutadà, semblava correcte. Des del departament ens 
indiquen que tot esta resolt i que en breu l'interessat cobrarà aquesta diferència.  
S’informa a l’interessat, sol·licitant que ens mantingui informat sobre aquesta devolució. 
Posteriorment ens truca per informar-nos que s’ha fet efectiu el cobrament d’aquesta 
diferència.  
Tipus Resolució: L'expedient es tanca favorablement.  
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 59/2008
Assumpte: sol·licitud d’instal·lació d’un nou contenidor d'escombraries, l’actual és 
insuficient.  
Fets: 
Una administrador de finques, en nom d’una comunitat de propietaris, exposa que troben 
insuficient l'únic contenidor d'escombreries que hi ha al carrer. Sembla que sigui insuficient i 
que, sobretot els dies festius, hi hagin bosses per terra, perquè no caben dins d'aquest únic 
contenidor. Com és lògic les bosses a terra signifiquen brutícia, entre altres raons perquè 
els gossos, gats, etc... les estripen i s'escampa el contingut, cosa que genera líquids, 
taques i pudors. 
Fa tres anys que van sol·licitar la instal·lació d’un nou contenidor, malgrat el temps 
transcorregut no s'ha col·locat un altre contenidor i tampoc han rebut resposta al seu escrit , 
estimant o desestimant la seva demanda. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació referent a aquesta queixa. De l’informe rebut es desprèn que 
no es necessari la instal·lació d’un nou contenidor, el problema sembla més d’incivisme, 
veïns que deixen les deixalles fora del contenidor ocasionant problemes a la resta.  
L'estudi elaborat per l’àmbit de Serveis Urbans aporta com a conclusió que no es 
necessària la instal·lació d’un altre contenidor, que els ciutadans han de ser responsables i 
col·locar les bosses dins dels contenidors corresponents. 
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La resposta es raonada, però el Síndic sol·licita que se l'informi del motiu pel qual desprès 
de tres anys no s'ha donat ni aquesta ni cap informació als interessats.  
Tipus Resolució: Pendent, encara no s’ha rebut cap explicació al respecte.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 60/2008 
Assumpte: Problemes de mobilitat i civisme. 
Fets: 
Queixa exposant la seva preocupació per la manca de seguretat a l'entrada i sortida dels 
alumnes de l'escola on assisteixen el seus fills, degut al incompliment repetit de les normes 
de trànsit per part dels pares dels mateixos alumnes. 
Afirma que cada dia, coincidint amb l'hora d'entrada i sortida dels nens, els pares deixen el 
seus vehicles mal estacionats, davant del recinte escolar, posant en perills als nens. 
Reconeix que hi ha una zona habilitada per estacionar, una miqueta més amunt de l'entrada 
de l'escola, però com el fan servir els treballadors de les diverses empreses de la zona, els 
pares ni intenten buscar aparcament. 
Amb anteriorment havia presentat una reclamació sol·licitant la presencia d'un agent 
municipal davant de la porta de l'escola coincidint amb les hores d'entrada i sortida de 
l'alumnat, però sense èxit.  
Comentaris: 
Es sol·licita informació al respecte  
Tipus Resolució: Expedient obert a l’espera de rebre l’informe pertinent. 
_________________________________________________________________________ 
Número expedient: 61/2008 
Assumpte: Problemes de mobilitat i civisme 
Fets: 
Una ciutadana s’adreça al Síndic exposant la problemàtica referent a la mobilitat al seu 
carrer, no es respecten les zones de carrega i descarrega. Hi ha veïns que aparquen en 
aquestes zones per no haver de pagar la zona blava.
Els camions que porten les mercaderies als comerços ubicats al carrer, aparquen al guals 
dels edificis propers impossibilitant l’entrada i la sortida dels pàrquing privats. Tampoc 
respecten la plaça d'aparcament de minusvàlid. 
Els veïns afectats truquen a la policia, afirmen que de vegades passen i d'altres no. 
Quan l’administració va presentar el nou model de mobilitat a la zona ja van expressar els 
inconvenients que trobaven, però no varen tenir en compte les seves al·legacions.  
Comentaris: 
Es sol·licita informació al respecte. La Policia Local envia un informe on es recullen els 
avisos rebuts referent a aquest tema i les sancions imposades. El Síndic estudia l’informe 
rebut i reitera la seva sol·licitud d’informació ja que les mesures que ha pres l’administració 
no han resolt el problema.  
Tipus Resolució: Pendent de rebre el nou informe. 
__________________________________________________________________ 

Número expedient:  62/2008 
Assumpte: Necessita conèixer la situació urbanística d'una finca de la seva propietat i que 
no es troba al nucli urbà.  
Fets: 
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Una ciutadana d’aquesta ciutat s’adreça al Síndic per assessorar-se de les passes que ha 
de seguir per conèixer la qualificació urbanística d’una finca, de la seva propietat, i el seu 
possible aprofitament urbanístic. Aquesta finca esta situada fora del nucli urbà.  
Comentaris: 
Se li va informar que havia de presentar una instància sol·licitant tota aquesta informació.  
El Síndic no pot entrar en aquesta qüestió nomes la pot adreçar i en aquest cas al tractar-se 
d’una persona  gran, se l’ajuda, com es norma del Síndic, a escriure la seva petició. 
La ciutadana fa aquesta sol·licitud el 16 de juny i rep la resposta adient i satisfactòria el 26 
de setembre.  
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com assessorat.  
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 64/2008 
Assumpte: Disconformitat amb la manca d'actuació municipal 
Fets: 
Aquesta ciutadana reitera una queixa presentada al setembre de l'any passat i que 
semblava que ja havia quedat resolta, ja que l'Ajuntament notificà als veïns l'obligació de 
presentar la corresponent llicència d'obres.  
Comentaris: El síndic sol·licita informació al respecte, semblava que tot havia quedat resolt 
però el veí ha esgotat el temps legal per presentar al·legacions o demanar el permís d'obres 
corresponent i no ho ha fet.  
Finalment s’ha pogut fer la corresponent inspecció per part dels tècnics a la finca on 
suposadament s’han fet aquestes obres, ha sol·licitat la corresponent llicència que ha estat 
acceptada i ha pagat la sanció corresponent per l’endarreriment de les actuacions. 
La interessada no esta d’acord amb la resolució de l’administració, creu que la llicència s’ha 
demanat fora del termini legal i la resolució actual no resolt uns altres problemes ocasionats 
per aquestes obres. 
Els problemes que tenen en aquest moment s’hauran de resoldre per la via civil. Se li 
recomana posar-se en contacte amb la seva companyia d’assegurances per que valori els 
possibles desperfectes ocasionats per les obres en l’habitatge veí. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient. L’administració ha actuat seguint les normatives 
urbanístiques vigents.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 65/2008 
Assumpte: Sol·licita poder regularitzar la situació econòmica amb l'administració local. 
Fets: 
Té tres expedients oberts a l'Ajuntament que vol deixar tancats. 
1. Un aval presentat per la urbanització d'una plaça que no s'ha fet, i que continua pagant el 
cost de mantenir-lo. 
2. Va rebre una liquidació en concepte de CCEE. En un primer moment, en aquesta 
liquidació, no es va recollir el fet que l’interessat ja havia fet les voreres, la connexió al 
clavegueram i una zona verda privada. 
Presenta al·legacions, que són acceptades. Se li gira una nova liquidació però en comptes 
de ser provisional, com a la resta de veïns, es fa definitiva. Fracciona el pagament i 
comença a pagar, quan ha liquidat més del 80% del deute, torna a presentar al·legacions 
fent constar que la resta de veïns ha pagat liquidacions provisionals. Es tornen a acceptar 
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aquestes al·legacions. Però no rep la devolució de la diferencia.  
3. Per últim per un error informàtic, ha pagat tres quotes fraccionades amb recàrrec, també 
ha demanat la devolució d’aquest cobrament improcedent. En tot moment se li informa que 
te dret aquesta devolució, però no rep la devolució.  
Comentaris: 
Es sol·licita informació al respecte i la resolució definitiva de l’expedient, ja que en alguns 
dels punts l’administració li dona la raó al ciutadà però no s’ha fet efectiva la devolució, 
malgrat que fa tres anys que va fer la primera sol·licitud. 
Em rebut el informe referent als rebuts liquidats amb recàrrec i finalment ha estat acceptada 
la seva petició. Li ha estat retornada la quota que va pagar en concepte de recàrrec, més 
els interessos meritats. 
També s’ha acceptat la devolució del percentatge que ha pagat de més respecte als seus 
veïns, i en breu es farà la devolució.  
Referent a la devolució de l’aval, l’administració afirma que no es pot fet efectiva ja que les 
obres no s’han realitzat tal i com van acordar.  
Tipus Resolució: Parcialment favorable.
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 66/2008 
Assumpte: Manca bústies de correus al barri de Can Cabassa 
Fets: 
Ja fa més tres anys que reclama la instal·lació d'una bústia de correus al seu barri. Esta 
descontenta amb aquest servei, les bústies estan lluny i quan han de retornar cartes que 
han rebut per error s'han de desplaçar.  
Comentaris: 
Es va demanar informació verbalment a l'Ajuntament , a l'àmbit de Serveis Urbans el qual 
van tenir l’amabilitat d'enviar-nos informació complerta al respecte. 
Se li comunica a la interessada de la queixa, la situació de les bústies que es troben més a 
prop de seva casa; al Casal de Cultura de Mira-sol i un altra a la Plaça dels Pins, la 
distància no és molt gran, però també li comuniquen que les distàncies sempre són 
subjectives.  
S’informa al ciutadà de la informació rebuda i quedem a la seva disposició 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 67/2008 
Assumpte: Sol·licitud de prestació de Renda Bàsica d'Emancipació  
Fets: 
Una persona jove d’aquesta ciutat s’adreça al Síndic exposant que fa sis mesos va 
presentar la sol·licitud per gaudir de la prestació de Renda Bàsica d'Emancipació, a les 
oficines a PROMUSA, oficina local d'habitatge, i encara no ha rebut aquesta ajuda (210€). 
Comentaris: 
És un tema que depèn del Departament de Medi Ambient i  Habitatge de la Generalitat, 
l'Oficina Local d'Habitatge tramita les sol·licituds que desprès envia a la Generalitat, que és 
l’òrgan competent.  
Degut a la massiva demanda de sol·licituds d'aquesta ajuda, el servei esta col·lapsat, des 
de l'Oficina Local d'Habitatge ens informen que sempre han atès a aquesta persona i que li 
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han dit com estava el seu expedient, que tot estava correcte i que l’endarreriment es devia 
a la saturació, amb l’aprovació de la llei s’havien presentat un gran nombre de sol·licituds.  
Se informa a l'interessat d'aquesta situació i que si es perllonga massa podem transmetre el 
seu expedient al Síndic de Greuges de Catalunya, que és el que te la competència. 
Dues setmanes més tard ja havia rebut la corresponent ajuda. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 69/2008 
Assumpte: Disconformitat amb l'actuació municipal  
Fets: 
La interessada explica que fins aquest moment ha viscut de lloguer, en una casa on ja 
vivien els seus pares i a més de viure tenia el seu negoci. 
Fa temps que va avisar al propietari de la finca que aquesta no estava en bones condicions 
i que s'havien de fer reparacions. Aquesta comunicació també es va fer a l'Ajuntament, que 
d'acord amb la llogatera van instar al propietari a fer aquestes reformes, necessàries, a la 
finca. Aquest habitatge és dins del catàleg municipal, i l'administració també te interès en la 
seva conservació.  
Malgrat les seves reclamacions el seu habitatge ha estat precintant i declarat en runes, no 
pot entrar, ha perdut la seva llar i el seu negoci. No entén com l'Ajuntament no l'ha recolzat 
quan ella havia comunicat la situació.  
Ara no te cap lloc per anar a viure i actualment esta a casa d'una amiga, però l’han acollit 
temporalment.  
Comentaris: 
No ens va aportar cap mena d'informació. Però com és un tema molt delicat i sensible, el 
Síndic es va posar en contacte amb les persones que ella mateixa va facilitar.  
Una d'aquestes persones es l’advocadessa que li porta l’expedient, ella ens informa que 
esta pendent de resolució judicial, que és un tema que s'ha endarrerit molt per diferents 
canvis de sala, saturació del jutjats,... però esta seguint les passes legals corresponents.  
També hem pogut localitzar a una altra persona, de les que ella ens havia facilitat el nom, 
que ens confirma que actualment ja te un lloc per viure, compartirà un habitatge de lloguer 
amb una altra senyora.  
Malgrat que és un tema complicat i de consciència social, el Síndic no pot entrar per estar 
pendent de la resolució judicial.  
Tipus Resolució: Expedient tancat com assessorat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 70/2008 
Assumpte: Sanció aparcament  
Fets: 
La reclamant va ser sancionada per tenir aparcat el seu vehicle a una zona de càrrega i 
descàrrega, davant del seu establiment comercial. 
Informa que a la zona indicada feia mesos que no existia cap senyal vertical amb limitació 
horària que senyalitzés que era una zona destinada a càrrega i descàrrega. Havia insistit 
molt sobre aquest tema perquè te un establiment comercial davant d'aquesta zona 
d'aparcament i els camions aparcaven il·limitadament traient-li la visibilitat del seu negoci. 
Afirma que ha estat present en dues ocasions en que la policia no ha pogut sancionar al 
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vehicle estacionat per manca d'aquesta senyal.. 
Finalment la senyal va estar col·locada correctament, es va atendre la seva reiterada 
sol·licitud de col·locació de la senyal pertinent, però desprès de la sanció que li han 
imposat.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte, que es comprovin les dades que la ciutadana ha 
aportat a les seves al·legacions.  
Tipus Resolució: Pendent de rebre el corresponent informe. 
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 71/20 
Assumpte: Disconformitat amb l'actitud d'un agent municipal i la sanció imposada per 
aquest, que segons ell no te cap fonament. 
Fets: 
El reclamant circulava amb el seu vehicle, es va trobar davant d’una senyal Stop i un 
autobús que estava fent maniobres, la seva intenció era seguir recte, però a la calçada hi 
havia un agent de la circulació que li gesticulava que gires a la dreta, el reclamant de la 
millor forma possible li va fer entendre la seva intenció era la de seguir recte i mentrestant, 
aturat no molestava a cap altre vehicle .  
Hi havia un altre agent, que no va poder veure tot el que havia passat, ja que estava darrera 
l'autobús, el reclamant va voler parlar amb ell, però aquest li va comentar que ell no podia 
fer-hi res.  
Va rebre la sanció i va fer les corresponents al·legacions, informant que el conductor del 
vehicle era ell, i que es tinguessin en compte les declaracions fetes en el seu escrit. 
Se li ha desestimat el recurs, només s'ha tingut en compte la modificació del titular de la 
sanció. 
Comentaris: 
Es demana informació sobre aquesta queixa. Que es comprovin les dades que descriu 
aquesta persona. Llegint les seves explicacions es pot intuir que a partir d'un malentès s'ha 
arribat a una sanció per un concepte diferent del motiu inicialment notificat verbalment, per 
l'agent, al ciutadà, No es pot entendre, per quina raó l'agent no notifica la sanció, en aquell 
mateix moment,  si el ciutadà era al costat, hauria estat el correcte i era d’obligació. 
L’àmbit de seguretat ciutadana ha enviat l’informe sol·licitat, però el contingut d’aquest no 
aporta res a l’expedient.  
Tipus Resolució: Pendent de tornar a sol·licitar informació.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 72/2008 
Assumpte: Sol·licitud d'un nou contenidor d'escombreries 
Fets: 
La reclamant al·lega que porta tres anys reclamant sobre la situació en que es troben els 
contenidors de recollida selectiva, no sap si no tenen suficient capacitat pel veïns que hi ha 
a la zona, o la manca de regularitat a l'hora de buidar-los. 
Malgrat el temps transcorregut, no s'ha resolt el problema, afirma que sobre tot el del 
contenidor de plàstic és el que esta més ple i sovint desprès de destriar a casa ho ha de 
posar en un altre contenidor,  per no deixar-ho a terra al voltant del contenidor 
corresponent. 
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Comentaris: 
Es sol·licita informació al respecte. L’àmbit de Gestió de Serveis Urbans elabora un informe 
tècnic on informen que s’acabava de realitzar un estudi, al municipi, per ajustar les 
freqüències dels contenidors d’envasos, i esperaven resoldre el problema existent amb la 
major rapidesa possible. 
També informaven que es faria un seguiment periòdic i inspeccions per verificar el 
funcionament del servei i solucionar les incidències que puguin sorgir.   

Tipus Resolució: Es notifica a la interessada el contingut de l’informe i s’acorda valorar el 
resultats de l’actuació municipal abans de tancar l’expedient definitivament.  
_______________________________________________________________________ 

Número expedient: 73/2008 
Assumpte: Desacord liquidació pagada CCEE  
Fets: 
Una senyora presenta una reclamació davant del Síndic mostrant el seu desacord amb el 
pagament que ha efectuat per unes obres, CCEE, que no s’han efectuat.  
Ella va rebre la liquidació provisional per part de l’administració i la va pagar. Aquestes 
obres es van aturar i a la resta de veïns, que havien sol·licitat el fraccionament del 
pagament, se’ls hi ha va suspendre, temporalment, el cobrament de les quotes.  
Ella havia sol·licitat la devolució del import pagat o en el seu defecte l’abonament 
d’interessos. No va rebre cap resposta per part de l’administració.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte: 
Es rep un informe del Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació. on descriuen que efectivament la interessada va pagar voluntàriament la 
totalitat de la liquidació provisional. Desprès, degut a nombroses irregularitats detectades 
des de el començament de l’obra, Promusa decideix rescindir el contracte amb l’empresa 
constructora.  
Que actualment s’havia aixecat la suspensió temporal del pagament, atès que des de 
Promusa havien informat que la nova empresa adjudicatària havia reprès les obres 
d’urbanització.  
I finalment que el motiu de que l’interessada no hagués rebut resposta al seu escrit va ser 
per que havia estat desestimada per silenci administratiu des de la Tresoreria Municipal.  
El Síndic torna a sol·licitar un altre informe, no estant d’acord amb la desestimació de 
l’expedient per silenci administratiu.  
Rep resposta de la Tresoreria que informa que, en base a la documentació recollida de 
l’expedient original, no havia emès informe amb anterioritat perquè no tenia coneixement de 
l’escrit de reclamació presentada per la interessada.  
El Sindic, per tercera vegada,(constatant la contradicció dels dos organismes de 
l’Ajuntament, expressats amb sotilesa) torna a sol·licitat informació sobre aquesta qüestió, 
en aquesta ocasió la resposta va estar elaborada per la lletrada de l’Àmbit d’Economia i 
Planificació Estratègica, que informa desfavorablement la sol·licitud de devolució dels 
interessos generats per les quotes satisfetes de les liquidacions provisionals en concepte 
de contribució especials corresponents a les obres d’urbanització del sector 7, atès que 
considera que les incidències succeïdes en el desenvolupament de les obres no anul·la 
l’acte de pagament d’una liquidació acceptada i consentida. 
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Tipus Resolució:  Pendent valorar la darrera resolució municipal  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 74/2008 
Assumpte: Instal·lació antena parabòlica 
Fets: 
Un veí presenta una queixa referent a la instal·lació, efectuada per un veí de la seva escala, 
d’una antena parabòlica al terrat de l’edifici.  
L’interessat afirma que aquesta antena ha estat instal·lada sense cap tipus de notificació a 
l’administració ni a la comunitat. La col·locació d’aquest aparell diu que provoca 
interferències a la resta dels veïns.  
Va presentar una instància a l’Ajuntament que va ser resposta per l’àmbit de medi ambient, 
la col·locació de l’antena complia la normativa vigent.  
Comentaris: 
El Síndic examina la documentació aportada per l’interessat, la reclamació presentada i la 
corresponent resposta de l’administració, que és correcta i raonada.  
Els veïns tenen un problema que han de resoldre per la via civil i el Síndic no pot entrar.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 75/2008 
Assumpte: Llei de dependència 
Fets: 
Un veí s’adreça al Síndic davant de la manca de resposta del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat. Va sol·licitar, en nom del seu pare, la prestació social de la llei 
de dependència. 
Va rebre l’escrit d'aprovació on es reconeix el grau i nivell de dependència, però ja no va 
rebre cap mena d'informació més, tot va quedar aturat. 
El personal d’assistència de l’Ajuntament tampoc van rebre res i per tant no poden 
començar a establir quins són el serveis i les prestacions més adients per les necessitats 
del seu pare. 
Comentaris: 
Se li informa que el seu expedient un cop instruït pel Síndic, i amb la seva autorització, es 
traslladarà al Síndic de Greuges de Catalunya, qui es el que te competències en aquest 
assumpte.  
Tipus Resolució: Es transmet aquest expedient al Síndic de Greuges de Catalunya. 
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 76/2008 
Assumpte: Sorolls produïts per un obrador que hi ha al costat de casa seva. 
Fets: 
Una ciutadana presenta una queixa referent a un obrador que hi ha al costat del seu 
habitatge. Aquest obrador hi és des de fa molt temps i coneix als propietaris. 
Al matí comencen a treballar molt aviat, els treballadors no tenen cura, fan molt de soroll al 
tancar les  portes, tancaments metàl·lics, al posar les maquines en funcionament, 
sempre deixen el motors del vehicles encesos, etc,... 
Ha parlat en diferents ocasions amb els propietaris, però malgrat que sembla que hi ha 
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bona intenció no es soluciona el problema. 
Mai ha presentat una queixa davant de l'administració. 
Comentaris: 
Davant del fet que mai ha presentat una queixa davant de l'Ajuntament la informem de les 
actuacions prèvies a presentar la queixa davant del Sindic.  
1. Denúncia Policial per no respectar els horaris: el seu nom no surt en aquesta denúncia,. 
2. Queixa a l'Ajuntament  per que l'àmbit corresponent faci la inspecció per certificar el 
compliment de les normatives municipals.  
La interessada no vol fer cap tràmit amb l’administració. No vol presentar cap denúncia al 
seu veí, malgrat que aquesta sigui l’única solució al seu problema.  
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 77/2008 
Assumpte: Disconformitat amb la situació en que es troben les voreres sota el pont dels 
FGC 
Fets: 
La interessada exposa que ha presentat una reclamació a l’administració expressant la 
seva preocupació per la manca de seguretat que hi ha per passar per la vorera que hi sota 
el pont dels FGC a Lluís Companys. 
Aquesta vorera és molt estreta obligant als ciutadans a passar-la, en fila d’un, en prou feina 
es pot caminar posant un peu davant de l’altre i si es du una bossa, aquesta queda 
exposada a rebre un cop dels vehicles que circulen, agreujat  quan vas amb nens petits o 
gent gran que necessita l’ajut d’una altra persona. Aquest és un camí que fa cada dia i 
observa com de vegades hi ha gent que ha d’anar caminant per la calçada. 
Al maig de 2008 va rebre resposta de l’Àmbit de Medi Ambient, Valors Cívics i Mobilitat on li 
comunicava que aquest pas sota el pont és un punt complicat i difícil de resoldre, que a 
l’any 2002 es va fer un projecte per tal d’arranjar aquesta zona, però que no va prosperar i 
que actualment està en estudi la possibilitat de reprendre aquell projecte en funció del 
pressupost. 
Comentari:  
La resposta rebuda per part de l’administració és molt ambigua i no resolt el problema 
d’aquesta ciutadana i la dels veïns que han de fer servir aquest pas.  
El síndic sol·licita informació al respecte, la resposta ha estat ràpida i resolutiva. Aquestes 
obres es faran aprofitant el Pla d'inversions per obres públiques endegat pel govern central. 
Ens acompanyen amb l’informe un planell de la zona on es descriu les obres que 
s'efectuaran a l'Avinguda de Lluís Companys, carrer Rovellat i Av. del Carril, on s'ubica el 
pas sota les vies dels FGC. S’ha redactat un projecte de remodelació de la zona amb el que 
aquest punt de la ciutat quedarà completament renovat i quedaran resolts els problemes 
que actualment es poden donar.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient favorablement, el Síndic esta convençut que a 
l'efectuar-se aquestes obres queda resolt el motiu que va originar la presentació de la 
queixa.   
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 78/2008 
Assumpte: Problemes d’accessibilitat segura a l'escola Ciutat de l'Alba 
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Fets: 
Una senyora que porta la seva filla a la nova escola Ciutat de l’Alba, informa dels problemes 
que tenen d’accessibilitat per portar els nens a l'escola, no poden anar caminant per que 
han de travessar una carretera sense voreres i sense un pas de vianants habilitat. 
És una escola nova, els nens que hi assisteixen són molt petits, comencen des de P3, i van 
pujant. 
Malgrat que podrien anar a peu a l'escola, ja que les famílies són del barri, es veuen 
obligats a anar-hi amb cotxe per la manca d'accessos segurs, el que pot provocat un 
col·lapse si tots els pares duen els seus fills amb cotxe a l'escola.  
La resposta de l'administració es que no es un problema que puguin solucionar, que la 
carretera depèn de la Diputació.  
Ha mantingut converses amb la Regidora d'Educació, per explicar aquest tema 
d'inseguretat pels infants  
Comentaris:
S’atén la sol·licitud, malgrat que la mare no ha fet cap escrit, ha mantingut converses i 
participa a l'escola per poder resoldre aquest problema.  
El Síndic sol·licita que l’Ajuntament fes seu aquest problema amb la finalitat de protegir la 
integritat dels infants que accedeixen a l'escola a peu i que havent de travessar el pont 
sobre les vies, a prop de l'Escola d'Arquitectura, no tenen cap vorera, ni cap protecció, per 
no se atropellats o ferits.  
Es una queixa que es refereix a diferents àmbits municipals com mobilitat i educació.  
El Síndic ha mantingut entrevista personal amb la Regidora d’Educació per parlar sobre 
aquest tema i insistir en el tema de la importància de crear accessos segurs pels nens i les 
famílies que els hi acompanya. L’Ajuntament ha de recolzar als veïns front la Diputació.  
Tipus Resolució: Pendent de rebre resposta  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 79/2008 
Assumpte: Sanció cívica. 
Fets: 
Un senyor s’adreça al Síndic per presentar la seva queixa per la desestimació de les seves 
al·legacions. Havia rebut una sanció cívica per no dipositar les escombraries dins els 
contenidors assenyalats a l'afecte a la via pública Va sol·licitar veure l'expedient d'aquesta 
sanció, les proves que va aportà l'agent són una fotografia d'un contenidor de brossa ple a 
vesar i unes caixes de cartró al seu costat, addicionalment, s'adjunten dos etiquetes 
adhesives d'hisenda amb les seves dades i les de la seva dona. 
Va presentar una instància al·legant que:  
1. El contenidor estava a més de 120 metres de la seva porta, i que no l'utilitzen mai perquè 
tenen un altre al costat de la porta de casa. 
2. El fet que trobin documentació amb el seu nom i el de la seva dona, tant lluny de casa 
seva no vol dir que ells ho haguessin llençat. 
3. Son una família que sempre han reciclat , molt abans de que fos una norma. 
Aquesta reclamació ha estat desestimada, l'agent es ratifica confirmant la veracitat dels 
fets. 
Comentaris: 
El Síndic li fa saber que encara no s'ha esgotat la via administrativa, encara te la possibilitat 
d'interposar recurs de reposició davant de l'ajuntament. Li recomana que ho faci tenim en 
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comte que hi ha sentencies judicials que avalen la seves al·legacions.  
Tipus Resolució: Se li recomana continuar amb l'expedient. Es tanca com assessorat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 80/2008 
Assumpte: Llei de dependència 
Fets: 
Un veí de Mira-sol, s’adreça al Síndic exposant la manca d’informació referent a la seva 
sol·licitud, efectuada en nom de la seva mare, sobre la llei de dependència. Va presentar la 
corresponent sol·licitud quan es va aprovar la llei, es van personar al seu habitatge per 
valorar a la seva mare, i va rebre la resolució, en el seu cas Grau III i Nivell 2. 
No ha rebut més informació al respecte, està en contacte amb les assistentes socials 
municipals, però aquestes tampoc poden aportar més informació. Davant de la manca 
d’informació presenta al·legacions al Departament d'Acció Social sense obtenir cap 
resposta. 
Comentaris: 
Se li informa que la seva queixa ha de se atesa pel Síndic de Greuges de Catalunya, que 
es qui te competències sobre temes relacionats amb la Generalitat.   
Tipus Resolució: Amb la seva autorització es tramet aquest expedient, instruït, al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: 81/2008 
Assumpte: Llei de dependència, diferent del 80/2008 
Fets: 
Una ciutadana de Sant Cugat s’adreça al Síndic per exposar la manca d’informació referent 
a la sol·licitud d’ajuda de dependència que va fer en nom de la seva mare. Disposa de la 
resolució per la qual es qualifica el grau i nivell de dependència, en el seu cas un grau III i 
un nivell 2 de dependència. 
Malgrat que ha presentat reclamacions sobre aquest tema, verbal i per escrit no ha rebut 
cap mena d’informació que li poguí assessorar de quan arribarà aquesta ajuda. 
Comentaris: 
Se li informa que es una queixa que s’ha de traslladar al Síndic de Greuges de Catalunya, 
ja que aquest tema es de la seva competència, ens autoritza a trametre el seu expedient de 
queixa al Sindic de Greuges de Catalunya. 
Tipus Resolució: Es trasllada l'expedient al Síndic de Gregues de Catalunya per la seva 
resolució 
_________________________________________________________________________ 

Número d’expedient: 82/2008 
Assumpte: Sorolls i molèsties produïdes per les motos 
Fets: 
S’ha presentat una queixa en aquesta Institució referent al soroll que fan les motos, 
agreujat a les nits i matinades dels caps de setmana. 
S’han presentat diferents reclamacions, que han estat contestades amb bona voluntat 
però sense cap resultat pràctic. Malgrat el temps transcorregut, no s’ha resolt el 
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problema, i se sosté el fet que no es respecta el descans dels veïns. 
Comentari:  
Se sol·licita informació respecte a això a l’EMD de Valldoreix, que redacta un informe 
on reflecteixen totes les vegades que aquesta persona ha presentat les queixes a 
l’EMD, i informen dels mitjans que posaran per resoldre aquest problema.  
Aquesta informació es notifica a la interessada, també l’informem que no es tancarà 
aquest expedient fins que no se’n valorin els resultats.  
El mes d’abril i després de tres mesos de la nostra comunicació, ens posem en 
contacte amb la interessada per comprovar si s’han produït els canvis desitjats. Ella 
ens comunica que no i que encara és pitjor, ja que hi ha conductors habituals que 
saben que no hi ha vigilància i no respecten la velocitat establerta, tan de dia com de 
nit.  
Tornem a sol·licitar informació respecte a això, aportant la informació que ens ha 
proporcionat la ciutadana. 
Tipus Resolució: Pendent de resposta.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 83/2008 
Assumpte:Problemes amb el soroll que provoca el generador d’electricitat ubicat en 
un recinte escolar  
Fets: 
Una ciutadana de Valldoreix s’adreça al Síndic exposant la molèstia ocasionada pel 
soroll continu provocat pel generador elèctric situat al patí d’una escola. Aquesta 
escola és nova i està situada al costat dels seu habitatge. 
Afirma que és un soroll constant, des de les 7:00 h fins les 21:00 h. Ha presentat 
reclamació davant de l’Administració, però no ha rebut cap mena de resposta.  
Sembla, segons la descripció dels fets efectuats per la ciutadana, que l’escola no té 
voluntat de solucionar-ho. 
Comentaris: 
El Síndic fa una consulta a l’àmbit de medi ambient, que en aquell moment encara 
estava pendent de fer una sonometria. Els resultats van ser que el soroll emès estava 
dins dels barems recollits a la normativa vigent.  
El Síndic consulta amb FECSA, que comunica que el subministrament normal 
d’electricitat pot quedar resolt en un mes. En aquell moment els contractes habituals 
entre la companyia i l’escola estaven pendents de resolució.  
El Síndic notifica a la interessada les dades aportades per l’Administració i per FECSA, 
que entenia que el soroll emès pel generador pogués destorbar-la encara un altre mes, 
però que havia de tancar l’expedient al no incomplir cap normativa vigent.  
Tipus Resolució: Queda tancat informant a la ciutadana. 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 84/2008
Assumpte: L'administració li denega la llicència per tallar dos arbres dins de la seva 
propietat. 
Fets: 
Una matrimoni s’adreça al Síndic exposant els problemes que ocasionen dos xiprers que 
són dins de la seva finca, al·lega que li fa malt bé el terra, li esquerden el mur de separació 
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amb els veïns i les arrels envaeixen el seu clavegueram, suposant-li unes despeses 
econòmiques continuades.  
Han sol·licitant llicència municipal per poder tallar aquests arbres, però aquest expedient 
s’endarrereix per divergències entre els diferents departaments.  
Comentaris: 
Es sol·licita informació referent a aquesta queixa a Serveis Urbans i a l'àmbit de medi 
Ambient. Cadascú dels tècnics corresponents fan el seu informe, tots dos correctes.  
Es programa una visita a la finca per poder valorar les diferents possibilitats, a la visita hi 
són els interessats, els  representants dels diferents àmbits implicats i el Síndic.  
Durant la visita es comprova que els arbres, tal i com indicava l'informe del tècnic de medi 
Ambient son sans i no representen cap problema. Que per la ubicació d'aquests i les 
finques veïnes es podria valorar el fet de tallar un, és una possibilitat que queda en estudi. 
Els interessats tornen a presentar al·legacions en contra de l'informe del Tècnic de Medi 
Ambient. 
Finalment els interessats informen, al Síndic i a l’administració, que degut als efectes de la 
forta ventada del passat mes gener,dia 24 aquests arbres van ocasionar problemes a les 
finques veïnes i va ser necessari tallar-los.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient a petició dels interessats, ja que el motiu que va 
originar la queixa ja no existeix. Agraeixen la voluntat del Síndic de fer d’intermediari en 
aquest tema.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 85/2008 
Assumpte: Llei de dependència. 
Queixa referent a la manca de resposta de l'administració 
Fets: 
Una veïna de Valldoreix presenta una queixa referent a la manca de resposta de 
l'administració. Disposen de la resolució per la qual es qualifica el grau i nivell de 
dependència del seu pare, en el seu cas es Grau III i Nivell 1. Però malgrat de disposar 
d’aquest document, les assistentes socials municipals no han rebut cap mena d’informació i 
no poden seguit tramitant l’expedient. Tot ha quedat aturat.  
Comentari:  
Es recull la informació aportada per l’interessat, se li informa que amb el seu consentiment 
es traslladarà l’expedient al Síndic de Gregues de Catalunya, que és l’organisme competent 
per tractar aquesta queixa.  
Tipus Resolució: Ens autoritza a trametre aquest expedient al Síndic de Greuges de 
Catalunya 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 86/2008 
Assumpte: Llei de dependència 
Fets: 
Un senyor s’adreça al Síndic per exposar la manca de resposta per part del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat.  
Ell va sol·licitar l’ajuda de la llei de dependència per la seva dona, el personal tècnic del 
Equip de Valoració de dependència va realitzar la valoració, va rebre la corresponent 
notificació on es reconeixia el grau i nivell de dependència de la seva dona. Es va establir el 
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dret de prestacions incloses a la llei i que s'efectuarien progressivament de forma gradual. 
Però malgrat aquesta informació l’expedient de la seva dona semblava aturat. 
Comentaris: 
S'informa al ciutadà que aquesta queixa s'ha de presentar davant del Síndic de Greuges de 
Catalunya que es qui te competències sobre temes relacionats amb la Generalitat.   
Tipus Resolució: Amb la seva autorització es transmet aquest expedient al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
 _________________________________________________________________________ 

Número expedient: 87/2008 
Assumpte: Disconformitat amb la manca de devolució de les taxes liquidades en concepte 
de CCEE  
Fets: 
L'interessat presenta aquesta queixa com a representat dels contribuents del Sector 2 - 5 la 
Floresta. 
Malgrat que tenen una Sentència Judicial al seu favor i per la qual l'Ajuntament ha de 
retornar els imports pagats en concepte de CCEE, no han rebut encara aquestes 
devolucions. 
Estan preocupats per unes declaracions municipals on es podia interpretar que tornarien a 
liquidar aquestes CCEE, per no perdre aquests ingressos. No ho accepten els interessats 
que volien que es complís la sentència judicial.  
Comentaris: 
Es va sol·licitar la informació pertinent, mitjançant el gabinet d'Alcaldia. Es va convocar una 
entrevista amb el Tinent d'alcalde d'Economia i Organització i els seus tècnics que van 
exposar les circumstàncies d'aquest error i la intenció municipal d'acatar la sentència 
judicial. També es van convocar una entrevista amb l'interessat exposat la mateixa 
informació que havien fet arribar al Síndic.  
L’administració redacta una proposta  d’acord d'aplanament de les demandes contra les 
contribucions especials del sector. S'eleva a la Junta de Govern Local la proposta d'acordar 
la nul·litat de les liquidacions provisionals per contribucions especials per a la realització de 
les obres d'urbanització,plantejades en els procediments judicials i procedir a retornar als 
interessats l'aval bancari disposat amb l'abonament de les despeses originades pel mateix 
o, alternativament ,retornar el import ingressat amb els interessos legals computats de la 
data d’ingrés fins al de retornament .  
Recomanació: 
El Síndic desprès d'examinar el contingut d'aquesta queixa i l'informe rebut per l'àmbit 
corresponent ha trobat convenient fer aquesta recomanació.  
La modificació de l'Objecte Social de Promusa, el qual a l'article 3 dels seus Estatuts de la 
Societat, textualment diu " .. així com també la realització de les operacions materials 
administratives i tècniques referides a l'aplegament de dades, preparació de padrons 
liquidadors i altres actuacions derivades de les contribucions especials que es puguin 
imposar per part de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès o les quotes d'urbanització que 
es girin per part municipal, així com la percepció dels corresponents ingressos en els 
termes previstos a la legislació aplicable". 
Vist els perjudicis causats, fora bo que el Consell d’Administració de PROMUSA  modifiques 
el seu Objectiu Social, suprimint aquesta facultat i retornar la responsabilitat al propi 
Ajuntament.  
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Tipus Resolució: Es tanca l’expedient favorablement. 
L’Administració accepta la recomanació efectuada pel Síndic i modifica l’article 3 dels  
Estatus de la Societat PROMUSA 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 88/2008 
Assumpte: Llei de dependència 
Fets: 
Va sol·licitar l'ajuda que per llei li pertoca, te la resolució per la qual es qualifica el grau i 
nivell de dependència. No ha rebut més informació. Truca al Departament d'Acció Social i 
Ciutadania i no li donen cap resposta. 
Comentaris: 
Es recull la informació aportada per l’interessat, se li informa que amb el seu consentiment 
es traslladarà al Síndic de Gregues de Catalunya, que es l’organisme competent per tractar 
aquesta queixa.  
Tipus Resolució: Trasllat de l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya  
________________________________________________________________________ 
Número expedient: 89/2008 
Assumpte: Sanció estacionament amb limitació horària 
Fets: 
Va aparcar el cotxe en un lloca habilitat com a zona blava sense posar el tiquet 
d'autorització corresponent, va deixar amb urgència al seu fill al Cap de la Mina i desprès va 
treure el tiquet a les 18:58h. dissortadament el vigilant ja li havia imposat la multa a les 
18:54 h. Va presentar les al·legacions corresponents que van estat desestimades justificant 
que l'administració ha havia de fer complir la normativa vigent.  
Comentaris: 
En un primer moment, el Síndic s’adreça al ciutadà sol·licitant l’aportació de més proves 
que acreditin la seva descripció dels fets, nomes amb el tiquet és molt difícil que prosperi, la 
seva queixa ha d'estar justificada amb un certificat del Cap que acredites aquesta visita i el 
motiu de la urgència.  
L'interessat aporta la documentació sol·licitada, certificat del Cap on consta l'hora d'entrada, 
i el motiu de la visita, que concorda perfectament amb les dades de la seva reclamació. 
Es sol·licita informació a l'administració fent constar la diferencia de quatre minuts, entre el 
moment de la imposició de la sanció i l'hora que l'interessat treu el tiquet per col·locar-lo.  
L’àmbit de Seguretat Ciutadana va procedir a l'anul·lació de l'expedient de denúncia.  
Tipus Resolució: Resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 90/2008 
Assumpte: Disconformitat amb la neteja d'un solar i la tala de tres pins. 
Fets: 
Un ciutadà s’adreça al Síndic, telefònicament, per exposar la seva preocupació davant de la 
situació del solar que hi ha al llindar de la seva finca. Fa mes d’un any que va rebre, un 
escrit de l’Ajuntament, comunicant-li la necessitat i obligació de tallar tres pins i netejar el 
solar, suposadament d’una finca de la seva propietat. Tot era un error. 
Notifica aquest error a l’administració, indicant que ell no és propietari d’aquesta finca, que 
és la finca veïna, que realment s’ha de netejar i que si s’han de tallar uns pins que realment 
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poden resultar molt perillosos que els tallin els interessats. 
La resposta de l’administració va ser una carta de disculpes, reconegué l’error en la 
titularitat, però el problema no s’ha resolt.  
Comentaris: 
El Síndic, davant de la impossibilitat del ciutadà de traslladar-se a les oficines per presentar 
la queixa, es va desplaçar a la finca, per atendre la demanda de l’interessat i recollir la 
documentació que acreditava la seva queixa. Amb la visita a la finca també va poder 
comprovar la situació en que es trobava el terreny, es donava la circumstància que aquest 
terreny estava ocupat per un grup de joves, que acumulaven trastos i deixaven que els seus 
gossos fessin les seves necessitats a qualsevol lloc, augmentat la situació d’insalubritat de 
la finca.    
Es sol·licita informació al respecte, fent constar que hi ha un decret municipal que recull la 
perillositat d'aquests pins i la necessitat de tallar-los urgentment.  
El primer problema en que es troba l’administració es que el solar esta ocupat. resolt aquest 
problema el propietari de la finca treu els tres arbres d'acord amb els tècnics municipals.  
Tipus Resolució: Resolt favorablement per mediació. 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 91/2008 
Assumpte: No esta d'acord amb la resolució efectuada per la Secretaria General 
Fets: 
Un ciutadà va presentar una queixa referent a la resposta rebuda per la Secretaria General. 
Degut a les obres d’urbanització del seu carrer, va ratllar el seu vehicle, va presentar una 
reclamació patrimonial que va estar desestimada.  
El motiu de la desestimació va ser que el ciutadà reconeixia que s’havia despitat i no va 
calcular correctament la distància que el separava de la vorera.  
Comentaris: 
Es demana l’informe pertinent, que reben i se’ns informa que l’interessat en la queixa en tot 
moment reconeix la situació en que es trobava el carrer i la dificultat per accedir-hi. Que en 
tot moment era conscient d’aquesta obra i que havia d’extremar les precaucions.  
L’informe era correcte i concís, en tot moment s’acreditava la resolució presa per 
l’administració. En acabar les obres la vorera es va rebaixar al nivell de la calçada i ara els 
cotxes donen la volta amb comoditat  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient informant al ciutadà. L’administració ha actuat 
correctament aplicant la normativa vigent.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 92/2008 
Assumpte: Llei de dependència 
Fets: 
Una ciutadana s’adreça al Síndic expressant la seva queixa davant de l’endarreriment per 
part del al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. Ha sol·licitat l’ajut que 
la Llei de dependència reconeix per la seva mare, disposa de la resolució per la qual es 
qualifica el grau de dependència, però encara no s'ha fet efectiu aquest reconeixement, ni 
ella ni les assistentes socials municipals han rebut cap resolució per poder fer l’estudi del 
PIA.  
Comentaris: 
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Se li informa que aquesta és una queixa que s'ha de traslladar al Síndic de Gregues de 
Catalunya, i amb la seva autorització fem aquest tràmit. 
Tipus Resolució: Aquest expedient esta tancat satisfactòriament, la interessada finalment 
esta reben l’ajut que per llei li pertoca.  
_______________________________________________________________________ 

Número expedient: 93/2008 
Assumpte: Disconformitat amb la manca de resposta als seus escrits referents als danys i 
perjudicis  causats a la finca per l’embossament del clavegueram. 
Fets: 
Un veí s’ha adreça al Síndic, com a representant de la Comunitat de Veïns a la que pertany. 
La seva queixa rau en el fet que no rep resposta de l’administració als seus escrits, Havia 
presentat una reclamació patrimonial i no tenia cap resposta fins el moment. 
El ciutadà ens comunica que com a conseqüència d'una fuita d'aigua al pàrquing de la finca 
i donat que mitjançant el serveis d'una empresa qualificada els hi certifica que l'origen 
d'aquesta no era un embús a la xarxa del clavegueram de la comunitat, van sol·licitar 
l’ajuda d’un tècnic municipal amb caràcter urgent. Com el problema era bastant greu. Cap 
veí podia fer servir els lavabos, ni les cuines, van ser els mateixos els que van contractar un 
camió per treure l’embús. Va ser quan van descobrir que el problema que tenien estava 
originat per la xarxa de  clavegueram municipal, quan es varen fer les obres d’urbanització 
del carrer, els treballadors varen llençar les runes de l’obra al clavegueram general, formant 
un tap. L’aigua que havia de sortir per algun lloc ho va fer per la finca dels interessats 
ocasionant els problemes d’inundació del pàrquings.
Quan el tècnic municipal va visitar la finca va poder comprovar la veracitat d'aquests fets i 
l'obstrucció del clavegueram ocasionat per les  restes d'obra. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita que es doni resposta als escrits d’aquest ciutadà i que s’atengui la seva 
reclamació patrimonial, ja que sembla justificat el fet que per unes obres a la via pública els 
ha ocasionat danys materials a la seva finca.  
Hem rebut resposta de l’administració, els escrits de l’interessat havien estat dirigits per 
error  a Serveis Urbans, en aquest moment han estat derivats a la Secretaria General per 
gestionar la seva reclamació patrimonial.  
Tipus Resolució: Pendent de la resolució final.  
______________________________________________________________________ 

Número expedient: 94/2008 
Assumpte: Protecció de legalitat urbanística  
Fets: 
En representació de la Comunitat de Propietaris. 
Presenta un queixa referent a un establiment comercial que esta ubicat als baixos del seu 
edifici. La seva reclamació recau en el fet que l'aigua dels lavabos desaigüen a les aigües 
pluvials del carrer i que per una altra banda els fums han de sortir per d'alt i actualment ho 
fa la façana. Afirma que el projecte presentat pels propietaris de l’establiment i finalment 
aprovat per l’administració no correspon al resultat final.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació referent al compliment o no de la normativa legal per part de  
l'establiment situat als baixos de la finca dels interessats.  
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L’informe tècnic emès pel Servei d’Activitats assenyala que la sortida de fums s’ajusta a la 
normativa per tractar-se d’una ventilació natural, i que no és necessari que s’ajusti a les 
determinacions de l’article 3.2 del RD 314/2006, de 17 de març, del Codi Tècnic de 
l’Edificació que exigeix la sortida de fums per la coberta, així com que la connexió 
clavegueram dels sanitaris s’ha efectuat correctament.  
Tipus Resolució: Es notifica la resolució a l’interessat  resolent que l’administració ha 
actuat seguin les normativa vigent establerta.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 95/2008 
Assumpte: Manca de resposta a les seves al·legacions 
Fets: 
Un ciutadà s’adreça al Síndic davant la manca de resposta a una instància presentada a 
l’administració. El motiu de la seva queixa es la seva disconformitat amb els nous bancs 
que s’han instal·lat a la Rambla del Celler i la Plaça de la Vila, no ha rebut cap resposta. 
Creu que són insegurs, que la seva ubicació pot donar mes d'un problema, sobretot els que 
són al costat del carril bici . 
Reafirma la seva queixa sol·licitant la intervenció del Síndic per obtenir una resposta a la 
seva instància 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita que la instància d’aquest ciutadà sigui contestada. 
Tipus Resolució: Pendent de resposta 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  96/2008 
Assumpte: Llei de dependència 
Fets: 
Un veí presenta una queixa en nom de la seva mare,  a l'octubre de 2007, desprès d’haver 
fet la corresponent sol·licitud d’ajuda,  va rebre la resolució on  es qualifica el grau i nivell 
de dependència . 
Desprès l’expedient sembla que esta aturat i no rep cap mena d’informació, malgrat que 
havia presentat diferents reclamacions.  
L’interessat informa que si truca per telèfon al Departament d’acció Social i Ciutadania, no li 
aportant cap dada, fins i tot li diuen que no consta que la seva mare hagi estat valorada, 
malgrat que ell ja disposa de la corresponent resolució.   
Comentaris: 
S’informa al ciutadà que aquesta queixa s’ha de traslladar al Síndic de Gregues de 
Catalunya, que es la persona que te competència sobre temes relacionats amb la 
Generalitat i els òrgans que depenent d’aquesta.  
Tipus Resolució: Es trasllada aquest expedient al Síndic de Greuges de Catalunya per la 
seva resolució.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  97/2008 
Assumpte: Llei de dependència 
Fets: 
Una senyora s’adreça al Síndic per exposar la seva queixa per la manca de resposta del 
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Departament d’acció Social i ciutadania de la Generalitat.  
El seu fill pateix una discapacitat psíquica, i va fer tots els procediments per tal de 
beneficiar-se de les prestacions socials i econòmiques aprovades pel govern, Llei de 
dependència. El 22 de maig de 2007 va presentar la primera sol·licitud de reconeixement 
de dependència del seu fill. 
Aquest primer document es va perdre, ho va tornar a sol·licitar, llavors l’expedient es va 
duplicar, donant lloc a dues valoracions, iguals. Es torna aturar l’expedient, desprès 
d’insistir telefònicament, a principis de l'any 2008 li informen que la seva documentació esta 
ja en mans de la seva assistenta social, cosa que no es correspon amb la realitat. 
Torna a insistir telefònicament i desprès de moltes trucades el PRODEP li confirma que 
aquesta documentació encara no s'ha enviat a Sant Cugat.  
Comentaris: S’informa al ciutadà que aquesta queixa s’ha de traslladar al Síndic de 
Gregues de Catalunya, que es la persona que te competència sobre temes relacionats amb 
la Generalitat i els òrgans que depenent d’aquesta.  
Tipus Resolució:  Es trasllada aquest expedient al Síndic de Greuges de Catalunya per 
la seva resolució.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 98/2008 
Assumpte: Situació de l'arbrat a la via pública 
Fets: 
Una ciutadana que viu a un barri de nova creació de Sant Cugat es dirigeix al Síndic fent 
servir el correu electrònic, el motiu de la seva queixa es referent a la manca de 
manteniment de l’arbrat públic. Afirma que l’espècie d’arbres que s’havia plantat amb la 
urbanització del barri no era l’adient i com a conseqüència s’havien mort.  A l'any 2007 va 
presentar la primera reclamació a l'ajuntament fent servir els "ulls de la ciutat" denunciant 
aquesta situació i sol·licitant la substitució d’aquests per altres autòctons de la zona. No 
havia rebut cap resposta, ni s’havien substituït els arbres morts.  
Comentaris: 
Es demana informe al respecte. Sol·licitant la restitució d’aquests arbres i a donar resposta 
a la reclamació presentada per la interessada. 
No hem rebut resposta a la nostra petició, però per la interessada estem informats que han 
replantat la zona.  
Tipus Resolució: Pendent de rebre informació, (malgrat que la interessada ens notifica, 
telefònicament que sembla que havien començat a retirar els arbres morts) 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 99/2008 
Assumpte: Servei d’informació municipal "els ulls de la ciutat" 
Fets: 
Una ciutadana presenta la seva queixa referent al funcionament del servei informàtic "Els 
ulls de  la ciutat", concretament havia consultant on havien instal·lades pistes per la pràctica 
del skate en aquest municipi, i aquest servei no havia donat resposta a la seva demanda.  
Comentaris: 
Se l’informa que el servei “Els ulls de la ciutat” és el sistema adient  per que els ciutadans 
puguin presentar queixes o incidències, no per fer consultes i la seva demanda és una 
consulta.  
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En el correu que ella mateixa ens va proporcionar, l’administració li respon que hi ha un 
departament específic on pot demanar aquest informació, el 010 i la forma de contactar, el 
problema es que ella no ho va interpretar correctament.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  

Número expedient: 100/2008 
Assumpte: Sol·licitud d'indemnització  
Fets: 
Una parella de residents a Sant Cugat s’adrecen al Síndic esposant la seva disconformitat 
amb el retard del pagament d’una indemnització deguda a la seva renuncia a dues parades 
al mercat de Pere Sant. 
La dona havia estat titular de dues parades i acollint-se al conveni signat entre els venedors 
del mercat i l'Ajuntament de Sant Cugat al setembre de 2007, comunicà la seva voluntat de 
no continuar exercint la seva activitat comercial al mercat de Pere Sant i es  va acordar un 
preu d’amortització per les dues parades.  
Tenint necessitat d'obtenir aquests diners per invertir en un altre negoci, havien sol·licitat 
aquesta indemnització en diferents ocasions, sense èxit. 
Comentaris: 
Malgrat la urgència que te la interessada, desprès de l’estudi de la documentació que 
aporta s’observa que aquesta queixa no es pot tramitar ja que no s’ha esgotat la via 
administrativa. 
Si que el Síndic es posa en contacte amb el Departament de comerç per conèixer 
directament en quina situació es troben aquest tràmits. Ens informen favorablement i la 
voluntat de l’administració de pagar aquestes indemnitzacions. També ens comuniquen que 
serà una actuació conjunta amb totes les persones que han presentat la seva renuncia. 
Tipus Resolució: Aquest expedient es tanca favorablement i els interessats han cobrat la 
indemnització com van acordar.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  101/2008 
Assumpte: Disconformitat amb la resolució de la Secció de Disciplina Urbanística. 
Fets: 
Una parella, residents a les Planes presenten una queixa a l’oficina del Síndic en relació a 
una denuncia rebuda des de la Secció de Disciplina Urbanística, en concepte d’haver 
instal·lat un caseta de fusta prefabricada al jardí del seu habitatge. 
Aquesta "caseta" no esta fixa a terra, la van comprar en un gran magatzem i la van muntar 
ells mateixos amb les instruccions que portava . 
La darrera resolució municipal els sanciona i els obliga a desmuntar-la, basant-se en el fet 
que és una construcció il·legal i que no es respecta la distància mínima al carrer. 
Els interessats al·leguen que no es una construcció, ja que no esta fixa a terra i que no 
poden saber quina es la distància correcta respecte al carrer, ja que aquest és inexistent, la 
seva conservació i, fins i tot, la seva delimitació ha estat ha càrrec els veïns.  
Comentaris: 
El Síndic ha analitzat la normativa recollida en el text refós del Pla Especial de Reforma 
Interior del Sector les Planes- Can Flò i efectivament s'ha trobat el que pot haver estat la 
base en que es sustenta l’informe de l’arquitecte municipal i  dels acords adoptats per la 
Junta de Govern on desestimen les al·legacions dels interessats. En tots aquests 
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documents parlen sempre d’edificació/construcció auxiliar o s’ha construït una edificació 
auxiliar.  
En la normativa recollida en el PERI tots els seus articles fan referència a 
construccions/edificacions auxiliars siguin sobre el nivell del sòl o en substitució de terres 
desmuntades (garatges). 
El Síndic no ha trobat cap article que faci referència a possibles casetes de jardí que es 
compren en un centre comercial, amb orientacions gràfiques per muntar-les, Amb tota 
probabilitat no estaven en l’ànim del legislador incloure-les en l’article de la norma de 
legalització, la qual s’ha d’entendre reservada a edificacions/construccions auxiliars, d’una 
entitat totalment diferent, altra cosa seria una interpretació desmesurada.  
En quan al fet de no respectar la distància mínima al carrer, es va ressaltar el fet que la 
zona no esta urbanitzada, no estan delimitades les voreres ni els llindars dels vials, la tanca 
del propietari s’ha muntat per comoditat no per l’exactitud de la limitació real de la parcel·la. 
Conseqüentment sembla lògic que, previ a la sol·licitud feta a l’interessat d’un plano 
topogràfic, l’Ajuntament hauria de proveir a l’interessat amb el seu el plano topogràfic amb 
l’alineació del carrer per tal de situar la seva parcel·la amb aquest referent.  
En qualsevol cas la caseta de jardí no esta fixa a terra, es pot traslladar per resituar-la dins 
dels límits permesos.  
Amb totes aquestes observacions es demana l’informe corresponent. El resultat es 
immediat i els tècnics municipals es desplacen a la zona per delimitar el carrer, elaborant un 
planell topogràfic de la zona i marcant en quin lloc s’ha d’instal·lar la caseta per poder 
sol·licitar la seva legalització.  
S’informa a l'interessat de la resolució d'aquest informe i la voluntat de l'administració de 
resoldre aquesta situació.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient favorablement.   
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 102/2008 
Assumpte: Qualificació urbanística d'un terreny 
Fets: 
El copropietari d’un terreny a la Floresta s’adreça al Síndic exposant la disconformitat sobre 
la qualificació urbanística del terreny. Aquest terreny pertany a diferents membres d’una 
mateixa família. No és la primera vegada que s’interessen en saber quines són les 
possibilitats urbanístiques de la zona i el que podrien fer o no. 
Aquest terreny es una zona extensa de zona verda, envoltada de zones urbanitzades. Ells 
propietaris creuen, ja que mai podran edificar, que degut a les seves característiques i a la 
seva situació aquest terreny podria ser adquirit per l’Ajuntament i destinar-lo com un lloc 
d’esbarjo per els veïns, jocs infantils, etc. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació a l'Àmbit de Territori, que informa de la situació urbanística del 
terreny de referència  i de la nul·la intenció de l'Ajuntament d’adquirir-lo .  
Segons l’actual PGM aquest terreny esta qualificat com a no urbanitzable, clau 27 forestal. 
Aquesta classificació no genera cap expectativa d'aprofitament actual ni futura.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  103/2008 
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Assumpte: Sanció disciplina urbanística  
Fets: 
La interessada ens informa que ha rebut una sanció coercitiva per una denúncia feta per la 
seva veïna, suposadament havia fet obres en el mur de separació entre les dues finques i 
l’alçada era superior al que recull la llei vigent, sobrepassava 20 cm. en la part més alta.  
Aquest expedient havia originat un procés bastant llarg amb l'Ajuntament que havia arribat 
fins i tot a judici, la interessada sempre havia defensat que aquestes obres eren anteriors a 
l'adquisició de la finca, i que quan es van realitzar s'havien fet consensuades amb la veïna 
que posteriorment havia presentat la denúncia. Finalment van perdre el judici i la sentència 
ordenava rebaixar el mur. 
Van acceptar la sentència i l'ordre municipal, però van sol·licitar rebaixar el mur juntament 
amb unes obres que havien de realitzar. No havien rebut resposta a la seva petició i l'única 
noticia, de la que eren conscients, va ser el pagament de la sanció. 
Comentaris: 
Se li informa de l'obligació de pagar aquesta sanció per incompliment de la sentència 
judicial i el decret municipal. I que són dos temes independents, la sol·licitud d’obra major i 
el compliment de la sentència. 
La interessada paga la sanció, efectua l’obra i notifica a l’administració i a l’oficina del Síndic 
l’adequació de mur a la normativa vigent. L’administració fa la corresponent inspecció i es 
tanca l’expedient.  
Tipus Resolució:Expedient tancat com assessorament. 
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 104/2008 
Assumpte: Disconformitat amb el pagament de la Taxa de denegació de Llicència 
Urbanística. 
Fets: 
Una persona sol·licita la devolució de la taxa pagada en concepte de la sol·licitud de 
reparcel·lació d’un terreny, aquesta sol·licitud es denegada per l’administració acullin-se’t al 
fet que no es pot concedir perquè l'emplaçament de referència no té assenyalades 
alienacions i rasants , restant la seva concreció pendent de l'aprovació definitiva del PGM. 
Malgrat la resposta negativa es gira la corresponent taxa. L’interessat no esta d’acord i 
presenta al·legacions i que no ha rebut cap mena de resposta. Sol·licita resposta al seu 
escrit. 
Comentaris: 
El Sindic sol·licita resposta al seu escrit i la valoració d’aquesta liquidació, ja que ha estat 
desestimada, no creu convenient que s’hagi de cobrar cap taxa.  
Coneix el fet que la taxa es merita en el moment de la seva sol·licitud, ja sigui aprovat o no 
el projecte presentat per l’interessat, però ha tingut l’oportunitat d’estudiar les ordenances 
fiscals d’altres municipis trobant que en altres està  recollit el fet de no liquidar-la quan es 
desestimada.   
Tipus Resolució: Pendent valoració darrera resposta municipal  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  105/08 
Assumpte: Sanció circulació. 
Fets: 
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Un senyor s’adreça al Síndic per expressar el seu desacord amb un sanció de trànsit, 
segon el document que havia rebut de l’Organisme Autònom de Gestió Tributaria, el motiu 
va esta desobeir les ordres de l’Agent. 
No esta d’acord, afirma que ell pensava aparcar en un lloc incorrecte, que l’agent que 
estava a l'altre cantonada el va avisar que no podia estacionar, i que havia de desplaçar el 
vehicle, ell va intentar explicar-li el motiu,nomes volia que la seva dona baixes del cotxe 
amb les bosses de la compra. 
Se’n va anar sense estacionar, obeint les ordres de l’agent. Te un testimoni que pot afirmar 
el que diu el reclamant. 
Comentaris: 
Se li informa que encara no s’ha esgotat la via administrativa, te la possibilitat de presentar 
recurs de reposició dins dels termes legals establert.  
Tipus Resolució: Expedient tancat com assessorament.  
________________________________________________________________________ 

Número expedient:  106/2008 
Assumpte: Desacord amb l'actuació Policial a Les Barraques 
Fets: 
Una senyora s’adreça al Síndic, exposant el seu malestar per la forma que la Policia Local 
va tractar al seu fill, durant les activitats de la Festa Major, concretament a les Barraques. El 
seu fill va ser detingut, per uns motius que encara no te clars.  
Diu que els pares no van tenir informació coherent sobre els motius pels quals havia estat 
detingut el seu fill doncs en cap moment va estar embolicat en cap baralla. El que si que 
reconeix, es que quan la policia va entrar al recinte va fer certs comentaris a un company, 
un agent ho va sentir i el van tirar a terra i emmanillar. Un dels amics va intentar filmar la 
situació amb el mòbil però la mateixa policia el va amenaçar. Com a conseqüència 
d’aquests fets estant pendents de rebre la sentència judicial.  
Tot això són afirmacions efectuades per la ciutadana, que sol·licita que es demani una 
investigació interna a la Policia Local a fi que es prenguin  mesures les disciplinaries 
pertinents. 
Comentaris: 
El Síndic escolta la mare del noi i examina la documentació aportada, però l’ha d’informar 
que no es pot acceptar la seva queixa, ja que està en via judicial pendent de sentència.  
Tipus Resolució: Expedient tancat com assessorament
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  107/2008 
Assumpte: Problemes actuació d'una escola concertada  
Fets: 
Una parella s'ha personat davant del Síndic per exposar la seva desesperació per l'actitud 
continuada i metòdica d'expulsar als seus fills de l'escola, sense motiu aparent. 
Tenen quatre fills, escolaritzats al mateix centre, tres nens i una nena, el problema nomes 
és amb els nens, però la petita ho veu i també pateix.  
Segon la descripció dels fets, els pares afirmen que quan expulsen als seus fills, no 
compleixen amb la normativa, no li donen deures per fer a casa, ni els deixen presentar-se  
als exàmens. També informen, que en alguna ocasions han fet servir els cossos de 
seguretat per  fer fora de classe als seus fills, davant de la resta de companys de la classe.  
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Des del Departament d'inspecció escolar diuen que els recolzen i busquen una altra escola 
pels seus fills.  
Comentaris: 
El Síndic l’informa que aquest expedient s'ha de traslladar al Síndic de Greuges de 
Catalunya, dins del seu personal hi ha un departament específic de defensa dels drets dels 
infants, per que estudií el seu cas i el valori. Es trasllada l’expedient i des de l'Oficina de 
Síndic de Greuges de Catalunya ens informen del següent: 
"La Inspecció ha iniciat un treball amb el centre en relació amb dos aspectes concrets: el  
tractament de la diversitat, per revisar les estratègies d'atenció a l'alumnat que rep suport  
acadèmic i emprar una metodologia més inclusiva dins l'aula ordinària; d'altra banda, la  
manera com s'atén les famílies quan hi hagi situacions de conflicte, ja que es considera que  
no s'hauria de repetir alguns de les situacions produïdes i que es descrivien en la queixa"  
S'ha sol·licitat al Departament d'Educació que a final del curs informin de les actuacions de  
seguiment realitzades per la Inspecció amb el centre i del seu resultat.  
Tipus Resolució: Expedient traslladat al Síndic de Gregues de Catalunya. 
_______________________________________________________________________ 

Número expedient:  108/2008 
Assumpte: Adjudicatari habitatge Protecció Oficial 
Fets: 
Un veí d’aquesta ciutat i adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial expressa el seu 
desacord amb la documentació que ha d’aportar.  La seva situació econòmica no és igual 
que en el moment que va presentar la seva sol·licitud. Li han demanat que ha de presentar 
la declaració de renda de l'any 2007 que no reflecteix la situació actual més beneficiosa, 
amb la primera podrien perdre l'habitatge.  
Comentaris: 
No ha presentat cap reclamació davant de l’administració, i aquest és el primer pas. S’està 
preocupant per una situació que encara l'administració no ha pogut estudiar, només disposa 
de comentaris verbals.  
Se li recomana iniciar la via administrativa, aportant totes les dades que acreditin la seva 
solvència. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat. El Síndic ha rebut informació al 
respecte per part del mateix interessat, aquest expedient va finalitzar favorablement.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  109/2008 
Assumpte: Problemes amb una escola privada  
Fets: Una ciutadana presenta una queixa referent al tracte rebut per part de la direcció del 
centre  escolar cap a uns dels seus fills. És mare de família nombrosa i la resta dels seus 
fills han estudiat o estudien a la mateixa escola, fins aquest curs no havia tingut cap 
problema. Te problemes deguts a l'actitud de la direcció cap el tercer dels seus fills i de 
retruc els altres també ho pateixen (observacions  dels mestres sobre el suposant mal 
comportament del tercer).  
En un primer moment ella va creure al centre, i va recolzar l’actitud d’aquest sobre el 
suposat mal comportament del seu fill, el va portar als especialistes que li va recomanar el 
propi centre, però finalment va comprovar i saber que el seu fill no tenia cap problema i va 
decidir defensar-lo davant de l'escola. 
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Havia presentat diferents reclamacions a la inspecció i pel curs vinent la seva voluntat era 
de canviar de centre escolar els seus fills.  
Comentaris: 
Se l’informa  que aquest expedient s'haurà de traspassar, amb la seva autorització, al 
Síndic de Greuges de Catalunya. 
El Síndic de Greuges de Catalunya, desprès d’examinar l’expedient i sol·licitar la 
documentació precisa ens informa que la Inspecció no ha valorat cap tracte discriminatori 
en les actuacions seguides pel centre amb  aquest alumne, en tot cas, considera que el fet 
de marcar molt l'alumnat que manifesti actuacions que se surtin de la normativa marcada 
pel centre es tracta d'un tipus d'actuació característica de la línia d'aquesta escola que no 
representa cap irregularitat legal. Per tant, no s'ha considerat oportú prendre cap mesura 
especial, tot i que sí que s’està valorant i reflexionant amb l'equip directiu la conveniència o 
no dels tipus d'actuacions sancionadores emprades.   
Tipus Resolució: Trasllat Síndic de Gregues de Catalunya 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  110/2008 
Assumpte: Sanció trànsit  
Fets: 
Una senyora veïna de Rubí, s’adreça al Síndic per presentar una queixa. Va observar que li 
havien descomptat del seu compte corrent una quantitat en concepte d'un embargament 
per una sanció de trànsit de la que no tenia cap mena d'informació. L'entitat bancària 
l'explica l'origen d'aquest embargament, que es degut a una sanció de trànsit que no ha 
pagat. 
La sanció en concret es basa, suposadament, en no respectar la prioritat de pas de 
vianants en un carrer de Sant Cugat. 
Al·lega que l'han embargat del seu compte corrent una suposada deute del qual no en tenia  
constància. No ha pogut defensar-se, ja que l'adreça on enviaven les notificacions era 
incorrecta. 
Comentaris: 
Se l’informa que encara no ha iniciat la via administrativa, que te dret a presentar un recurs  
davant de l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació, al·legant que l'han embargat del  
seu compte corrent una suposat deute del qual no en tenia constància i de la qual no ha 
pogut defensar-se. 
Se li recomana que sol·liciti còpia de l'expedient sancionador, juntament amb la còpia de les 
notificacions retornades i el motiu d'aquestes devolucions. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
________________________________________________________________________ 

Número expedient:  111/2008 
Assumpte: Disconformitat per sanció imposada 
Fets: 
Una veïna del municipi de Cornella s’adreça a la nostra oficina per exposar un fet que ha 
succeït al seu municipi. Ella és propietària d'un vehicle, que per la seva situació econòmica 
actual, no disposa d'assegurança ni ha passat la corresponent ITV. Conscient d'aquesta 
situació no utilitza el vehicle.  
El té aparcat al carrer, sap que te l’obligació legal de moure’l perquè no la sancionin per 
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abandonar el vehicle a la via pública i per aquesta raó el mou, dins del mateix carrer el 
belluga uns metres. 
El dia anterior a la visita al Síndic, fent aquesta maniobra de bellugar el vehicle va passar la 
Policia que la va sancionar per manca d'assegurança , manca d' ITV i li van retirar el 
vehicle. Tot i això, segon la seva descripció dels fets, faltant-li el respecte i no volen 
escoltar-la. 
Va intentar  explicar la seva situació econòmica i els fets, però la Policia no la va escoltar. El 
vehicle esta al dipòsit municipal i no el pot retirar. 
Aporta les fotocòpies de les sancions i de la documentació del vehicle. 
Comentaris: 
Se li explica que el Síndic de Greuges de Sant Cugat no te competència en un altre 
municipi, que la seva queixa s'ha d'adreçar al Síndic del seu municipi. 
També se l'informa de la necessitat de presentar la reclamació davant del seu ajuntament,  
ja que es necessari, prèvia a la presentació de la queixa.  
Davant de la necessitat d'assessorament que te aquesta ciutadana, se l’ajuda i el seu 
expedient, un cop instruït, es trasllada al  Síndic de Greuges de Cornella. 
Tipus Resolució:  Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
Número expedient:  112/2008 
Assumpte: Sol·licitud de devolució d'ingressos corresponents als rebuts de l'IBI  
Fets: 
Un ciutadà que li  ha estat notificada una resolució que desestima la seva sol·licitud de 
devolució d'ingressos corresponents als rebuts d'IBI, no esta d'acord amb aquesta 
resolució. 
Ha pagat unes quotes incorrectes per un error que ell no ha ocasionat, i que no podia 
rectificar ja que mai se li havia notificat correctament. Les seves dades del cadastre eren 
incorrectes.   
Les notificacions, que suposadament se li van fer, es retornaren, i mai s'havien pres la 
molèstia de buscar la seva veritable adreça. En el seu cas era més que fàcil, nomes calia 
comprovar que coincidia el domicili fiscal amb el domicili tributari. 
Suposa que en el seu moment es va optar per la publicació dels nous valors cadastrals en 
el Butlletí Oficial, dubte de la validesa d'aquesta via, ja que és molt dubtós el fet que 
l'administració no hagués pogut notificar-li personalment com persona obligada al pagament 
quan era tan fàcil rectificar l'adreça errònia. 
Sol·licita li siguin retornades les quantitats pagades de mes durant aquests darrers anys, 
des del moment que va presentar la primera reclamació. 
Comentaris: 
Se li informa que encara no s’ha esgotat la via administrativa. Que hauria de presentar un 
recurs dins dels terminis legals establerts.  
Tipus Resolució: És tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 113/2008 
Assumpte: Reclamació patrimonial  
Fets: 
Una ciutadana presenta la seva reclamació davant del Síndic, exposant que va patir un 
accident en una via urbana degut al mal estat del clavegueram urbà. Explica que el dia dels 
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fets aquesta  via estava completament inundada i impracticable i  no hi havia cap mena de 
senyalització que ho indiqués. Per tant, era impossible saber-ho abans d'accedir-hi amb el 
vehicle. Aporta fotos que certifiquen la seva descripció dels fets.   
Els danys que ha sofert el vehicle són molt greus. El import de la reparació és alt i la 
valoració que fa la companyia d'assegurances després del peritatge és de "sinistre total". 
El perjudici que aquest  fet li està causant tant a ella com a la seva família és molt 
important, doncs per motius laborals, escolars i d'atenció pedagògica extrascolar per les 
seves filles necessita disposar cada dia del vehicle . 
Vol que l'Ajuntament l'indemnitzi per aquest incident, que li ha ocasionat perdre el vehicle, 
doncs fins la data del sinistre el vehicle funcionava correctament. 
Comentaris: 
El Síndic de Greuges no pot  acceptar la seva queixa, malgrat el greu problema que li ha 
ocasionat aquest incident. Ha d’esgotar la via administrativa. L’administració ha de tenir 
temps per valorar la seva reclamació, sol·licitar informes i finalment respondre. 
Se li recomana presentar una altra instància comunicant la seva situació i la seva necessitat 
d'aquest vehicle, sol·licitant, si es possible, una agilització del seu expedient.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_______________________________________________________________________ 

Número expedient:  114/2008 
Assumpte: Disconformitat per sanció imposada per mal estacionament. 
Fets: 
Va aturar el seu vehicle a una cantonada, amb la intenció de, juntament amb la seva dona, 
deixar la compra a terra per desprès ella pogués pujar-la a casa.  Un agent, que era a l’altra 
cantonada li va indicar que retires el vehicle, li va intentar explicar la situació però tot i  així 
la resposta de l'agent va ser ensenyar-li el bloc de les sancions. 
El reclamant se’n va anar sense poder descarregar els paquets, va obeir ordres de l'agent. 
Però malgrat el fet que va retirar el vehicle, va rebre la corresponent sanció, per desobeir 
les ordres d’una agent.  
Ha presentat al·legacions que han estat desestimades.  
Comentaris: 
Se li informa que encara no ha esgotat la via administrativa, que malgrat que han estat 
desestimades les seves al·legacions te dret a presentar un recurs, dins dels termes 
establerts. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  115/2008 
Assumpte: Disconformitat amb sanció imposada per estacionar el seu vehicle a un lloc no 
senyalitzat  
Fets: 
La grua municipal va retirar de la via pública el vehicle .El vehicle estava  estacionat en un 
pas de vianants que no estava ben senyalitzat. La retirada del vehicle anava acompanyada 
amb la corresponent sanció. 
Voluntàriament ha sol·licitat còpia de sanció i l'ha pagat però no esta d'acord amb ella i 
presenta al·legacions. 
Més tard rep la denúncia , on l'informen que aquesta sanció esta penalitzada amb 2 punts i 



67/132 

la seva obligació es identificar al conductor. 
Comentaris: 
El Síndic l’informa que  malgrat que ha pagat la sanció i ha fet una primera reclamació, per 
que no esta d'acord amb la sanció imposada, ara ha de tornar a presentar un altre 
reclamació aportant les dades de la persona que portava el vehicle en el moment que es va 
imposar la sanció.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
_______________________________________________________________________ 
Número expedient:  116/2008 
Assumpte:  Disconformitat amb l'actuació de la Policia Local. 
Fets: 
Un ciutadà s’adreça al Síndic per exposar els mals tractes que havia patit per una parella 
d’agents municipals. El ciutadà ens informa que la policia l’havia detingut una nit quan 
circulava en moto amb el seu fill, l’havia anat a recollir a casa d’un amic, la policia l’atura de 
forma improcedent i a partir d’aquí comença a menysprear-lo davant del seu fill. va tenir un 
enfrontament amb la policia local.  
Es queixa del tracte de menys preu que va patit,  De les acusacions falses que li van fer, la 
forma en que va ser traslladat, emmanillat, a les oficines de la Policia Local i la manca de 
claredat en les actuacions. I per acabar-lo de complicar amb una denuncia al jutjat per part 
de la Policia.  
Molts d'aquests fets van estar presenciats pel seu fill i més tard per la seva dona. 
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot acceptar aquesta queixa, ja que està en via judicial i pendent 
de sentència. Un altre punt a destacar es que aquest ciutadà no ha presentat cap queixa 
davant de l’administració, se li recomana presentar-la davant de la gravetat dels fets.  
Tipus Resolució:  Es tanca l'expedient com assessorament.  
______________________________________________________________________ 

Número expedient:  117/2008 
Assumpte: Disconformitat amb un contracte compravenda d'un habitatge 
Fets: 
Una senyora, adjudicatària d'un habitatge de PROMUSA  afirma que la gestió efectuada per 
aquesta empresa per interessos propis de l'empresa promotora de les obres, ha fet 
diferents canvis amb l'entitat bancària que hi havia, posteriorment al  atorgament de les 
hipoteques i que havia negociat amb la primitiva entitat bancària. Aquest fet li ha provocat 
tenir deutes amb unes entitats bancàries que ara no pot assolir.  
Creu que s'ha trobat dins d'un problema que ha estat originat per una mala planificació de  
l'empresa promotora dels habitatges.  
Un punt d'aquest contracte diu que  d'acord amb la part compradora , l’empresa gestionarà 
un préstec amb la garantia hipotecària dividit segons el que resulti de la Divisió Horitzontal, i 
al qual s’haurà de subrogar  el comprador. Més tard  l'informen que el finançament de la 
construcció de l'edifici es realitzaria amb l'entitat financera, la Caixa de Pensions. 
De la mateixa forma l'indiquen que pot ser del seu interès demanar un crèdit personal pels 
pagaments de les avançades corresponents i li donen les dades de l'oficina a la qual es pot 
adreçar. Va signar el préstec personal havent negociat amb la Caixa que es comprometia a 
unificar aquest deute , subsumint-lo en una segona hipoteca, amb la mateixa extensió i 
interès que la hipoteca que li concedien al fer la subrogació de l'entitat que l’empresa havia 
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contractat per la construcció dels habitatges, en el moment de signar la escriptura de 
compravenda. Sol·licita una altre possible solució raonable a la dramàtica situació en la que 
s'ha posat l'empresa. 
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot admetre la seva queixa perquè no ha iniciat la via 
administrativa. Que aquest és un primer pas, hauria de presentar una reclamació i esperar 
la resposta de l'administració, la justificació dels canvis, que ella al·lega, han fet, si han 
estat notificats en temps i forma, etc.. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  118/2008 
Assumpte: Disconformitat per sanció imposada per un bitllet de ferrocarril 
Fets: 
Com sempre va viatjar fent servir el seu carnet de pensionista, el seu destí sempre és el 
mateix. 
Pot demostrar que va validar el seu bitllet per anar, però no ho pot fer-ho per tornar. El cert 
es que va passar la tarja a l'estació  i no va tenir cap mena de problema . Explica que amb 
la seva edat i les seves condicions físiques li hauria estat molt difícil o impossible travessar  
la porta que dona accés a les vies. El revisor va suposar que havia entrat sense disposar 
del bitllet i sense deixar-lo explicar el va sancionar. 
Sol·licita la cancel·lació d'aquesta multa i també suplica que aquells treballadors que han de 
vetllar per la seguretat i el bon funcionament a les sortides dels FGC tractin amb educació a 
la gent gran que estan per ajudar i no per sancionar sense escoltar. 
Comentaris: 
El Síndic no pot acceptar aquesta queixa, no es de la seva competència, però li recomana 
presentar al·legacions, explicant els fets i aportant les proves que cregui més oportunes.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorament 
____________________________________________________________________ 

Número expedient:  119/2008 
Assumpte: Disconformitat amb un deute que se li reclama judicialment 
Fets: 
La reclamant te un deute que se li reclama per via judicial. 
Vivia, amb el seu marit i les seves filles,  en un habitatge de lloguer amb opció de compra. l 
divorciar-se una de les seves filles va comprar el pis i van intentar fer-la fora de la  casa. 
Aquest tema va anar a judici i la sentència la va beneficiar, gaudeix d’usdefruit de l'habitatge 
i les despeses del judici havien de ser a càrrec de l'altra part.  
Va començar a rebre documentació signada on l’informaven de la situació del seu 
expedient, assegura que en cap moment va acceptar ni contractar els  serveis d'un advocat, 
sempre havia demanat advocat d'ofici. La reclamant se trobat enganyada i manipulada per 
l'advocat , que s'atreveix a reclamar-li judicialment uns imports per unes minutes de 
despeses judicials i honoraris que havien estat acordades amb anterioritat que serien 
pagades per l'altra part. 
Sol·licita ajuda aportant la documentació on es pot comprovar la realitat dels fets. 
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot atendre la seva queixa, no és una queixa d'àmbit municipal i 
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a més a més és una denuncia judicial. 
Se li recomana presentar una queixa al col·legi d'advocats, a més se l’aconsella que per 
aquesta denúncia i la seva situació econòmica, necessitarà sol·licitar un advocat d'ofici.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  120/2008 
Assumpte: Problemes amb els rebuts d'IBI 
Fets: 
Aquesta ciutadana no entén el que esta pagant d'IBI. Ella és llogatera de l'habitatge on viu i 
segons el seu contracte ha de pagar les quotes de l'IBI. 
L'empresa que gestiona el lloguer li ha fet arribar còpia d'alguns rebuts, però continua sense 
entendre-ho.  
Comentaris: 
S'estudia la informació que aporta aquesta ciutadana ( ella sap que no es una queixa que 
pot presentar davant del Síndic, és un problema entre particulars). De la documentació 
aportada es pot observar que hi ha uns petits errors, modificables pels propietaris de 
l'habitatge. La ciutadana ha entès perfectament la part que li pertoca pagar i es la que li 
reclamen i també els possibles errors, que notificarà a l'empresa encarregada de cobrar-li el 
lloguer. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
______________________________________________________________________ 

Número expedient:  121/2008 
Assumpte: Desacord amb una sanció urbanística 
Fets: 
Una comunitat de propietaris ha rebut una notificació per una infracció urbanística comesa 
per l'empresa que va construir l'edifici. 
Aquesta empresa no va fer correctament el mur de contenció que fa de mitjana amb la finca 
veïna i que dona a una zona de pas de vehicles, a més d'unes altres irregularitats que han 
de modificar. 
Els veïns no estan d'acord, creuen que aquesta reclamació s'ha de fer a l'empresa 
promotora de les obres, que ja havia comès altres irregularitats. Ells creuen que si 
l'administració va acceptar el final d'obres havia de comprovar que tot fos correcte. i que 
s'havia de complir el projecte original aprovat per donar la llicència d'obra major.  
Comentaris: 
Aquesta comunitat encara no ha presentat al·legacions, i es el que se li recomana. Han de 
presentar-les davant de l’administració i esgotar la via administrativa abans de presentar la 
seva queixa davant del Síndic. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_______________________________________________________________________ 

Número expedient:  122/2008 
Assumpte: Notificació sanció urbanística per obres il·legals 
Fets: 
Ha rebut una notificació per unes suposades obres que ha realitzat il·legalment a la seva 
finca. Ha pogut veure l'expedient, se suposa que ha fet una barraca al seu jardí, que no 
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compleix la normativa vigent, separació de la construcció veïna i la superfície es superior a 
la permesa.. 
Ell assegura que aquesta obra ja estava feta, que en aquest moment el que havia fet era 
recollir unes pedres que tenia al jardí i les havia col·locat ordenadament a sobre del sostre 
de la barraca, i que aquesta activitat havia originat que el seu veí el denuncies a 
l'Ajuntament per obres il·legals.  
Comentaris: 
Se li informa de la necessitat d'adequar l'obra a la normativa vigent, malgrat que diu que fa 
temps de la seva realització, no compleix cap normativa.  
Se li recomana presentar al·legacions, mostrant la seva voluntat de acceptar la norma i 
modificar la construcció actual.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat. 
_______________________________________________________________________ 

Número expedient:  123/2008 
Assumpte:  Problemes atenció rebuda per un vigilant del transport públic 
Fets: 
Es una senyora que normalment fa servir el transport públic i adquireix les targetes 
corresponents de pensionista, gaudeix del carnet de tipus A. 
Per un suposat error en el funcionament de les màquines que ha de validar el bitllet, no ha  
quedat reflectit el darrer viatge i al arribar a Sant Cugat no podia sortir de l'estació. El 
guàrdia de seguretat, en comptes d'ajudar-la o escoltar-la, l’ha escridassat davant de 
tothom. 
Comentaris: 
Se l’informa que no podem atendre la seva queixa, no es competència del Síndic de 
Greuges de Sant Cugat. 
Se li recomana presentar una reclamació davant del departament corresponent del 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, responsable de l'actuació d'aquesta persona 
que és la responsable de la seguretat a l'estació. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
________________________________________________________________________ 

Número expedient:  124/2008 
Assumpte: Problemes instal·lació de calefacció al seu habitatge 
Fets: 
Aquesta ciutadana va contractar els serveis d'una empresa especialitzada per la instal·lació 
de la calefacció.  
Ella va confiar en el pressupost que li van fer, les plaques que havien de posar que en 
teoria  eren les correctes per poder cobrir les necessitats de casa seva,  etc...  
Desprès d'un any van posar en funcionament la calefacció, l'empresa, resulta que calculà 
incorrectament els elements de les diferents habitacions i no escalfa el que hauria 
d'escalfar. Com ja ha pagat tota la instal·lació l'empresa no respon a les seves demandes. 
Comentaris: 
Se li informa que aquesta queixa no pot ser atesa pel Síndic de Greuges Municipal i que la  
derivem a l'OMIC. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 
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Número expedient:  125/2008 
Assumpte: Desacord amb l'augment de l'IBI 
Fets: 
Un veí de Sant Cugat, propietari de diferent finques a un altre municipi.  En aquest municipi 
han fet la pertinent revisió cadastral i com ha resultat d'aquesta han sorgit diferents errors, 
que s'han resolt. 
El motiu de la queixa es que el valor cadastral ha augmentat molt i aquestes finques,  
destinades principalment al lloguer en aquest moment les te deshabitades, només generen 
pèrdues. 
Comentaris: 
El Síndic estudia la revisió cadastral efectuada, malgrat que informa al ciutadà que no pot 
actuar en una queixa d’un altre municipi,  els coeficients aplicats estan correctes dins de la 
normativa vigent i les ordenances fiscals municipals.  
Aquesta persona s’hauria d’adreçar a l’administració  municipal on te ubicades les finques i 
exposar les seves queixes o preocupacions.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  126/2008 

Assumpte: Problemes amb el subministrament correcte de llum  
Fets: 
Una ciutadana expressa el seu descontent amb les obres d’urbanització del seu 
carrer. Afirma que, des de que es van fer, tenen problemes amb el 
subministrament de la llum (manca de potència i talls de llum). 
Els problemes es van iniciar a l’estiu. Semblava que el tema estava resolt, atès 
que FECSA i l'EMD els havien comunicat que l’avaria estava resolta. El focus del 
problema era un fanal que s’havia instal·lat incorrectament.  
Però els problemes havien continuat i, en una setmana, havien patit fins a tres 
talls de llum sense previ avís. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació telefònica a l'EMD, per contrastar la informació 
aportada per aquesta senyora.  
Aquell mateix dia es rep a l'Oficina una altra trucada d’una veïna de la zona que 
descriu els mateixos fets que la interessada que presenta la queixa.  
Ens posem en contacte amb les oficines de FECSA de Sabadell, exposem la 
queixa i es comprometen a enviar uns tècnics. 
El tema queda resolt. Els tècnics de FECSA, conjuntament amb els tècnics 
municipals, detecten l’avaria, que finalment queda resolta.  
Tipus Resolució: Resolt favorablement per mediació. 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 127/2008 
Assumpte: Problemes subministrament telefonia fixa 
Fets: 
Una ciutadana, d'un barri nou s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa. El seu bloc i 
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altres veïns que tenen problemes amb Telefònica.  Descriu que hi ha dies que no tenen 
línea, d'altres que ha estones. L'operari que l’ha atès els informa que ja ho sap que el 
problema esta es que són molta gent i que la línea no pot suportar la càrrega, Els hi 
recomana que truqui  a tots els veïns per intentar resoldre el problema.  
Comentaris: 
Se li informa que aquest tema l'ha de tractar a l'OMIC. Amb la seva autorització envien un 
correu a la responsable de l'OMIC, per que es pugui posar en contacte amb la interessada.
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com assessorat.  
________________________________________________________________________ 

Número expedient: 128/2008 
Assumpte: 
Problemes d'amenaces de la seva ex parella 
Fets: 
Un senyor s'adreça al Síndic. Te problemes amb la seva ex dona, que l'amenaça i li fa la 
vida impossible. 
Ella comparteix, ara, la vida amb una altra persona, sembla que ha refet la seva vida, però 
no deixa de molestar-lo. 
Es una persona adulta que li preocupen el que pensaran els veïns.  
Comentaris: 
Se li informa que el Síndic no pot fer de mediador entre particulars, però que creu que 
davant de les amenaces continues d'aquesta persona el millor es que presenti una 
denuncia davant del cos dels mossos d'esquadra.  
Aquesta persona no vol denunciar a aquesta dona.  
Se l’informa que l'Ajuntament proporciona un servei jurídic gratuït, que pot exposar el seu 
cas, les persones que l’atendran són advocades que el poden assessorar. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  129/2008 
Assumpte: Sanció cívica 
Fets: 
Una ciutadana ha rebut una sanció cívica en concepte de no dipositar les escombraries al 
seu contenidor. 
Ella afirma que es una persona respectuosa amb el reciclatge a casa i que el que no faria 
mai es deixar les escombraries fora del contenidor. No dubta que la seva bossa estigues a 
terra, però ni ella ni cap membre de la seva família ho faria mai. 
Comentaris: 
Se l’informa que no podem acceptar la seva queixa per no haver-se esgotat la via 
administrativa. Hauria de presentar al·legacions a l'Ajuntament, explicant aquests fets, se li 
recomana fer-ho tenint en compte que hi ha sentències judicials que recolzen el seu motiu 
de queixa. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  130/2008 
Assumpte: Telefonia mòbil 
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Fets: 
Una ciutadana s'adreça al Síndic per exposar la seva preocupació, en breu surt del país, vol 
donar-se de baixa del seu contracte de telefonia mòbil, però no pot contactar a ningú, li 
passen d'un telèfon a un altre i no aconsegueix treure cap conclusió. 
Comentaris: 
Se li informa que no es una queixa que poguí presentar davant del Síndic, aquest no pot 
acceptar queixes contra empreses, que s'hauria d'adreçar a l'Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor.  
Davant de la  urgència, surt del país en breu i no vol deixar cap deute, se li recomana enviar 
un burofax a la companyia indicant el seu desig de gestionar la baixa. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  131/2008 
Assumpte:  Problemes actitud incívica i manca d'actuació de l'administració 
Fets: 
Una veïna, d'un barri cèntric de Sant Cugat, s'adreça al Síndic per explicar la situació 
d'incivisme per part de gent jove, que ha trobat com a lloc de reunió un parc que hi ha al 
barri.  
Ella, el mateix que la resta de veïns veu com aquesta gent jove, consumeix i comercialitza 
drogues, a qualsevol hora del dia o de la nit. 
Creu que tenen molta impunitat, que ningú els hi diu res, que la policia va però que no fa 
res, han presentat denuncies els veïns sense èxit. 
Darrerament ha mantingut una entrevista amb el Regidor de Seguretat Ciutadana, que ha 
tingut ocasió de valorar les proves que ella aporta, i li ha demanat un temps  per solucionar 
el problema.   
En aquesta ocasió a visitat l'oficina per informar al Síndic.  
Comentaris: 
El Síndic ha pogut estudiar totes les proves que ha aportat aquesta ciutadana, també ha 
parlat d'aquesta situació amb el Regidor de Seguretat Ciutadana, que comenta al Síndic 
que ell mateix que va informar a la interessada. Te voluntat de resoldre aquest problema. 
S’informa a la ciutadana i quedem a l'espera de veure aquest canvi.  
Tipus Resolució: Aquest expedient queda tancat  
________________________________________________________________________ 

Número expedient:  132/2008 
Assumpte: Problemes amb un escrit rebut de FECSA 
Fets: 
Un ciutadà, gran, s'adreça al Síndic ha rebut un escrit de FECSA juntament amb la 
facturació del mes, que no entén. Truca al telèfon d'atenció al client, però el deixen en 
espera, fins que avorrit penja el telèfon.  
Comentaris: 
Malgrat que és una queixa que no pot ser atesa pel Síndic, tenint en compte l'edat 
d'aquesta persona, 92 anys, se li explica el contingut de l'escrit i com pot afectar a la seva 
facturació. També se l’ adreça a l'OMIC que el podrà atendre millor sobre aquesta qüestió i 
que l’assessoraran sobre la forma de presentar la reclamació referent a la manca d'atenció 
telefònica. Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat
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___________________________________________________________________ 

Número expedient: 133/2008  
Assumpte: Problemes en l'adquisició de documentació necessària per poder casar-se 
Fets: 
Una ciutadana de Sant Cugat, que ja s'havia adreçat al Síndic per una altra queixa, s'adreça 
en aquesta ocasió per demanar consell. 
Vol casar-se amb una persona estrangera, aquesta persona és un exiliat polític, que no te 
cap interès en tornar al seu país, no vol saber res del seu país d'origen. Però per casar-se 
necessita que des de l’ambaixada d'aquest país li faci un document, no serveix la partida de 
naixement normal, ni la inscripció al registre, que ja te, ha de tenir un segell conforme 
aquests documents són correctes i legals. 
Comentaris: 
Malgrat que no es una qüestió competència del Síndic de Greuges de Sant Cugat, intentem 
trobar una solució adient. 
Totes les possibilitat estan en demanar aquest document, ja sigui la persona interessada 
personalment o alguna persona de confiança.  
La interessada remarca que la seva parella, no vol saber res del seu país, ni del seu 
personal de govern. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  134/2008 
Assumpte: Manca  de servei d'ADSL   
Fets: 
Un ciutadà de Sant Cugat del Vallès, en nom del seu fill que viu a Rubí, ens exposa la 
problemàtica que te aquest amb la companya de telecomunicació que te contractada, fa 15 
dies que no disposa de servei d’ADSL , imprescindible per la seva feina. 
Te problemes per contactar amb algú responsable de l'empresa per que li poguí resoldre el 
seu problema.  
Comentaris: 
Se li informa que no es una queixa que poguí atendre el Síndic de Greuges de Sant Cugat, 
no esta recollit dins del seu protocol d'actuació. 
El Síndic te contacte amb l'empresa que aquesta persona te contractada i li subministra la 
línea d'ADSL. i li passa les dades d'aquesta persona. Al dia següent queda resolt el 
problema.   
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient satisfactòriament.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  135/2008 
Assumpte:  Problemes arbrat públic 
Fets: 
Un ciutadà de Mira-sol s'adreça al Síndic per exposar la seva preocupació per les destroces 
ocasionades per l’arbrat públic dins de la seva propietat. Les arrels d'aquests arbres han 
entrat en el seu jardí, causant problemes a la instal·lació de la piscina. Afirma que no és 
l’únic veí que te aquests problemes.  
Comentaris: 
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El ciutadà afirma que ha fet al·legacions sobre aquest tema, però que l’administració no ha 
respost. Però no aporta cap documentació que acrediti aquests fets. 
Se li demana que aporti aquesta documentació i si vol, i creu convenient, les presentades 
pel altres veïns afectats per aquests arbres. 
L’informem de la necessitat d'aportar la documentació que acrediti aquests fets per que el 
Síndic pugui acceptar la seva queixa. 
Tipus Resolució:  Al no portar aquesta documentació es tanca l'expedient 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  136/208 
Assumpte:  Problemes amb la instal·lació de la bomba de calor al seu habitatge 
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic exposant el problema que te amb la instal·lació de l'aire 
condicionat/calefacció del seu habitatge. 
Resideix en  un habitatge de lloguer, des de que va entrar a viure l’aparell no funciona, s’ha 
posat en contacte amb l'administrador de finques que va tramitar el contracte, com no li 
soluciona el problema, ella mateixa es posa en contacte amb el Servei Tècnic d’aquest 
aparell, aquests l’han informat que el cost de la reparació és important, ella ha tramès 
aquesta informació a l’administrador de la finca, sembla que el propietari no es vol fer-se 
càrrec de la reparació.  
Ni es soluciona el problema ni se li retorna el import pagat pel desplaçament del tècnic.  
Comentaris:   
Se l’ informa que aquesta és una queixa que ha de presentar a l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor, que es la que l’haurà d'assessorar. 
Des de l'oficina del Síndic enviem mitjançant un correu electrònic la documentació que 
aporta aquesta senyora a l'OMIC.  
Tipus Resolució:  Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  137/2008 
Assumpte:  Caducitat Permís de Residència 
Fets: 
Una veïna de Sant Cugat s'adreça al Síndic per exposar la seva preocupació per 
l'endarreriment de la seva sol·licitud de la nacionalitat espanyola. 
És una persona d'origen argenti, casada amb una persona de nacionalitat espanyola, i mare 
d’un fill nascut a Espanya. 
Va sol·licitar la nacionalitat espanyola dins els termes legals establerts, aportant la 
documentació necessària,  la resposta de l’administració s’està endarrerint molt, agreujant-
se pel fet que se li caduca el permís de residència. 
Ha presentat diferents queixes al Jutjat de Rubí, que l’informa que la documentació s’està 
endarrerint, fet que ja coneix i que no li soluciona el problema. També ha informat de la 
seva situació a la Policia Nacional, fent constar la imminent caducitat del Permís de 
Residencia.  
Comentaris: 
Aquesta persona no aporta documentació que acrediti la seva queixa. Però davant de la 
seva preocupació, consultem el seu problema amb la Policia Nacional i amb el Jutjat de 
Rubí, que no tenen cap dada nova referent a la seva sol·licitud de nacionalitat, nomes 
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poden afirmar el que ens ha dit la interessada, la documentació s’està endarrerint als  
Jutjats de Madrid.  
L’informem que aquesta queixa s’haurà de presentar davant del Defensor del Poble, se li 
proporcionen les dades necessàries per poder-la tramitar. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorament.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  138/2008 
Assumpte:  Problemes amb la Seguretat Social  
Fets: 
Una ciutadana de Sant Cugat s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa. Aquesta 
persona va ser operada d'un càncer de mama, aquesta intervenció es va realitzar per 
mediació de la seva mútua. Ara necessita posar-se una pròtesis, per solucionar diferents 
problemes que li ha ocasiona aquesta intervenció (a més a més d’estètics, problemes greus 
de salut). El preu del cos de la pròtesis no queda cobert per la seva mútua i la llista 
d’espera en la Seguretat Social és molt llarga.  
Comentaris: 
Se l’informa que la seva queixa no pot ser acceptada per Síndic de Greuges de Sant Cugat, 
no esta recollit dins del seu reglament. Però se l’assessora sobre les passes que podria fer. 
Fer la seva consulta al Departament de Salut de la Generalitat, explicant tots aquests fets i 
acreditant-lo, se li proporciona telèfon i adreça per poder contactar amb ells. Si aquests no 
responent, te la possibilitat d'adreçar-se al Defensor del Pacient, també se li proporciona 
adreça i telèfon per poder-hi contactar. 
Tipus Resolució:  Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
Número expedient:  139/2008 
Assumpte:  Problemes compra d’un producte caducat 
Fets: 
Una dona truca per saber que ha de fer, ha comprat un producte en un establiment ubicat 
en aquest municipi. Desprès de consumir part d’aquest producte i observar que tenia un 
gust diferent comprova la data de caducitat, comprovant que aquest producte estava 
caducat feia temps. 
Ens pregunta que ha fer, presentar la queixa a la botiga, a Sanitat o a l'OMIC. 
Comentaris: 
Se li recomana adreçar-se directament a l'oficina de l'OMIC, que podrà assessorar-la 
correctament.  
Amb la seva autorització envien un correu a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor , 
amb les seves dades, perquè poguí contactar amb la interessada.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  140/2009 
Assumpte:  No esta d'acord amb la normativa de PROMUSA 
Fets: 
Una parella exposa la seva disconformitat amb la normativa aplicada per PROMUSA que 
creuen que és més dura que l'aplicada per la Generalitat. 
Ells, juntament amb la mare del marit i una filla formen una unitat familiar, i com a tal han 
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obtingut un habitatge de protecció oficial, el fet es que la mare és propietària d'un pis molt 
petit i que ha de vendre per poder gaudir d'aquest pis. Els afirmen que la mare volia fer una 
donació a un altre del seus fills, però que aquesta opció no ha estat admesa per 
PROMUSA. 
Ells no esta d'acord afirmen que la normativa aplicada per la Generalitat, quan la superfície 
de l'habitatge és molt petita, 30m2, no és obligatòria la seva venda. 
Comentaris: 
Aquesta queixa no es pot acceptar, ells ja sabien quina era la normativa per accedir a un 
pis de protecció oficial en oferta per PROMUSA, que és una informació  publica, i que quan 
van fer la sol·licitud del seu habitatge, la van acceptar.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com informat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  142/2008 
Assumpte:  Sol·licitud habitatge de lloguer a PROMUSA 
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic exposant el seu problema, vol poder gaudir d’un pis de 
lloguer dels que oferta Promusa, per poder abandonar el seu habitatge habitual, ja que es 
maltractada pel seu fill.  
Ella és propietària d’un habitatge, conviu amb el seu fill, que ja és major d'edat, no treballa i 
en l’actualitat ha reiniciat el seus estudis. Però la convivència es fa impossible, el fill la 
maltracta psicològicament.  
La dona vol deixar l’habitatge actual al seu fill i desvincular-se’n.  Afirma que ja ha sol·licitat 
informació a PROMUSA, però li han comunicat que si es propietària d'un habitatge no pot 
optar a un  habitatge de lloguer.  
Comentaris: 
L’actuació de PROMUSA és correcta, ella disposa d’un habitatge i disposa de feina per 
mantenir totes les necessitats del seu habitatge i les pròpies.  
Se l’informa que  si rep maltractaments per part del seu fill hauria de denunciar aquesta 
situació, podria adreçar-se al departament d'atenció a la dona,  que en aquest servei la 
podran assessorar correctament, no pot admetre que el seu fill la maltracti, ni psicològica ni 
físicament. 
Ella respon que no denunciarà mai al seu fill, ja que aquesta situació ja l’ha viscut amb la 
seva ex parella,  fins que es van separar.  
Davant del fet de la seva insistència que vol marxar i deixar al fill sol, fill que no te cap 
ingrés i que actualment encara estudia, te 21 anys, se li recomana posar-se en contacte 
amb el Servei Jurídic que l'Ajuntament posa a disposició del ciutadà, per que l’assessorin 
de quina és la seva responsabilitat legal cap al seu fill. 
Tipus Resolució: : Es tanca l'expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  143/2008 
Assumpte:  Problemes de sorolls ocasionats per una escola de música 
Fets: 
Una veïna d'un barri situat al centre de Sant Cugat és queixa del soroll que fa un escola de  
música, que te als baixos del seu edifici.  
Afirma que el local no esta convenientment insonoritzat i que s’utilitza per unes altres 
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funcions que no estan recollides a la llicència d’obertura d'activitats.  
Comentaris: 
En el moment de presentar la queixa encara no s'havia esgotat la via administrativa. Encara 
estava esperant resposta de l'administració. 
S'informa a la interessada que no atendre la seva queixa. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  

Número expedient: 144/2008 
Assumpte:  Manca de llum al seu habitatge 
Fets: 
Una ciutadana s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa, porta tres dies sense 
subministrament elèctric al seu habitatge, malgrat que està en contacte amb la companya 
subministradora, aquesta no li soluciona l'avaria. 
Comentaris: 
Se l’informa que aquest és un tema que ha de tractar amb l'OMIC, que la podrà assessorar  
correctament.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient:  145/2008 
Assumpte: Problemes contractació servei Internet 
Fets: 
Una ciutadana afirma que fa 8 mesos que va contractar el servei per poder disposar 
d’Internet amb una empresa de telefonia, que mai ha gaudit d’aquest servei i que mai ha 
funcionat. Ha intentat resoldre en problema amb l’empresa però sense èxit. Malgrat que ella 
no ha disposat del servei ha pagat totes les quotes  
Comentaris: 
Se l’informa que aquest és un tema que ha de tractar amb l'OMIC, que la podrà assessorar  
correctament.  
Amb la seva autorització envien un correu a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
perquè pugui contactar amb la interessada.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: 146/2008 
Assumpte: Acumulació de sancions per estacionar en zona regulada per pilones 
Fets: 
Un ciutadà ens informa que ha rebut nombroses sancions de trànsit per aparcar el vehicle 
en  zona de vianants. Ells són veïns i tenen autorització per estacionar durant un temps  
limitat. 
El problema radica en el fet que el vehicle familiar consta a nom de l’empresa. Empresa 
unipersonal i l’únic conductor del vehicle és ell mateix. Te pàrquing on estaciona el vehicle 
normalment, però de vegades es veu obligat a aparcar per la càrrega, descàrrega. 
Totes les sancions consten a nom de l’empresa, el deute és molt elevat i creu que no és 
correcte ja que com veí pot aparcar durant 20 minuts.  
Comentaris: 
Aquest senyor, mai ha presentat cap al·legacions davant de l’administració. No ha 
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identificat  
mai el titular del vehicle, ha acumulat sancions que han estat incrementades pels recàrrecs.  
Se li recomana presentar les corresponents al·legacions, explicant la seva situació, el 
vehicle familiar està a nom de l'empresa, ell és l'únic conductor i viu en una zona de 
vianants, que ha de poder gaudir del seu dret d’accedir com la resta de veïns.   
El problema ha estat que ha deixat passar el temps sense notificar totes aquestes dades a  
l'administració i en aquest moment ha de regular la seva situació.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat  
_________________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0901050001 
Assumpte: Contenidors d'escombreries  
Fets: 
Una senyora que viu al centre de la ciutat, presenta una queixa referent a la ubicació 
dels diferents contenidors d’escombreries.  
Just al davant de la porta d'entrada de casa seva té quatre contenidors; dos grans de 
rebuig, i dos de petits; d'orgànica i de paper/cartró. Els veïns deixen les escombraries 
fora dels contenidors, acumulant-se a la vorera i a la calçada. 
Les voreres de la zona són molt estretes i de vegades les escombraries fan difícil 
entrar i sortir de casa, a més a més del problema estètic i d'olors. 
Ha presentat les corresponents al·legacions a l’administració, sol·licitant el canvi 
d'ubicació d'aquests contenidors. Ha rebut resposta verbal "No es pot canviar, el camió 
d'escombreries només pot carregar per la dreta" i a l’opció de modificar la seva 
ubicació: "els altres veïns també es  queixarien"  
Comentaris: 
Caldria una resposta dirigida a solucionar el problema i l'angoixa d'aquesta ciutadana, 
que te molèsties molt comprensibles a causa dels contenidors. 
Recomanació: 
El Síndic sol·licita estudiar la possibilitat de  treure aquests contenidors i que els veïns 
fessin servir els contenidors soterrats del carrer de Sant Bonaventura, no gaire lluny 
del seu carrer, només a 42m.. 
Tipus Resolució: Pendent valorar resposta municipal 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0901050002 
Assumpte: Execució de les obres relacionades amb el "Projecte de canalització d'un 
tram de Torrent entre els carrers de Sant Albert i d’Equador" 
Fets: 
Un veí de Sant Cugat, en nom seu i dels seus veïns, presenta una queixa  referent als 
problemes ocasionats per la situació en que es troba la riera o torrent que hi ha entre 
els carrers de Sant Albert i Equador. Els problemes que aquesta riera provoca venen 
des dels anys 70. 
Els veïns sol·liciten una canalització adequada per aquesta riera, per assegurar que no 
ocasioni cap problema als veïns més propers. 
Desprès de reunions amb l'ACA, representants de l'Ajuntament i els veïns afectats 
s'aprovà, el 5 de febrer de 2007, un projecte de canalització. 
A l’agost de 2007 es notifica a l’administració municipal l’evolució d'aquestes obres, 
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fent constar que s'ha començat a fer el cobriment de la riera i no s’ha tingut en compte 
la diferencia de diàmetre entre les dues conduccions, s’ha mantingut part de l'antiga 
conducció. 
Reben resposta positiva al seu escrit, confirmant que es faran les gestions 
corresponents per tal de que les esmentades obres es facin segons el projecte previst. 
Amb posterioritat els veïns reben un altre comunicat, signat pel Cap del servei d'Obres 
i Projectes, que respon al mateix escrit referent a la manca de realització el creuament 
per sota el carrer de Sant Albert "aquest tram no s'ha realitzat per qüestions 
d'indefinició en el projecte". 
La resposta dels interessat va ser un altre escrit on feien saber la seva sorpresa 
davant de l'aprovació d'un projecte per part de l'Ajuntament i que faltin dades 
essencials per la seva elaboració.  
Al novembre de 2008 reben còpia del Decret núm. 2104/07 on es dona conformitat al 
projecte de canalització i aixecar la suspensió de les obres majors que s'havien aturat 
davant de tots aquests incidents.  
Al mes de gener de 2008 presenta una altra reclamació. En aquesta ocasió en el seu 
nom i dels veïns afectats on tornen a sol·licitar l'execució immediata de les obres. Al 
mes d’agost, davant de la manca de resposta tornen a presentar la mateixa 
reclamació. No reben cap resposta. Tampoc s’ha resolt la canalització de la riera sota 
el carrer de Sant Albert.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte  
Recomanació: 
L’execució del projecte, canalització del torrent i una resposta als veïns afectats.  
Tipus Resolució: Pendent de resposta.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0901160001 
Assumpte: assetjament immobiliari 
Fets: 
Una ciutadana s’adreça al Síndic, per exposar el seu problema. Viu amb les seves 
filles,  de lloguer en un habitatge de renda antiga. Ells seus avis, ja vivien en aquest pis 
de lloguer . Arran la seva mort, va continuar amb el contracte.  
La propietària de l'edifici el va vendre a una immobiliària. Aquesta a la vegada el va 
vendre a una altra immobiliària. 
Els propietaris actuals l'han intentat fer fora de la vivenda, l’han denunciat i l'han portat 
davants dels tribunals intentant anul·lar la vigència d’aquest contracte, però el jutjat li 
ha donat la raó, disposa de sentència ferma que acredita la validesa del seu contracte i 
per tant el seu dret a gaudir d’aquest habitatge.  
En aquest moment li estant complicant la vida perquè abandoni l'habitatge. Han 
començat a fer obres, segons la seva descripció dels fets, emmascarades com a 
millores de l'edifici, però com a conseqüència de les quals, li han tallat la llum de 
l’escala, té problemes amb fuites d'aigua, que han provocant goteres sobre la seva 
habitació, mullant la roba de  dins els armaris. 
Està en contacte amb l'assistenta social municipal, que reconeix que en aquesta 
situació no pot viure ni ella ni les seves filles. També ha presentat diferents denúncies 
a la Policia Local.  
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En aquest moment esta pendent d'un altre judici 
Comentaris: 
El Síndic no pot acceptar aquesta queixa, ja que està pendent de Sentència Judicial i 
per una altra banda no s'ha esgotat la via administrativa. La interessada ha presentat 
una instància davant de l’administració denunciant que la llicència sol·licitada pel 
promotor de les obres no es corresponent amb les que realment s’estan realitzant.  
Se li recomana presentar una instància dirigida a la Regidora de Polítiques Socials, 
explicant la seva situació, en aquest moment critica. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0901190001 
Assumpte: No esta d'acord amb la sanció imposada i l'actitud de l'agent 
Fets:  
1. El passat 5 de febrer de 2008, a les 17 h., aproximadament, va aturar el seu vehicle 
en un pas de vianants al carrer de Montserrat cantonada Sant Llorenç, sense 
destorbar a ningú. Aquest pas tenia una amplada de 8m. i era al costat d'un gual, en 
cap moment s'impedia el pas  
2. Al baixar del vehicle, un cotxe de la grua municipal es va aturar al costat.  
3. Va entrar a una botiga on volia fer una pregunta. L'aturada no va ser superior a 1 
minut. Fins i tot no va tancar el vehicle. 
4. Arranca el seu vehicle i es va dirigir al carrer d'Orient, tornant a estacionar novament 
el vehicle. 
5. S’adona que la grua municipal l’havia estat seguint. Tot seguit, es dirigeix per parlar 
amb els ocupants del vehicle.  
6. L'agent, que acompanyava, al conductor, sense baixar del cotxe, sense saludar, 
amb les ulleres de sol al front, no va voler escoltar les seves explicacions, només es va 
limitar a demanar-li la documentació del vehicle i el seu DNI. 
7. Ha presentat al·legacions en contra d'aquesta sanció que troba injusta i l'actuació de 
l'agent municipal. 
Comentaris: 
El ciutadà aporta les diferents al·legacions que ha presentat a l'Organisme de Gestió, 
la desestimacions efectuades per l'administració i l'informe efectuat per l'agent local. 
El Síndic fa les següents observacions: 
1. El carrer de Montserrat abans de la seva remodelació, moment que es va imposar la 
sanció, era un carrer ample de dues direccions, amb pas de vianants posat més de 
forma aleatòria que no pas pensant en la seva utilitat, doncs la majoria d'ells no tenien 
el rebaix obligatori i representaven una barrera arquitectònica pels veïns. 
Els vianants no podien passar per les voreres, degut a la seva mala situació , 
problema que s’agreujava quan havien de portar el carret de la compra, d'alguna 
criatura o un minusvàlid o persona que necessitava fer us d'una cadira de rodes.  
2. Constatat el fet que el ciutadà va aparcar o estacionar el seu vehicle a un pas de  
vianants, malgrat les seves al·legacions encara que va estar un espai de temps molt 
curt, no desvirtua el fet que va aparcar en un lloc prohibit.  
3. La Policia Local, que feia el seu servei amb la grua municipal, va poder constatar 
que el temps que el vehicle va estar mal estacionat va ser mínim, ja que no els hi va 
donar ni temps de  poder lliurar-li la butlleta de denúncia en aquell moment i va optar 
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per seguir-lo en el seu recorregut, fins que va tornar a aturar el vehicle al carrer 
d'Orient.  
4. El ciutadà es queixa de la poca educació i cortesia de l'Agent, que no va voler 
atendre a cap mena de diàleg ni cap explicació, no va baixar del vehicle per parlar amb 
ell i fins i tot no van aturar el motor de la grua.  
El Síndic no pot menys que ressaltar que el propi Agent Local en el seu informe califica 
al ciutadà "de posseir un caràcter infractor" la qual cosa representa un prejudici sobre 
la personalitat d’aquesta persona totalment desafortunada. Com sembla desafortunada 
la frase " sense perjudici de la plenitud de facultats aparent que no denoten que estigui 
impedit per caminar”  
Es sol·licita informació al respecte. 
Tipus Resolució: Pendent de resposta 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0901280001 
Assumpte: Prohibició d'aparcament de les autocaravanes en la via pública  
Fets: 
El propietari d’una autocaravana, afectat per l’aprovació de la modificació de 
l’Ordenança Municipal de circulació, creu que és discriminatori el fet de no poder 
aparcar dins del centre urbà, que no hi cap qüestió tècnica que no faci recomanable 
l'aparcament on el fan ara. 
No esta d'acord amb el lloc que l'Ajuntament ha disposat per aparcar les 
autocaravanes, no disposa de vigilància i esta mal comunicat. 
Comentaris: 
La modificació de la Ordenança Municipal de Circulació recull textualment el següent:  
“ Dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès no es permet l’estacionament de  
vehicles de més de 3,5 tones, així com tampoc de remolcs , semiremolcs, vehicles 
articulars, tractors, caravanes i autocaravanes, excepte en els llocs o espais 
especialment autoritzats per l’Ajuntament” 
Segons l’administració amb aquesta modificació de les ordenances fiscals, vol donar  
resposta a les nombroses queixes veïnals per l’acumulació d’autocaravanes 
aparcades als carrers, principalment als barris de Coll Favà i Parc Central.  
Els titulars d’aquests vehicles coincideixen en afirmar que no arriben a la vintena les 
persones que aparquen les seves autocaravanes dins el municipi. 
Segons la instrucció de 28 de gener de 2008, 08/v-74 de la Direcció General de Trànsit 
referent a Autocaravanes 
Literalment: diu; 
“1. Concepto 
Las autocaravanes son normalment “vehículos especiales de la categoria M1” a cuya  
existencia se refiere, entre otros, el artículo 2.2 de la directiva 2001/116/CE de la 
comisión, distintos de los turismos y acreedores por tanto de una regulación específica 
en algunos aspectos puntuales como es el caso de la determinación de sus 
velocidades máximas en vías fuera de poblado. Por el contrario, en otros aspectos 
como circulación, parada y  estacionamiento, se rigen por las normas aplicables con 
carácter general a todos los  vehículos” 
“3. Parada y estacionamiento 
3.1. vías urbanas 
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En la relación con los lugares en que deben efectuarse la parada y el estacionamiento 
en vías urbanas, al artículo 90.2 del Reglamento General de Circulación indica en su 
párrafo segundo que deberá observarse al efecto lo dispuesto en las ordenanzas que 
dicten las autoridades municipales, en relación con las cuales el artículo 93 dice lo 
siguiente: 
1. En régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por 
ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias, para evitar el 
entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del 
estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del 
vehículo o su inmovilización cuando no se halle provisto del título que habilite el 
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo, o excedan de la autorización concedida 
hasta que se logre la identificación del conductor.   
2. En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar, o 
inducir a confusión con los preceptos de este reglamento.” 
Aquesta regulació es realitza a l’empara de l’article 7 del text articulat de la Llei de 
trànsit,  
Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial, aprovat per Real Decret Legislatiu 
339/1990,  
de 2 de març, que atribueix als municipis, en l’àmbit d’aquesta Llei, una sèrie de 
competències i entre elles la regulació dels aparcaments. 
La Dirección General de Tràfico defensa que es indiscutible que “la exclusión de 
determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y fundamentada en 
razones objetivas como pueden ser la dimensiones exteriores de un vehículo o su 
masa máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización ni por 
razones subjetivas como pueden ser los posibles comportamientos incívicos. contra 
las cuales las autoridades locales disponen de herramientas legales eficaces que 
deben ser utilizadas de forma no discriminatoria contra todos los infractores, ya sean 
usuarios de autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo”.  
Les autocaravanes poden, per tant, efectuar les maniobres de parada i estacionament 
amb les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle. 
L’ordenança municipal d’exclusió de les caravanes no es basa, ni està motivada, ni  
fonamentada en raons objectives com són les dimensions exteriors o massa màxima, 
ni cap altre. Ben al contrari està basada en el que la llei expressament exclou com el 
criteri d’utilització o per raons subjectives com les queixes, que sempre són 
subjectives. 
Recomanació: Es sol·licita que s’estudiï la possibilitat de buscar altres llocs 
alternatius, més adients per l’aparcament d’aquests vehicles, més a la vora del nucli 
urbà.
Tipus Resolució: Pendent de resposta, malgrat que s’ha reclamat en diferents 
ocasions  

Número expedient: QEX0901280002 
Assumpte: Prohibició aparcament autocaravanes al nucli urbà 
Fets: 
La seva queixa es referent a l'aprovació definitiva de la modificació parcial de 
l'Ordenança Municipal de circulació el passat 22 de desembre. 
No esta d’acord amb l'espai reservat que proporciona l'Ajuntament  



84/132 

Comentaris: Com l’anterior 
Tipus Resolució: Pendent de resposta, malgrat que s’ha reclamat en diferents 
ocasions  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0901290001 
Assumpte: Queixa manca de compliment de l'ordenança municipal de convivència 
Fets: 
Es veu en la necessitat de recórrer al Síndic atesa la incapacitat de la Policia Municipal 
per fer complir la normativa municipal que obliga als propietaris de gossos a dur-los 
lligats. El problema esdevé especialment intolerable cada dia entre quarts de set i les 
deu del vespre. El passeig s'omple de gent que fa tertúlia mentre els seus gossos 
juguen. Les molèsties es produeixen quan els gossos tot jugant, es llencen sobre els 
vianants; nens, gent gran, ciclistes i veïns que surten a passejar amb el gos lligat, amb 
l’agreujament que tampoc es recullen els excrements dels animals. Sovint es 
produeixen discussions, fins i tot acabades en insults, entre les dues parts.  
S'han fet queixes a la Policia i denúncies telefòniques  
Comentaris: 
Aquest veí sol·licita que es faci complir l'Ordenança Municipal sobre tinença i 
Circulació d'Animals d'Acolliment Domèstics, aprovada definitivament en sessió 
plenària el 18 de setembre de 2000 i publicada al BOP del 19/10/00. 
Art. 7. "1. A les vies públiques, i espais d'ús públic en general, així com parts comunes 
dels immobles col·lectius, i transports públics, els gossos aniran proveïts de corretja i 
collar." 
Art. 8 . "2. Queda prohibit que els gossos facin les seves deposicions en els parcs 
infantils i/o zones enjardinades. 
Art. 8. "3. Queden prohibit deixar les deposicions fecals dels animals a les vies 
públiques, i en general, en qualsevol lloc destinant al trànsit de vianants. Els 
propietaris dels animals són els responsables de l'eliminació d'aquestes 
deposicions...." 
Es sol·licita informació a l’administració  
Tipus Resolució: Pendent de resposta 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903100001 
Assumpte:  Queixa referent a trucades telefòniques d'una empresa 
Fets: 
Un ciutadà s'adreça al Síndic per fer palesa la seva queixa referent a les trucades que 
rep sovint d'una empresa que efectua vendes per telèfon 
Comentaris: 
Se l’informa que aquesta no es una queixa que pot atendre el Síndic, no està recollit 
dins del seu reglament, el més correcte es dirigir-se a l'OMIC (Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor). 
Per no interferir en l'agenda de visites de l'Omic s’envia un correu amb les dades 
d'aquesta persona per que es puguin posar en contacte amb ell. 
Tipus Resolució: És tanca l'expedient com assessorat  
_____________________________________________________________________ 
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Número expedient: QEX0901300001 
Assumpte: Situació d'inseguretat i insalubritat del terreny al llindar al seu habitatge  
Fets: 
Una veïna de la Floresta, presenta una queixa referent a la situació d’abandonament 
d’un solar veí al seu habitatge i la manca d’actuació de l’administració davant de les 
repetides queixes. 
La primera la va presentar febrer del 1996, comunicant que el terreny era brut, hi havia 
arbres que podien caure, ocasionant problemes als habitatges veïns.  
Al mes de  març, de l’any 1996,  l'Ajuntament instà a la propietària del terreny a 
netejar-lo, donant-li 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que aquesta cregui 
oportunes. Posteriorment, a l’octubre del mateix any, l'Ajuntament ordena a la 
propietària del terreny l'execució de les tasques i treballs per garantir el restabliment 
de la seguretat, donant-li 30 dies hàbils per efectuar aquestes tasques. 
El 25 de febrer de 2000, la interessada, torna a insistir en la seva reclamació, ja que en 
els tràmits anteriors no s'ha fet res. 
El 16 de juny de 2000, s'ordena l’execució i l'adequació de la vegetació de tota la 
superfície, desbrossament de la vegetació herbàcia i arbustiva, i disminució de l'arbrat 
especialment el que es troba en condicions d'inseguretat. En aquesta ocasió se li dona 
3 dies al propietari de la finca per iniciar les obres. Encara no s'ha fet res. 
Al gener de 2009, desprès de la ventada que ha fet moltes destroces a la Floresta, 
torna a presentar una altra instància a l'Ajuntament, acompanyant tota la 
documentació anterior i tornant a sol·licitar el mateix, que s'obligui als propietaris de la 
finca a netejar-la i talar els arbres que es troben en condicions d'inseguretat. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita que es faci complir els acords presos per l'Ajuntament i que es faci 
un seguiment de les actuacions dels propietaris. En aquesta ocasió han passat 13 
anys de la primera denúncia i sembla que ningú ha seguit els processos establerts per 
l'administració.  
Recomanació: 
Si els propietaris no fan aquestes adequacions que sigui l'Ajuntament que ho realitzi 
subsidiàriament.  
Tipus Resolució: Finalment l’ajuntament realitza la neteja d’aquest solar per evitar 
possibles problemes. L’expedient es tanca favorablement.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0902120001 
Assumpte: Desacord modificació Ordenança Municipal de Circulació, prohibició 
d'aparcar les autocaravanes al centre urbà 
Comentaris:Aquesta queixa és igual a la queixa presentada a l’expedient 
QEX0901280001, es treballa conjuntament  
Tipus Resolució: Pendent de resposta, malgrat que s’ha reclamat en diferents 
ocasions  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903100002 
Assumpte: Transport urbà 
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Fets: 
Una veïna de l’Eixample Sud presenta una queixa referent a la supressió de la línea 
d’autobusos que feia el recorregut pel seu barri.  
Havia presentat la corresponent queixa a l'Ajuntament i no havia obtingut cap resposta 
Comentaris: 
Aquesta queixa coincideix amb la posta en marxa d'una nova línia d'autobús que 
connecta el centre de la ciutat amb el campus d'ESADE. d' aquesta forma es recupera 
la ruta per l' Eixample Sud. 
Tipus Resolució: Se li explica a la interessada. Aquesta queixa és tanca 
favorablement, coincidint en el temps la presentació de la queixa i la resolució per part 
de l'Administració municipal. 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903110001 
Assumpte: Persona que te una incapacitat laboral permanent 
Fets: 
Aquest ciutadà sap que la seva qüestió no pot ser atesa pel Síndic de Greuges de 
Sant Cugat, però vol un assessorament. 
Actualment té una incapacitat laboral permanent, a partir del segon any de la 
declaració d'incapacitat la llei estableix que es podran fer revisions mèdiques per 
considerar si la malaltia persisteix. 
El problema rau en que després d'aquest temps d'incapacitat, cas de que fos donat 
d'alta i hagués de reincorporar-se al treball la situació de la persona afectada en 
relació a la SS ha canviat radicalment, ja que no ha cotitzat durant al temps de baixa.  
Comentaris: Pendent d’estudi. 
Tipus Resolució: Pendent  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903110002 
Assumpte: Manca de resposta a les seves al·legacions 
Fets: 
Al març de l'any 2005 va presentar unes al·legacions referent a una sanció de trànsit 
que li havien imposat per aparcar en un lloc on no hi havia cap senyal de prohibició i 
sense impedir el pas de cap persona o vehicle.  
No havia tingut resposta, tampoc l'administració li havia tornat a reclamar el import de 
la sanció. 
Comentaris: 
El Síndic fa una consulta a l'Organisme de Gestió Tributaria on es comprova que 
aquesta sanció va estar donada de baixa. 
S'informa a la interessada, que malgrat que mai se li havia notificat res, les seves 
al·legacions van ser acceptades.  
Tipus Resolució: Li comentem el fet de seguir o no amb l'expedient i es decideix per 
tancar-lo.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  ASS0903110003 
Assumpte: Manca de resposta a un tràmit sol·licitat 
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Fets: 
El dia 15 de gener va sol·licitar un informe a la Policia referent a uns fets que van 
succeir el 4 de desembre de 2008, on suposadament davant d'una emergència es va 
sol·licitar l'ajuda de la Policia i aquesta la  van derivar als Mossos d'Esquadra.  
Al no tenir resposta a la seva demanda s'havia personat a les oficines de la Policia, on 
diu que li havien informat que no li podien donar aquesta informació, ja que la persona 
que ho havia de fer tenia horari de tarda. Poc desprès rep una trucada a casa on 
l'informen que com no han fet el servei, no informaran de res. 
Comentaris: 
Des de l'Oficina del Síndic ens posem en contacte amb les Oficines municipals de la 
Policia, perquè ens informin. 
El dia que van succeir els fets no consta cap trucada a la seva centraleta, demanant 
aquesta ajuda. L’informaran per escrit d'aquest fet.  
S’informa, a la interessada, que en breu rebrà aquesta informació i després ella 
valorant el resultat, decidirà com continuar la seva queixa.  
Tipus Resolució: S’informa a la ciutadana i es tanca l’expedient  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  ASS0903110004 
Assumpte: Caiguda a la via pública degut a la manca de manteniment de la mateixa. 
Fets: 
El dia 31 de gener a la tarda quan es disposava a deixar el seu vehicle al pàrquing va 
punxar la roda del seu vehicle. El dia següent va comprovar que era el que havia 
provocat aquesta punxada. I es va adonar que les escales de la plaça estaven 
trencades i era el que havia fet que la roda es punxes.  
Aquell dia plovia i a l’apropar-se als lloc dels fets va relliscar i va caure, com a 
conseqüència va patir una lesió, una luxació glenohumeral. a l'espatlla esquerra. 
Estava de baixa laboral i necessitava l'ajuda d'una altra persona per cuidar dels seus 
fills petits.  
Comentaris: 
El síndic informa a la interessada del seu dret a presentar una reclamació patrimonial a  
l'Ajuntament, exposant els fets i les conseqüències.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat  

Número expedient: ASS0903130001 
Assumpte: Desacord amb el tiquet d'una botiga en temps de rebaixes 
Fets: 
Una senyora exposa al Síndic el seu malestant per l'actitud d'un comerç ubicat a Sant 
Cugat. Va adquirí al desembre una peça de roba, que va haver de canviar perquè no li 
quedava bé i no hi havia una altra talla. Varen fer un val per poder canviar-la més 
endavant, quan va anar, en període de rebaixes, va tenir dificultats.  
Comentaris: 
Malgrat que aquest tema no es competència del Síndic de Greuges se l’adreça al 
departament corresponent, en aquest cas l'Omic on l’assessoraran de com ha d'actuar 
per poder ser atesa. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 
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Número expedient:  ASS0903130002 
Assumpte: Equivalència de títols per poder cursar estudis superiors  
Fets: 
Una veïna de Sant Cugat s'adreça al Síndic per explicar els problemes que té per 
matricular-se a la universitat de Vic per cursar estudis de magisteri. En aquesta 
universitat s'ofereix unes places en un pla especial però només admeten el títol de 
Tècnic superior en Educació Infantil (CFGS). En canvi, no admeten el títol de Tècnic 
especialista en llar d'infants (FP2).  
Tot i l'equivalència (efectes acadèmics i professionals) entre el títol de Tècnic 
especialista en llar d'infants (FP2) i el títol de Tècnic superior en Educació Infantil 
(CFGS) 
D'altra banda, vol inscriure’s a les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic superior 
en Educació Infantil (CFGS) i demana convalidacions d'assignatures presentant al seu 
títol de FP2. L’informen que no li convalidem cap doncs són títols equivalents.  
Es troba desconcertada.  
Comentaris: 
Se l’informa que és una queixa en el que el Síndic de Greuges de Sant Cugat no pot 
fer res però se l’intenta ajudar.  
Ens posem en contacte amb la secretaria del Síndic de Greuges de l'UAB que ens 
adreça a la Comissionada d'Universitat.  
S'informa a la interessada, a la vegada que envien un correu a la Comissionada per fer 
aquesta consulta, amb les dades de la interessada. La resposta va venir des de la 
direcció d'Universitats, que amablement varen respondre els dubtes de la interessada 
pel correu electrònic i a les nostres telefònicament.  
La veïna reclamant no estava molt convençuda amb aquestes explicacions . És més, 
pensava fer una consulta a un advocat. 
L'explicació donada és el resultat d'un treball conjunt de les universitats de Catalunya, 
treballant i assessorats legalment 
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com a informat 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903130001 
Assumpte: Desacord amb una sanció imposada  
Fets: 
El dia 24 de juliol de 2008 li van imposa una sanció per no obeir les ordres dels agents 
de l'autoritat. No estava d'acord amb aquesta sanció i va presentar les corresponents 
al·legacions, indicant que sí que va estacionar el seu vehicle en un lloc prohibit, però 
quan l'agent li va indicar que el retires, ho va fer. Per tant, segons el que diu, en cap 
moment va desobeir les ordres de l'agent. 
Aquestes al·legacions van estar desestimades, presenta recurs del que no ha rebut 
resposta. Paga la sanció per no incrementar-la amb recàrrecs i interessos  
Comentaris: 
Les denuncies de caràcter obligatori, formulades per agents de l’autoritat s’haurien de 
notificar en l’acte als denunciats. 
Els agents de l’autoritat estan obligats a notificar en el moment les infraccions que 
s’observen dels denunciats, tal i com estableix l’art. 10 del Real Decret 320/94, pel que 
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s’aprova el Reglament sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial. En cas de que la sanció no pugui ser notificada en l’acte ha de 
constar a la butlleta el motiu, en aquesta ocasió consta el motiu: gran intensitat de 
circulació, inconcret no específic i totalment subjectiu ja que un 24 de juliol a les 12:47 
no és una hora de molt trànsit, normalment.   
Tipus Resolució: 

Número expedient: QEX0903130002 
Assumpte: Problemes de soroll provocats pels ventiladors o motors de l'edifici 
municipal nou 
Fets: 
Viu al front de l'edifici de l'ajuntament nou. Pateix el soroll provenien dels baixos 
d'aquest edifici, semblen produïts pels motors o els ventiladors de l’aire condicionat.  
El soroll no es constant però es produeix cada vegada de forma més freqüent, a 
qualsevol hora del dia o la nit, independentment que sigui un dia laboral o festiu. 
El 18 de setembre de 2008, va presentar la queixa a traves del web municipal, la 
resposta va ser que prenien nota i es posarien en contacte. 
Com cap persona s'ha posat en contacte amb ell, torna a fer la mateixa reclamació, el 
18 de desembre i el 19 de gener, fent servir el web, sense obtenir cap resposta.  
Comentaris: 
Es sol·licita informació al respecte, tenim en compte que el soroll s'incrementa a l'estiu 
amb la utilització continua dels aparells d'aire condicionat. Aquesta sol·licitud es fa 
telefònicament.  
El soroll estava ocasionat pels ventiladors del pàrquing, situat sota l'Ajuntament. Els 
tècnics municipals, han preprogramat el rellotge que feia funcionar aquests ventiladors. 
Ens hem posat en contacte amb el ciutadà i ens ha informat que el problema ha 
quedat resolt. 
Tipus Resolució : Resolt favorablement  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903130003 
Assumpte: Problemes d'una sanció de trànsit al municipi d'Igualada 
Fets: 
Va rebre una sanció de l'Ajuntament d'Igualada per estacionar el seu vehicle, una 
moto, en una zona blava sense disposar del corresponent tiquet.  
Ha presentat diferents instàncies al·legant que havia d'haver un error a la matricula,  
ell mai havia estat a Igualada i no deixaria mai la moto a una zona blava. Havia 
presentat al·legacions i còpia de la butlleta, però sense cap resultat positiu. 
Pagava la sanció per no tenir problemes però volia ajuda del Síndic  
Comentaris: 
Malgrat que no és un tema del Síndic de Greuges de Sant Cugat, es recull tota la 
informació que porta aquest ciutadà i es traspassa a la Síndica d’ Igualada.  
El dia 10 de març ens comuniquen que aquest senyor tenia raó, que havia estat un 
error al copiar la matricula i que es procedia a donar de baixa la sanció i retornar l' 
impost de la sanció.  
Tipus Resolució: Resolt favorablement
_____________________________________________________________________ 
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Número expedient:  ASS0903130004 
Assumpte: Problemes amb unes quotes pendents de la Seguretat Social  
Fets: 
El propietari d'un establiment a Sant Cugat s'adreça al Síndic per exposar la seva 
disconformitat per una reclamació que fa la Seguretat Social, han de pagar unes 
diferències que no havien pagat en el seu dia. 
Aquesta diferència no s'havia fet efectiva perquè creien que gaudien d'una bonificació 
per tenir treballant una persona discapacitada.  
Comentaris: 
El Síndic li recomana tractar aquest tema amb el seu gestor, ja que en te, i comprovar 
la llei en el moment de contractació d'aquesta persona.  
Actualment si que hi ha lleis que afavoreixen la contractació de persones amb algun 
tipus de discapacitat, però aquest contracte es va fer abans de la llei. Com a 
conseqüència es van poder gaudir d'alguns avantatges, però no dels actuals   
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  

Número expedient:  ASS0903160001 
Assumpte: Desacord amb l'anul·lació d'una sanció 
Fets: 
Va tenir una accident amb el vehicle a la cantonada Cr. de Verdi / Cr. de Barcelona. 
Un vehicle es va saltar el stop i va topar amb al vehicle que ella conduïa, produint-li 
danys materials al cotxe i físics a seva persona. 
Com era una tema que s'havia portat a judici s'havia assabentat per la seva advocada 
que la sanció imposada per la Policia Local havia estat retirada.  
Comentaris: 
Se li explica a la interessada que la persona que va ocasionar l'accident, tenia dret a  
presentar al·legacions a l'administració i potser els atenuants que havia presentat 
havien estat verificats i acceptats per l'organisme competent.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat, el Síndic no pot entrar en 
queixes o problemes entre  particulars i no hi ha cap indici de que l'administració no 
hagi actuat correctament.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903160002 
Assumpte:   Problemes amb la seva companyia d'assegurances 
Fets: 
Aquesta senyora s'adreça al Síndic per exposar el seu problema amb la companya 
d'assegurances que tenia contractada. Aquesta empresa l’ha fet fora sense donar-li 
cap explicació, aprofitant un moment en que ella es troba de baixa i no pot treballar.  
Comentaris: 
Se li explica que aquesta queixa s'ha de presentar davant de l'Oficina de l'OMIC, 
també se li explica la forma de contactar amb ells i se li recomana agafar hora per 
l'entrevista. També s’informa que pot adreçar-se al col·legi d’advocats i tenir 
assessorament jurídic (no pot esperar-se a ser atesa pel servei que proporciona 
l'ajuntament)  
Tipus Resolució: es tanca l'expedient com assessorament.  
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_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903160003 
Assumpte: Problemes amb l'empresa que li subministra el GAS 
Fets: 
Presenta una queixa sobre la factura que ha rebut de l'empresa que li subministra el 
gas. La factura anterior es va calcular amb la lectura estimada i aquesta amb lectura 
real suposant un increment excessiu del import d'aquesta factura.  
Comentaris: 
Se li explica que aquesta queixa s'ha de presentar davant de l'Oficina de l'OMIC, 
també se li explica la forma de contactar amb ells i se li recomana sol·licitar hora per 
l'entrevista.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorament. 

Número expedient: ASS0903160004 
Assumpte: Manca de facturació per part de FECSA 
Fets: 
Una senyora expressa la seva preocupació davant del fet que porta cinc mesos sense 
pagar cap factura de FECSA, malgrat que s’ha dirigit en diferents ocasions a 
l’empresa, telefònicament i personalment, no ha resolt el problema.  
Comentaris: 
Se li explica que aquesta queixa s'ha de presentar davant de l'Oficina de l'OMIC, per 
facilitar-li la tasca, li sol·liciten hora directament des de la nostra oficina.  
Tipus Resolució: Aquest expedient com assessorat 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903170001 
Assumpte: Queixa sobre la situació del parc infantil situat al costat de l'escola l’Olivera 
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic per exposar el seu descontent i els problemes que 
ocasiona la situació del parc infantil que hi ha al costat de l'escola de seu fill. 
Les fustes que tanquen el parc estan trencades i els claus han quedat al descobert.  
Aquesta dona, ja feia temps que es queixava  trucant a l'Ajuntament. Finalment  
aquest mes de febrer el seu fill va caure, degut a aquesta situació. Estava molt 
indignada ja que ho havia reclamat en altres ocasions i no l’havien fet cas.  
Presenta la reclamació per escrit a l'Ajuntament i alhora ho fa a l'Oficina del Síndic 
Comentaris: 
Encara no s'ha iniciat la via administrativa, justament el document escrit encara no s'ha  
presentat per registre.  
Se li explica a la interessada que hem de deixar que l'administració tingui temps de  
respondre, ja que malgrat que ella havia trucat amb anterioritat, no tenim forma de 
controlar aquestes trucades, però li comuniquen que estarem pendents d'aquest tema. 
S'informa d'aquesta situació al Tècnic de Medi Ambient, que es posa en contacte 
telefònic amb la interessada, acordant la restitució de tot el material trencat d’aquesta 
zona de joc.  
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient, actualment s’està a l'espera de rebre el 
material adequat per modificar tot el que està trencat al parc de joc infantil.
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Número expedient: QEX0903170002 
Assumpte: Errors a les dades cadastrals que li suposen un increment del impost de 
Bens Immobles  
Fets: 
Presenta una queixa ja que per una sèrie d'errors a les dades que consten al cadastre 
ha estat pagant per una superfície de terreny i de l’edificació que no són correctes.  
Ell no era conscient d'aquest error. A partir d'unes obres que van fer uns veïns van 
detectar que pagava per una superfície de solar que no tenia, al rectificar-se aquesta 
dada i rebre la nova valoració va comprovar que la superfície construïda que constava 
era aproximadament el doble. 
Mai havia rebut cap document ja que el domicili fiscal que constava al cadastre era 
incorrecte, l'IBI el pagava mitjançant domiciliació bancària i tampoc rebia cap 
notificació amb anterioritat. Ha sol·licitat la devolució del import que ha pagat i li han 
desestimat. 
Comentaris: 
El Síndic comprova la documentació i les dades aportades pel ciutadà. Se li demana 
més informació per poder comprovar la viabilitat o no de la queixa.  
Desprès d’estudiar la documentació aportada es comprova que encara no ha esgotat 
la via administrativa, se li recomana presentar la seva reclamació davant del Centre de 
Gestió Cadastral que és l’òrgan competent.  
Tipus Resolució:Es tanca l’expedient com a informat a l’espera de que el ciutadà 
esgoti la via administrativa.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903170001 
Assumpte: Problemes amb l'empresa en qui té contractat el servei d'Internet 
Fets: 
Porta dies sense poder fer servir Internet, intenta parlar amb algun responsable de 
l'empresa, però sense èxit.  
Comentaris: 
Se li informa que el Síndic no pot atendre queixa referent a empreses privades, però 
s'adreça la seva queixa a l'Oficina de consumidor. 
Es tanca l'expedient com assessorament.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorament
_____________________________________________________________________ 
Número expedient:  ASS0903170002 
Assumpte: Problemes amb FECSA 
Fets: 
Ha rebut una factura desorbitada de FECSA i vol presentar si es pot una queixa 
Comentaris: 
Se l’informa que aquesta és una queixa que ha de presentar davant de l'Oficina 
Municipal d'Informació al Consumidor. Se li facilita la seva comunicació amb aquesta 
oficina.  
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com assessorament.  
_____________________________________________________________________ 
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Número expedient: QEX0903170003 
Assumpte: Sanció de trànsit 
Fets: 
Al maig del 2008 va tenir un incident amb una senyora i el seu fill petit (2 o 3 anys), 
aquest va travessar el pas de vianants sol, malgrat que tenia el semàfor verd el fet de 
passar sol va fer que no es veies des del vehicle, aquest tenia el semàfor en 
intermitent i va passar.  
Alertada pels crits de la mare va aturar el vehicle. La mare del nen la va amenaçar i va 
agafar les dades del vehicle, es va personar a les oficines de la Policia Local per 
presentar una denuncia voluntària. 
Quan va rebre la sanció va interposar al·legacions que han estat desestimades. Com 
no va entendre bé el document que havia enviat l'Organisme de Gestió Tributaria no 
va pagar la sanció que finalment li ha estat embargada del seu compte corrent.  
Comentaris: 
El Síndic estudia la seva queixa i les dades aportades, la desestimació va estar 
notificada en el seu moment, però no s'ha esgotat la via administrativa.  
Tipus Resolució: Se li informa que no ha esgotat la via administrativa i se li recomana 
presentar recurs davant de l’òrgan competent.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903170003 
Assumpte: Maltractaments físics i psicològics per part del seu fill  
Fets: 
Una persona d'edat avançada, uns 80 anys s'apropa a l'oficina del Síndic sol·licitant 
ajuda. Ell i la seva dona pateixen agressions per part del seu fill. Tenen una ordre de 
allunyament que s’incompleix donat que el seu fill no te mitjans per viure sol. D’altra 
banda, els seus pares no el volen fer fora de casa.  
Aquest darrer cap de setmana han tornat a tenir problemes, han hagut de trucar a la 
policia i tot ha acabat al jutjat, el jutge li ha recordat que tenen una ordre d'allunyament 
i que si no la compleixen, ells tampoc poden fer res.  
Comentaris: 
Aquesta persona esta desesperada i malgrat que no es un tema en que pugui 
intervenir el Síndic, es contacta amb Serveis Socials. 
Aquesta persona, o la seva família, ja rep ajuda dels Serveis Socials, te una assistenta 
social que li porta el tema. Sembla que ni a nosaltres ni a la assistenta socials ens ha 
explicar tota la veritat (aquesta creia que el fill no vivia amb ells). És un cas molt 
complicat i que necessita ajuda. 
Acordem amb l’assistenta trucar-lo i adreçar-lo a ella directament. Des d'aquest 
moment no agafa el telèfon, és impossible contactar amb ell. S'informa a l'assistenta. 
Tipus Resolució: Tanquem l'expedient, però continuarem intentant parlar amb 
l'afectat per la gravetat del tema.  
____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903170004 
Assumpte: Manca d’informació sol·licitada al Padró d'Habitants 
Fets: 
Una senyora s'adreça a l'Oficina del Síndic de Greuges exposant la seva queixa sobre 
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el funcionament del Padró Municipal.  
Ella és propietària d'un pis a Sant Cugat que té llogat, a dos persones, però te la 
sospita que viuen i estan empadronats més. Ella creu que hi ha moltes persones vivint 
i empadronades i que podria arribar a ser un problema.  
Va sol·licitar informació al padró d'habitants i aquests es van negar a donar-li, al·legant 
acollint-se a la llei que el regula.  
Comentaris: 
El Síndic li confirma que les dades que consten al padró són confidencials i que no li 
poden donar malgrat que ella sigui la propietària. 
Se li recomana parlar amb els llogaters de l'habitatge ja que la seva intenció es no 
ocasionar cap problema als veïns de l'escala i saber l'ús que s’està fent de la seva 
propietat. 
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt mediació  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903170005 
Assumpte: Sanció de Trànsit 
Fets: 
El dia 11 de desembre va aparcar el seu vehicle ocupant part de l'espai reservat per 
un gual, els veïns van avisar a la Policia que va fer que el retiressin. 
Va pagar la corresponent taxa pel servei de la grua i va sol·licitar còpia de la sanció, 
que va pagar. 
Desprès de fer el pagament s’adona que el motiu d’aquesta sanció és aparcar a zona 
reservada pel pas dels vianants, que comporta la retirada de punts.  
Presenta al·legacions que han estat desestimades al comprovar que la sanció ha estat 
pagada. 
Comentaris: 
Es notifica a la Policia Local mitjançant un correu electrònic aquest error, clarament es 
pot comprovar que es un error material. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient favorablement. 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903230001 
Assumpte: Problemes d'olors ocasionats per un establiment dedicat a la restauració 
Fets: 
A finals de l'any 2007 va presentar la primera reclamació a l'ajuntament referent als 
olors que provocava el restaurant que està als baixos del bloc veí. 
Al novembre de 2008, tornen a presentar la mateixa reclamació sense resposta. 
S'apropa l'estiu i no podran obrir les seves finestres. El problema radica en el fet que la  
sortida de fums de l'establiment queda més o menys a la mateixa alçada que la seva  
terrassa.  
Comentaris: 
Es sol·licita informació al respecte.  
Tipus Resolució: Pendent  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903230002 
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Assumpte: Manteniment de la via pública 
Fets: 
Al maig de 2007 va presentar una queixa fent servir els ulls de la ciutat on exposava el  
problema que ocasionava l'arbrat públic, que havien aixecat la vorera i podia ser 
perillós pels vianants. Al desembre va tornar a presentar la queixa al Casal de Mira-sol 
i ho ha tornat a fer al febrer, sense cap resposta 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació a l’àmbit corresponent.  
Tipus Resolució: Pendent de resoldre  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903230003 
Assumpte: Llei de dependència  
Fets: 
A l'octubre de 2007 va sol·licitar l'ajuda de dependència per la seva mare. Al no tenir 
resposta de l'administració ha fet tres reclamacions, dues telefònicament i en una  
altra ocasió es va personar a les oficines de la Generalitat.  
Finalment el 29 de juliol de 2008 va rebre la visita dels tècnics per valorar el Grau de  
dependència de la seva mare, torna a no tenir resposta.  
Comentaris: S’informa al ciutadà que aquesta queixa s’ha de traslladar al Síndic de 
Gregues de Catalunya, que es la persona que te competència sobre temes relacionats amb 
la Generalitat i els òrgans que depenent d’aquesta.  
Tipus Resolució:  Es trasllada aquest expedient al Síndic de Greuges de Catalunya per 
la seva resolució.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0903230004 
Assumpte: Sanció estacionament pas de vianants  
Fets:  
1. A l'octubre de l'any 2008 li van imposar una sanció per estacionar el seu vehicle en 
un pas de vianants que no estava ben indicat, la pintura de la via  es quasi inexistent. 
2. Va presenta al·legacions, indicant que el conductor habitual del vehicle era ell, ja 
que el titular és un familiar seu, i que degut a la situació del paviment no va veure el 
pas de vianants.  
3. Va pagar la sanció 
4. Ha rebut com resposta a les seves al·legacions l'arxiu de l'expedient per haver 
pagat la sanció.   
Comentaris: 
El Síndic en aquesta ocasió recorda a l’administració que el motiu d'aquesta queixa no 
és nou, al maig de 2008 a l'expedient 38/2008 es va presentar un cas igual.  
Una senyora que aparcava en aquest mateix pas de vianants i igual que aquest senyor 
se li emportà la grua. Aquesta queixa es va resoldre amb l'anul·lació de la sanció i el 
retorn del cost de la grua, però malauradament el fet que va ocasionar la sanció no 
està resolt.  
Es sol·licita que es tingui en compte la possibilitat o no d'anul·lar aquesta sanció i el 
import de la grua i que es torni a pintar el pas de vianants que hi ha en aquesta zona 
(la cruïlla formada per el carrer de Bergara i el carrer de Verdí).  
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Tipus Resolució: Pendent de resposta  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903230001 
Assumpte: Problemes amb la facturació emesa per FECSA 
Fets: 
Presenta el seu desacord amb la darrera facturació emesa per la companya FECSA. Li 
van fer una lectura estimada al mes de gener, que no era proporcional al que 
normalment se li facturava en un mes, i la següent una lectura real, una factura de 
414.07 €. 
Havia demanat el fraccionament d'aquest pagament i li havien desestimat.  
Comentaris: 
Se li notifica que aquest no es un tema que pugui ser atès pel Síndic, però que 
adrecem la seva queixa a l'OMIC.  
Tipus Resolució: Es tanca com assessorament  
_____________________________________________________________________ 
Número expedient: QEX0903230005 
Assumpte: Sancions Cíviques. Enganxar cartells a la via pública. 
Fets: 
El propietari d’un establiment comercial ha rebut 8 sancions per enganxar cartells a la 
via pública. Al·lega que desconeixia que estes infringint cap normativa municipal.  
Comentaris: 
El Síndic informa que a les ordenances municipals queda recollit el fet de que esta 
prohibit enganxar cartells.  
Algunes d’aquestes sancions podrien ser incorrectes per que s’han efectuat sobre el 
mateix concepte, amb una variació d’hores. Es recomana presentar al·legacions a la fi 
de depurar el seu expedient.             
Tipus Resolució:  Es tanca l’expedient com a informat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903230002 
Assumpte: Problemes amb un producte adquirit 
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic per exposar el seu problema. Fa un any va comprar un  
ordinador i ja ho ha portat a reparar en cinc ocasions, li han canviat algunes peces 
però el problema persisteix (sempre és el mateix). 
Vol conèixer les lleis que l’emparen per poder sol·licitar un canvi de la màquina.  
Comentaris: 
Se l'explica que la seva queixa s'adreçarà a l'OMIC, per que es posi en contacte amb 
ella el més aviat possible.  
Tipus Resolució:  Es tanca l'expedient com assessorament.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903230003 
Assumpte: Problemes amb el temps d'espera de l'ICASS 
Fets: 
Aquesta senyora ja s'havia adreçat al Síndic en una altra ocasió per presentar una 
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queixa sobre els funcionament dels FGC alhora de concedir les targes pels jubilats. 
En aquella ocasió ja li van comentar que les normes eren molt clares, havia de ser 
més gran de 65 anys o disposar d'un certificat de discapacitat, i qui té competència per 
fer aquest certificat era el CAD (Centre d’atenció al discapacitat)   
Se li va recomanar demanar hora al CAD de Terrassa per gestionar el seu problema, 
ho va fer. Finalment, té un certificat que acredita el seu grau de discapacitat i ja te la 
targeta dels FGC per gaudir de bonificacions.  
La seva queixa, també radica en el temps que ha hagut de perdre per disposar 
d'aquest certificat, el temps i els desplaçaments. 
Comentaris: 
Se li explica que el Síndic municipal no té competència en aquestes qüestions que 
s’hauria d'adreçar al Síndic de Greuges de Catalunya, però que prèviament havia de 
presentar reclamació a l’òrgan competent. 
Tipus Resolució: Es tanca com assessorat 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0903230004
Assumpte: Sanció de Trànsit imposada pel Cos dels Mossos d'Esquadra 
Fets: 
Presenta la seva queixa en representació del seu marit. Aquest va ser multat el dia 19 
de gener de 2007 quan era a l'interior d'un vehicle que estava aparcat al carrer, 
(segons la descripció dels interessats). Una parella dels Mossos es va apropar al 
vehicle i li va demanar la documentació. Al no tenir carnet de conduir el van sancionar. 
No havien rebut cap notificació d'aquesta sanció fins ara, estan pagant 
fraccionadament, però no estaven d'acord, ja que afirmen que mai va conduir el 
vehicle. 
Comentaris: 
Se li informa que tenen dret a presentar un recurs sobre aquesta sanció, al·legant tots 
els errors que creguin convenients.  
Que desprès de presentar aquestes al·legacions si la resposta no els satisfà serà el 
moment de presentar la seva queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya, ja 
que es competència d' ell.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  ASS0903230005 
Assumpte: Sancions de trànsit imposades a Barcelona
Fets: 
Una senyora s'adreça per exposar la seva disconformitat amb dues sancions de trànsit  
comeses a Barcelona, en un carrer on no ha estat mai. 
Aquestes sancions las ha rebut la seva filla, que es la titular del vehicle.  
Comentaris: 
Se li recomana presentar al·legacions, informant a les autoritats qui es el conductor 
habitual del vehicle i demanant còpia de l'expedient d'aquesta sancions, ja que ella 
esta convençuda de que mai va a la ciutat de Barcelona amb el seu cotxe particular. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 
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Número expedient: QEX0903250002 
Assumpte: Manca de resposta per part de l'administració 
Fets: 
L'interessat d'aquesta queixa ja havia presentat una altra referent al mateix tema, les 
CCEE  del  Sector 11 - 13 de Mira-sol, (exp.: 54/2007 )  que varem donat per tancar el 
4 d'octubre de 2008, amb una nova liquidació que obria una altra vegada la via 
administrativa.  
Ell no estava d'acord amb aquesta nova liquidació, insisteix que les suposades 
millores fetes en el barri no li han aportat res. Al novembre, dins del terme legal 
corresponent va presentar unes noves al·legacions de les que no ha rebut cap 
resposta.  
Comentaris: 
Es vol recordar que quan es va tancar l'expedient es va fer la recomanació de que 
s'havia de respondre i agilitzar les actuacions administratives. Aquest senyor ja porta 
des de l'agost del 2007 amb el mateix tema, potser hem avançat una mica, però s'ha 
tornat a aturar. 
Tipus Resolució: Pendent estudi resposta administració 
____________________________________________________________________ 

Número expedient:QEX0904200001 
Assumpte: Sol·licitud devolució entrades d'un acte cultural 
Fets: 
Va adquirir 6 entrades per assistir a un acte cultural al Claustre del Monestir, una 
concert de sardanes. El dia del espectacle, malgrat de disposar de les seves entrades, 
no tenia lloc, cadira, per gaudir de l’acte. 
Va presentar dues instàncies una a l'OMIC i un altre a l'Àmbit de Cultura i no havia 
rebut cap resposta.  
Comentaris: 
S’informa a la interessada que encara no s'ha esgotat la via administrativa, però que 
s'intentarà conèixer en quina fase del procés administratiu es troba.  
S'ha pogut apreciar que les dues instàncies, que havia presentat la interessada, 
havien estat traslladades a l'Àmbit de Cultura, l'OMIC no va tenir constància de 
l'entrada d'aquesta reclamació. 
El Síndic contacta amb Cultura, que ens explica quins varen ser els organitzadors 
d'aquest acte i que són els responsables del fet. També ens informen que mantindran 
una reunió amb la interessada per resoldre el seu problema.  
Finalment la interessada rep la devolució del import de les entrades adquirides. 
Tipus Resolució: Aquest expedient s'ha resolt favorablement.   
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0904200001 
Assumpte: Problemes amb les comissions cobrades per la seva entitat bancària 
Fets: 
Va presentar una queixa  sobre les comissions bancàries que li cobra la seva entitat 
bancària. Creu que no són correctes. 
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Comentaris: 
Se l’informa que aquesta és una queixa que ha de presentar a l'OMIC. Per agilitzar la 
qüestió i que pugui valorar l'actitud de la seva entitat bancària s'acorda amb l'interessat 
transmetre les seves dades a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. 
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0904200002
Assumpte: Problemes amb el lloguer del seu habitatge 
Fets: 
Aquesta ciutadana va llogar el seu habitatge mitjançant l'Oficina Municipal d'Habitatge, 
amb la condició que en un futur s’instal·laria l'ascensor (per motius de salut se li fa 
difícil pujar les escales) 
Porta uns mesos vivint i la informació que li donen els veïns es que aquest ascensor 
mai es posarà ja que a ells no els interessa. Creu que hi ha un incompliment de 
contracte ja que en aquest si que hi consta.   
Vol tenir la possibilitat de llogar un altre habitatge que li sigui més còmode, però sense  
perdre les fiances tenint el compte el que diuen els veïns que mai es posarà aquest 
ascensor. 
Comentaris: 
Malgrat que no s'ha iniciat la via administrativa, i que l’ nteressada, per la seva situació 
familiar i de salut, necessita ajuda, l’informem que consultarem el seu cas. 
El Síndic es posa en contacte telefònic amb l'Oficina Municipal de l'Habitatge, que són 
els que han fet d'intermediaris en aquest contracte de lloguer. Informen que les dades 
que troben al contracte són correctes. L'ascensor esta previst, que s'ha de posar i es 
posarà. Es una obra i porta el seu tràmit.  
Per una altra banda, ells també coneixen a aquesta ciutadana i li facilitaran el fet de 
canviar el lloguer d'aquest habitatge, dins d'unes possibilitats lògiques.  
S'informa d'aquesta conversa amb la interessada i es tanca com assessorat.  
Tipus Resolució: Aquest expedient s'ha resolt favorablement 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  QEX0904200002 
Assumpte: Devolució aval  
Fets: 
Al novembre de 2008 es va sol·licitar la devolució d'un aval com garantia d'unes obres  
d'urbanització realitzades a la Rambla del Celler  per un import de 266.173,42 € 
Comentaris: 
Ens posem en contacte amb Tresoreria que ens fa saber el circuit que segueix un 
informe favorable per que aquesta empresa pugui rescatar l’aval i evitar el seu cost.  
Des de d’Intervenció es sol·licita un informe favorable a l'Àmbit corresponent, en 
aquest cas Territori.  
Des de l'Àmbit de Territori ens informen que s’estan treballant en aquest expedient, 
que és una obra molt antiga, que els tècnics que la portaven ja no hi són i que s'ha de 
rescatar aquesta documentació de l'arxiu municipal.
S'informa a la interessada, li comuniquem que s’està treballant en el seu expedient, 
que presenta certes dificultats. També l'informem que estarem pendents del tema, ja 
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que malgrat que han passat quasi sis mesos de la presentació de la seva instància, 
l’administració ha esta treballant per intentar resoldre el problema.  
Tipus Resolució: Aquest expedient s'ha resolt favorablement 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  QEX0904200003 
Assumpte: No rep resposta de l'administració 
Fets: 
El passat 9 de desembre de 2008 va presentar unes al·legacions contra : 
 - Una sanció de trànsit, per no respectar la prioritat de pas de vianants degudament 
senyalitzat. 
 - Un embargament del compte corrent per un deute que no va estar notificat 
correctament (l'adreça que constava, era el número de parcel·la, quan fa més de 22 
anys que tots els veïns tenen una bústia al començament del carrer). No ha rebut cap 
mena de resposta. 
Les seves al·legacions estaven basades en el fet que no era conscient de l'existència 
d'aquesta sanció ni podia recordar que el motiu fos correcte. 
Aquesta sanció no va estar notificada correctament, constava una adreça que no era 
la correcta, finalment li van embargar del seu compte. 
Comentaris: 
Es sol·licita la resposta a aquesta ciutadana 
Tipus Resolució: Pendent de resolució 

Número expedient: ASS0904200004 
Assumpte: No pot llogar un local perquè l'Ajuntament no dona llicències per l'activitat 
que es volen realitzar  
Fets: 
Es propietari d'un local al Ps. de Torre Blanca. Aquest local l'ofereix en lloguer, però 
per la negativa municipal a donar llicències a una cert tipus d'activitat no hi ha 
persones interessades. i les que  estan quan reben la negativa a la seva activitat ho 
deixen.  
Comentaris: 
Se li va recomanar presentar un escrit sol·licitant a l'Ajuntament una possible 
modificació de pla d’usos comercials. Aquesta limita l'obertura de serveis en alguns 
punts de la ciutat i que va se aprovat a l'any 2007. Tenint en compte els moments de 
crisis, s’hauria de revisar.  
Tipus Resolució: Expedient tancat com assessorat.  
_____________________________________________________________________   

Número expedient: ASS0904200005 
Assumpte:Sanció de trànsit aparcament a una zona de vianants 
Fets: 
Va estacionar el seu vehicle a un pas de vianants, segons la descripció dels fets per 
un tema urgent. Quan tornà al seu vehicle, l'agent ja li havia imposat la sanció i no va 
escoltar les seves explicacions.  
Va rebre la sanció, no va llegir la part posterior del document on li recomanaven 
facilitar el nom del conductor, posteriorment va rebre la sanció corresponent. 
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Comentaris: 
Se l’informa que l'actuació de l'administració fins ara ha estat correcta, li van notificar la 
sanció en temps i forma, i ell va ser qui, al no va llegir la totalitat del document, no va 
aportar les dades sol·licitades. 
Aquesta nova notificació  li don l’oportunitat de presentar al·legacions i això es el que 
se li recomana.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0904200006 
Assumpte: Problemes amb FECSA 
Fets: 
Es queixa de que te una facturació excessiva per l'habitatge que té. Que ha comprovat 
el seu contracte i que li han dit que hi ha una modificació i que ella mai ha modificat 
res. No creu que el tracte rebut a l'oficina de FECSA a Sant Cugat sigui el més 
correcte.  
Comentaris: 
Se l’informa que aquest és un tema que ha de tractar amb l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor.  
Ens autoritza a transmetre les seves dades al departament  perquè es posin en  
contacte amb ella. 
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com assessorament.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0904200007 
Assumpte:Problemes amb la reparació d'un electrodomèstic 
Fets: 
Aquesta persona viu en un habitatge de lloguer. Fa 10 dies que es va espatllar la 
caldera ( una caldera semi nova, es va adquirir fa un any i mig) i no disposa d'aigua 
calenta. El propietari de l'habitatge passa de la situació i el tècnic de la casa li diu que 
li haurà de cobrar. 
Ella defensa el fet de l'existència d'una garantia i que s'ha de complir. El tècnic li 
informa que si no cobra no hi anirà. 
Comentaris: 
Se li informa que aquesta queixa es competència de l'OMIC,  i que amb la seva 
autorització, en aquest mateix moment, els enviaríem les seves dades. 
Davant de la urgència del cas fem la consulta telefònicament, ens confirmen que la  
garantia té dos anys i li recomanen que derivi aquest problema al propietari de 
l'habitatge, ja que és la seva obligació i que li notifiqui per escrit aquesta situació.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0904200004 
Assumpte: Problemes amb una petita rasa oberta a la via pública 
Fets: 
En representació d'una Comunitat de Propietaris exposa la seva queixa,. 
En cincs ocasions diferents ha sol·licitat a l'Ajuntament que la Brigada Municipal es 
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faci  
càrrec de arreglar una rasa que hi ha a la via pública i que esta tapada amb uns 
simples taulons de fusta i que esta just davant del vestíbul d'aquesta comunitat 
1. 4 de juny de 2008, reg. d'entrada E2008019922 
2. 4 de juliol de 2008 , reg. d'entrada E2008023841, exp. X2008016422 
3. 24 de juliol de 2008, reg. d'entrada E2008023530, exp. X2008013680 
4. 27 d'agost de 2008, reg. E2008029439, exp. X2008013680 
5. 13 de gener de 2009, re. E2009000991, exp. X2008013680.  
Ni s'ha resolt el problema, ni han respòs al seus escrits.  
Comentaris: 
Es sol·licita que aquesta vorera sigui deixada correctament en la mateixa situació que 
havia estat normalment, i que per una altra banda es respongui els escrits presentats.  
Tipus Resolució: Pendent de resposta  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0904210001 
Assumpte: Desacord amb una sanció de trànsit 
Fets: 
Ha rebut la notificació d'una sanció de trànsit en concepte de portar dins el vehicle un 
dispositiu de detecció de radars.  
No esta d'acord, al mes de desembre va passar per una carretera d'aquest municipi 
coincidint amb la col·locació del radar. L'agent l’estava col·locant en aquest moment. 
No sap com la policia pot fer aquestes afirmacions si a ell no el va aturar ningú (a més 
de no ser certa aquesta afirmació).   
Comentaris: 
Des de l'oficina del Síndic se l’informa que ha de presentar al·legacions, sol·licitant si 
ho creu convenient, còpia del seu expedient per poder comprovar quines són les 
proves que aporta l'agent municipal. 
Fins que no s'esgoti la via administrativa el Síndic no pot acceptar aquesta queixa.  
Tipus Resolució: Es tanca com assessorament. 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0904210001 
Assumpte: Colònies de gats controlades 
Fets: 
Fa 8 anys que estan sol·licitant l'existència d'un refugi d'animals abandonats a Sant 
Cugat del Vallès i la instauració de Colònies de gats controlades.  
Afirma que malgrat que ha mantingut diferents entrevistes amb membres de 
l’administració per la creació d’aquest refugi, que segons la seva descripció dels fets, 
la llei obliga a la seva creació. 
Comentaris: 
El Síndic esta estudiant tota la documentació aportada per la ciutadana i la normativa 
aplicada a uns altres municipis. 
Tipus Resolució: Pendent de Resolució.
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0904230002 
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Assumpte: Sanció manca d'assegurança obligatòria del vehicle 
Fets: 
- El Sr. CBR va estar propietari del vehicle amb matricula B 9349 OM fins al maig de 
2007 que ho va vendre al Sr JLF 
 Per problemes amb els documents del Sr. JLF no es va poder fer el canvi de nom en 
la data acordada, quedant a l’espera d’aquesta documentació per tramitar el canvi de 
nom a la Prefectura de Trànsit.  
- El Sr. JLF es va veure obligat a tornar al seu país, per un problema familiar, i va 
vendre aquest vehicle a una tercera persona. 
- Davant de la impossibilitat de fer aquest canvi de nom l’interessat es personà el dia 2 
de gener de 2008 al Cos dels Mossos d’Esquadra i presentà la denúncia pertinent.  
- El 15 de febrer de 2008 sol•licita la baixa d’aquest vehicle.  
- Al desembre del mateix any passejant pel barri de les Planes de Sant Cugat del 
Vallès, va trobar el vehicle estacionat a la via pública i va trucar a la Policia Local 
informant d’aquest fet.  
- La Policia retira el vehicle i el porta al depòsit municipal.  
- La mateixa Policia Local li ofereix la possibilitat de recuperar el vehicle, si es del seu 
interès.  
- Comença a gestionar l’alta d’aquest vehicle. Fa la pertinent consulta el dia 9 de 
desembre a trànsit on comprova que aquest vehicle consta de baixa. 
- Paga la taxa en concepte de grua i dipòsit el dia 9 de desembre per un import de 
113,85 €. 
- Retira el vehicle del dipòsit municipal el dia 9 de desembre de 2008, mitjançant el 
servei d’una grua. 
- Posteriorment rep una sanció del Servei Català de Trànsit per no tenir contractada 
l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en data 7 de desembre de 2008. Ha 
presentat al•legacions que han estat desestimades. 
Comentaris: 
S’informa al ciutadà que aquest expedient l'haurem de traslladar al Síndic de Greuges 
de Catalunya ja que la sanció ha esta imposada per el Servei de Català de Trànsit. 
Tipus Resolució: Trasllat al Síndic de Greuges de Catalunya. 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0904270001 
Assumpte: Gestió de baixa d'una motocicleta  
Fets: 
És propietari d'una motocicleta per compra, però no ha pogut fer el canvi de nom a la 
Prefectura de Trànsit per que consta donada de baixa.  
El motiu de la baixa és "Baixa d'ofici per abandonament", desprès de fer consultes a la 
Prefectura de Trànsit i a les oficines de la Policia Local, l’informen que aquest tipus de 
baixa les efectua la policia local, i que potser ha estat un error d'un número de la 
matricula. Si esta interessat en tornar-la a donar d'alta li pot ocasionar una despesa de 
180 €, que no està disposat a assolir per l’error d'un altre.  
Comentaris: 
Se l’informa que no es pot acceptar la seva queixa ja que no ha iniciat la via 
administrativa. Mai ha presentat cap reclamació per escrit. Se li recomana presentar 
una instància a l'Ajuntament demanant informació concisa de tot això que li han anant 
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explicant en un organisme i un altre. 
Tipus Resolució:  Es tanca l’expedient com  informat. 

Número expedient: ASS0905190001 
Assumpte: Problemes amb l'administració de Rubí 
Fets: 
S'adreça al Síndic per exposar la seva disconformitat amb l'actuació de l'administració 
de Rubí. 
- Duplicitat rebuts taxa de sanejament. 
- Sanció i retirada del seu vehicle per part de la grua, quan disposava i tenia exposat la 
targeta de discapacitat. 
- Endarreriment de l'administració per concedir una llicència d'obra menor, adequació 
d'un local per desenvolupar una activitat econòmica.   
Comentaris: 
Aquesta persona ja s'ha adreçat en diferents ocasions al Síndic de Greuges Municipal. 
Se l’informa que totes les queixes que presenta estan relacionades amb l'administració 
d'un altre municipi i que el Sindic de Sant Cugat no pot entrar. 
Se li informa que si ho troba convenient podem traslladar el seu expedient al Síndic de 
Greuges de Rubí o fer-ho personalment ell.  
Malgrat que els seus temes són d'una altra administració, se l’assessora en punts 
comuns a totes, documentació necessària, obligació d'haver esgotat la via 
administrativa, normativa sobre estacionament de vehicles quan es gaudeix de la 
targeta de discapacitats, etc... 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  

Número expedient: ASS0905190002 
Assumpte: Disconformitat amb l'afectació urbanística de la seva finca 
Fets: 
La seva família és propietària d'una finca afectada pel PGM , Pla General Metropolita. 
No entén quina és la part afectada, volen fer obres d'adequació a la finca però degut a 
l'afectació i a la divergència entre la superfície del solar que consta a l'Ajuntament i el 
que ells diuen tenir, no sap ben be que pot fer. 
Aquesta persona no te cap queixa de l'administració, però vol un assessorament, no 
acaba d'entendre per que ha de presentar documentació que acrediti la superfície real 
quan a les seves escriptures ja consta la que tenen.   
Comentaris:  
El Síndic sol·licita entrevista amb el director d'àmbit de Territori per poder comentar 
amb ell aquest expedient 
Durant l'entrevista s'explica la necessitat de saber els metres reals que anirà lligat al 
permís d'obres que han de sol·licitar els propietaris, les obres d'ampliació que pot 
fer,.... De tot el que es parlar es desprèn la necessitat de que els propietaris aportin un 
plànol topogràfic del terreny.  
S'informa a la interessada, explicant-li el contingut de l'entrevista entre el director de 
l'àmbit de Territori i el Síndic i se li ofereix acompanyar-la, si ho troba convenient a la 
pròxima reunió que tindrà amb l’administració, si cal. 
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Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com informat, explicant a la interessada el 
contingut de l'entrevista entre el director de l'àmbit de Territori i el Síndic  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0905190003 
Assumpte:Problemes amb la caldera d'aigua calenta 
Fets: 
Una ciutadana s'adreça al Síndic per exposar el seu problema, viu en habitatge de 
lloguer i fa més d'una setmana que no disposa d'aigua calenta. 
Ha notificat a la immobiliària que li va llogar el pis d'aquest fet, però no li fan cas. 
Llavors davant de la seva necessitat, ella mateixa s'ha posat en contacte amb el servei 
tècnic de la caldera. Aquests li han dit que vindran però que li cobraran la reparació. 
Ella no esta d'acord per que creu que aquest aparell encara te garantia, és 
relativament nou, no té dos anys.  
Comentaris: 
Se li informa que aquest es un tema de l'Oficina Municipal d'informació al Consumidor.  
Ens posem en contacte amb l'OMIC, li exposem el problema d'aquesta persona i ens  
indiquen la forma d'actuar. 
- És un problema que ha de resoldre la immobiliària que li va llogar l'habitatge. Seria  
convenient que li notifiques, encara que ja ho saben, aquesta incidència per escrit, 
correu, burofax,... 
- Per una altra banda, respecte al cobrament de la reparació, aquest encara gaudeix 
de garantia i el servei tècnic ho ha d'assumir.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0905220001 
Assumpte: Devolució de fermesa (garantia) 
Fets: 
La titular de l'empresa ens informa que gaudia d'una concessió administrativa per 
exercí del seu negoci en un local municipal.  
Finalitzada la concessió havia demanat la devolució de la fermesa a finals del mes de  
gener i encara no tenia resposta.  
Comentaris: 
Abans de valorar la presentació o no de la queixa des de l'Oficina del Síndic es fa una 
consulta, per saber en quina situació esta aquesta devolució, fa tres mesos que es va  
presentar la sol·licitud i potser esta a punt de resoldre. 
Ens informen que esta pendent del darrer informe d'Intervenció per passar a 
Tresoreria per la corresponent devolució, potser en una setmana quedarà tot resolt. 
Tipus Resolució: Es tanca aquest expedient com informat 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  QEX0905220001 
Assumpte: Desacord amb una ordre d'enderrocament  
Fets: 
Una ciutadana s'adreça al Síndic, el motiu de la seva queixa es una ordre d'enderroc 
de la seva finca. Aquesta ordre ve donada per la Generalitat perquè el seu habitatge 
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està en una zona d'afectació per carreteres. 
La seva trucada s'ha efectuat un divendres a última hora i davant de l’impossibilitat de 
poder obtenir més informació al respecte, quedem en trucar-nos dilluns de la setmana 
següent.  
Quan va fer el seu habitatge va demanar el corresponent permís d'obra major i no ha 
fet res que l'administració municipal no li hagués permès. 
Comentaris: 
Se li demana a la interessada informació al respecte. Si aquest expedient esta al jutjat, 
en un primer moment ens informa que no. 
També li fem avinent que si el problema es amb la Generalitat la seva queixa s'hauria  
de presentar al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Com no aporta molta informació ens posen en contacte amb els Tècnics de Territori, 
que ens informen  que són conscients d'aquest problema, que hi ha més persones 
afectades.  
Que l'Ajuntament intenta resoldre aquesta situació i recolza als ciutadans davant de la  
Generalitat.  
També ens informen que aquest expedient esta en tràmits judicials. 
Ens posem en contacte amb la interessada li informen del que ens hem assabentat. 
Ella ens confirma que ha parlat amb la seva advocada i que realment no podem 
intervenir  ja que està pendent d'un contenciós administratiu.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient. pendent sentencia judicial   
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0905250001 
Assumpte: Manca de Serveis a la Floresta  
Fets: 
Ens truca preocupat per la manca de serveis que hi ha a la Floresta.  
Fa més d'un any que no disposen d'oficina de correus, s'han de desplaçar a Sant 
Cugat per recollir la correspondència.  
Ara es troben en el problema que no tenen premsa diària, ha tancat l'únic quiosc que 
hi ha a la zona.  
Afirma que els ciutadans de la Floresta estan oblidats, pagant els mateixos impostos 
que la resta de veïns de Sant Cugat.  
Comentaris: 
Se li recomana presentar una instància a l'Ajuntament, indicant aquestes mancances.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com informat  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0905250002 
Assumpte: Problemes amb el mur de separació amb la finca llindar de la seva  
Fets: 
Un ciutadà s'adreça al Síndic de Greuges exposant el seu problema amb un veí que 
no respecta l'alçada màxima al mur de separació.  
Comentaris: 
Se li informa que és un problema entre veïns, on el Síndic no pot entrar. Per una altra 
banda se l’informa de la normativa vigent en relació a les tanques de separació entre 
finques contigües.  
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Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:ASS0905250003 
Assumpte: Problemes amb FECSA  
Fets: 
Una ciutadana propietària d'un pis que te destinat a lloguer ens informa que té un 
problema amb FECSA.  
L'empresa elèctrica li informa que té un deute, i li ha fet una liquidació 
d'endarreriments. Aquest endarreriment ja no el pot repercutir al llogater perquè ja ha 
deixat l'habitatge.  
Ha sol·licitat poder fraccionar el deute, però la persona que l’ha atès a les oficines li ha 
dit que s'hauria d'estudiar  
Comentaris: 
Li informem que aquesta és una queixa que ha de presentar a l'Oficina de l'OMIC, que 
ha de sol·licitar hora de visita, se l'indica com pot demanar aquesta entrevista. 
Com hi ha aquest requeriment de pagament ens posem en contacte amb l'OMIC que 
ens informa que aquestes liquidacions d'endarreriments són legals, però que la llei 
recull el fet de poder fraccionar el deute.  
Li recomanen demanar una hora de visita amb l'OMIC per que puguin estudiar la 
documentació en la que es basen per fe la liquidació d’endarreriments. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat  
_____________________________________________________________________   

Número expedient:  ASS0905250004 
Assumpte: Problemes amb un centre odontològic de la ciutat 
Fets: 
Un ciutadà expressa la seva queixa referent a la modificació del contracte efectuat per 
un centre odontològic.  
Va sol·licitar un pressupost que va estar acceptat per les dues parts. Desprès el 
Centre diu que hi ha un error i el modifica. Ell no esta d'acord, ha presentat una queixa 
davant del col·legi d'Odontòlegs, de la que no ha rebut encara resposta.  
Comentaris: 
Se l’informa que el Síndic de Greuges municipal no pot atendre la seva queixa, ja que 
es un problema amb una empresa privada, que s’haurà de dirigir a l'OMIC, i se 
l’informa de la forma de contactar-hi 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0905250002 
Assumpte: Manca de resposta de l'administració  
Fets: 
Aquest ciutadà per qüestions personals ha de repartir, periòdicament, unes cartes a 
diversos domicilis de Sant Cugat i es veu obligat a haver de baixar de la vorera 
multitud de vegades. Per la circumstància de que , molts domicilis amb jardí o tanca 
vegetal, envaeixen la meitat de l'amplada de la vorera amb ramificació abusiva i sense 
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control dels propietaris aliens a les molèsties que poden causar al ciutadà. Ex. el carrer 
d'Abella.  
Ha presentat dues instàncies que no han estat contestades.  
Comentaris: 
Sol·licitud d’informació i resposta als escrits dels ciutadà,  
Tipus Resolució: Pendent de resposta 
____________________________________________________________________ 

Número expedient:  QEX0905250003 
Assumpte: No ha rebut resposta a les seves al·legacions  
Fets: 
Al setembre de l'any 2007 va presentar al·legacions contra un projecte de 
reparcel·lació de la unitat d'actuació Monestir Núm. 3 (UAM) de la Modificació del Pla 
General Metropolità a l'entorn nord-est del Reial Monestir de Sant Cugat.  
No ha rebut resposta formal a aquestes al·legacions Sí que ha mantingut diferents 
entrevistes amb els responsables de l'Àmbit corresponent.  
Comentaris: 
El Síndic ja coneixia aquesta problemàtica. En un primer moment es va posar en 
contacte amb els responsables de l'àmbit per demanar-los-hi còpia del projecte, ja que 
aquesta ciutadana no el tenia. 
Ara es sol·licita que es respongui formalment a les al·legacions presentades per la 
interessada a la fi que aquesta pugui seguir la via que més li convingui; acceptar la 
decisió de l'administració o presentar un contenciós 
Tipus Resolució: Tancat favorablement, la ciutadana ha rebut resposta a les seves 
al·legacions. 
____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0905250005 
Assumpte:Problemes amb una agència de viatge 
Fets: 
El passat mes de desembre va contractar un viatge amb una agència d'aquest 
municipi, conjuntament va contractar una assegurança de cancel·lació. 
Aquest contracte incloïa quatre passatges, s’està pagant fraccionat. Amb l'oferta del 
viatge entrava en sorteig un televisor que va guanyar.  
El seu marit ha mort i han hagut de modificar el viatge, de quatre passant a ser dos. 
L'agencia de viatge li reclama que ha de retornar el televisor.  
Comentaris: 
Se li respon, per correu electrònic, que aquesta és una queixa que s'ha de presentar 
davant de l'OMIC. 
Se li remet aquest correu a l’OMIC, perquè pugui contactar amb ella. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0905250004 
Assumpte: Liquidació del Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
rebuda amb recàrrec 
Fets: 
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Una senyora s'adreça al Síndic exposant la seva queixa per un recàrrec que ha de 
pagar i no el troba correcte. 
El seu cunyat va morir sense fer testament i el seu marit ha estat l'únic hereu. Han 
hagut de contractar el serveis d'un advocat per fer tots els tràmits. Tràmits que han 
superat els sis mesos.  
L'advocat en cap moment els hi va explicar que havien de demanar un prorroga, per 
fer la declaració de la liquidació del Impost sobre el  increment del valor dels terrenys 
de naturalesa  urbana. Han rebut aquesta liquidació amb un 7.50 % de recàrrec.  
Comentaris: 
S’informa a la interessada que l'Organisme de Gestió Tributària ha actuat 
correctament,  ha aplicat la normativa vigent.  
L'error l’ha comès l'advocat que li ha tramitat l’expedient, i que havia d'haver-la 
informat dels terminis establerts.  
Se li recomana parlar amb l'advocat perquè aquest es faci càrrec del recàrrec 
ocasionat per la seva incorrecta gestió. Si aquest es nega, fer-li una notificació per 
burofax i presentar la queixa al col·legi d'advocats.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com informat  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  ASS0905270001 
Assumpte: Anul·lació de l'autorització per poder passar amb el seu vehicle per la 
zona de vianants 
Fets: 
Un veí de la Rambla Can Mora s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa. Té una 
plaça de pàrquing al Carrer Girona, diu que ha rebut un escrit de l'Ajuntament on li 
informen que hi haurà un canvi en el pla de mobilitat de la zona  i que no pot passar 
amb el seu vehicle per la zona de vianants. 
Normalment, ell surt del pàrquing i travessa la plaça de Can Quiteria, ara ha de sortir  
directament al carrer de Francesc Moragas, fet que li causa incomoditats per la 
pendent de la rampa de sortida de pàrquing i la circulació del carrer de Francesc 
Moragas.  
Comentaris: 
El ciutadà ens informa que ha presentat una instància a l'àmbit de mobilitat, que no ha 
estat resposta,.però per les dades que ens proporciona es pot observa que encara no 
s’ha esgotat la via administrativa. 
Acordem, amb ell, esperar un temps prudencial per rebre la  resposta i si no arriba, 
actuar. 
Ens posem en contacte amb un tècnic del departament de mobilitat, que ens sol·licita 
còpia de la instància presentada pel ciutadà. Desprès de rebre aquesta documentació 
ens informa que consultarà l'expedient d'aquesta persona i el suposat canvi de 
mobilitat de la zona. 
Informem al ciutadà d’aquesta conversa amb l’àmbit de gestió que ha de resoldre la 
seva queixa. 
Tipus Resolució: Tanquem l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0905280001 
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Assumpte: Sanció estacionament en zona blava  
Fets: 
El ciutadà afirma que va intentar treure el tiquet a la màquina que estava més a prop 
del lloc que havia estacionat. Que li va estar impossible ja que no acceptava les 
monedes i va haver de dirigir-se a una altre màquina expenedora de tiquets. 
Quan va tornar li havien imposat la sanció, amb tres minuts de diferència amb el tiquet. 
Ha fet al·legacions que han estat desestimades.  
Comentaris: 
S'informa a l'interessat que encara no ha esgotat la via administrativa. I que té la 
possibilitat de interposar recursos de reposició davant l'Alcaldia de l'Ajuntament. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com informat  
___________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0905290001 
Assumpte: Desacord actuació Residencia Geriàtrica 
Fets: 
Una ciutadana s'adreça al Síndic per exposar, segons els seus criteris, l'actuació en 
una Residencia Geriàtrica ubicada en aquest municipi. 
Assegura que manquen mitjans humans per atendre a les persones grans que estan  
ingressades ( 2 cuidadores per 40 persones) . Ella mateixa diu que en 3 dies de feina 
ha superat les hores de treball convingudes, no perquè ningú l'obligues, sinó perquè  
moralment no podia deixar a la gent penjada. 
Afirma que tampoc tenen prou cura amb els malats d'alzehimer, que estan en una sala 
no condicionada podent sortir sense cap problema.  
Comentaris: 
Li informen que no es un tema que pugui atendre el Síndic de Greuges de Sant Cugat, 
no està recollit dins del seu reglament, però que la informarem com ha d'actuar.  
Ens posem en contacte amb Serveis Socials Municipals, que ens expliquen que la  
competència sobre la inspecció a les Residències recau sobre l'oficina d'Acció Social 
de la Generalitat. És aquí on ha de presentar la seva denúncia. 
S'informa a la interessada.  
Tipus Resolució Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0905290001 
Assumpte:Endarreriment en l’entrega d'un document 
Fets: 
El dia 4 de març va sol·licitar un certificat municipal on hi hagués constància de 
l’antiguitat i legalitat del seu habitatge. Aquest certificat era imprescindible per 
aconseguir la cèl·lula d'habilitat. Document necessari per poder llogar el seu habitatge.  
Comentaris: 
El Síndic estudia la documentació aportada pel ciutadà, realment aquest document es 
va endarrerir, en un primer moment es va perdre la seva sol·licitud, que havia enviat 
per fax, i desprès per diferents motius es va allargar el procés. 
Aquesta persona no ha fet cap queixa formal davant de l’Ajuntament, fent constar les 
suposades pèrdues econòmiques que li ha suposat l’endarreriment del tràmit, se li 
recomana iniciar la via administrativa, el Síndic no pot intervenir fins que aquesta quedi 
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esgotada.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient per informat 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0906020002 
Assumpte: Soroll dels clients d'un establiment que esta al costat del seu habitatge 
Fets: 
Una parella d'aquesta ciutat s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa, fa anys que 
pateixen el soroll que fan els clients d'un establiment que esta al costat del seu 
habitatge. 
Han presentat moltes queixes, han aconseguit que modifiquin alguns dels seus hàbits, 
canvi d'horari per tancar, que mai compleixen, adequació insonora del local, però no hi 
ha forma que de poder controlar als clients quan surten. Truquen a la policia però 
sense cap èxit.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita que es comprovin totes les dades que aporten aquest interessats i 
que es faci  complir la normativa vigents que recull l’ordenança de convivència. 
Durant les primeres setmanes es va rebre el resum de les actuacions efectuades per 
la Policia per intentar resoldre aquest problema. El personal de la policia controlava 
que es complís l’horari de tancament de l’establiment i que els seus clients, sortissin 
sense molestar als veïns.  
També hem rebut el resultat de la sonometria efectuada per l’Àmbit de Medi Ambient. 
Tipus Resolució: Pendent de valorar les actuacions efectuades per l’Administració.  
_____________________________________________________________________ 
Número expedient: QEX0906160001 
Assumpte: Desnonament d'un nínxol 
Fets: 
Un ciutadà utilitzant el correu electrònic, ens presenta una queixa informant de com el 
cos de la seva mare ha esta desnonat del nínxol on feia 30 anys havia estat enterrada. 
Afirma que no s'havia que havien de pagar un manteniment per aquest nínxol, que ells 
van pagar la propietat però desconeixien que s'hagués de pagar un manteniment 
anual. La família regularment, visitava el cementeri, netejaven la làpida i posaven flors 
i en cap moment havia quedat abandonat. 
Desprès de la festivitat de tots sants de l'any 2007, al visitar el cementeri van 
comprovar que al nínxol de la seva mare hi havia una altra família, propietària per 50 
anys. L'administració els ha explicat que no van poder contactar amb ells, i van optar 
per el desnonament .No saben en quin lloc han estat deixat les restes de la seva mare, 
una fosa comú, segons l'administració és un lloc digne.  
Comentaris: 
La gestió d’aquest cementeri no correspon al nostre municipi, el Síndic no pot actuar 
davant d'una altra administració. Se li recomana dirigir-se a la Sindica de Greuges de 
Barcelona, per la seva valoració. Es un tema molt delicat, l'administració no pot dir que 
un nínxol esta abandonat pel fet que no es paguin les quotes de manteniment.  
Tipus Resolució:  Tancament de l’expedient com informat  
____________________________________________________________________ 

Número expedient:  QEX0906150002 
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Assumpte: Pujada excessiva del Impost de Béns Immobles 
Fets: 
Aquesta senyora és propietària d'una finca situada al centre del municipi. És una casa  
antiga. Des de la darrera revisió cadastral li ha augmentat molt el valor del seu 
habitatge i en conseqüentment el import que ha de pagar de l'IBI.  
És una senyora vídua, que no te uns altres ingressos que aquesta paga de vídua amb 
la que se li fa molt difícil viure.  
Ha intentat fer una permuta amb una constructora, però és molt complicat ja que a la 
zona on viu, s'ha modificat la normativa i aquesta no complau a cap promotor.   
A la zona on esta ubicada no es pot construir més plantes  
Comentaris:  
La quota que ha de pagar és correcta, no hi ha cap error. El Síndic estudia la 
possibilitat de que aquesta senyora es poguí sol·licitar algun tipus d’ajuda. 
Malauradament no podrà sol·licitar aquesta ajuda ja que no compleix amb tots els 
requisits, encara no te els 65 anys.  
S’informa a la interessada i es recomana sol·licitar fraccionament i pagar aquesta 
quantitat en diferents terminis.   
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informant 
_____________________________________________________________________  

Número expedient: QEX0906150003 
Assumpte: Problemes soroll provocats pels clients d'un establiment  
Fets: 
Un ciutadà de la Floresta, s'adreça al Síndic per exposar els problemes que li 
ocasionen els clients que visiten habitualment un bar que hi ha la front del seu 
habitatge.  
Afirma que l'establiment no compleix la normativa, no esta correctament insonoritzat i 
per aquest motiu se sent tot el xivarri que fan els clients a dins. Pitjor es quan surten 
fora. 
Comentaris: 
Es sol·licita informació corresponent per poder valorar les dades que aporta el ciutadà.  
Tipus Resolució: Pendent de resolució  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0906150004 
Assumpte:sanció cívica 
Fets: 
La persona titular d'un establiment dedicat a la restauració es posa en contacte amb el  
Síndic desprès d'haver rebut una sanció cívica en concepte de "Repartir, escampar i 
llençar tota mena de publicitat a la via pública o col·locar-la a parabrises de vehicles" 
en un carrer a prop de on esta situat l'establiment. 
Afirma que no ha fet publicitat del seu establiment escampat propaganda i per aquesta 
raó no creu que aquesta sanció sigui correcta.  
Comentaris: 
Se li informa de la conveniència de veure el seu expedient, que pot sol·licitar-lo i 
d'aquesta forma podrà valorar l'actuació de la Policia. 
Ens truca informant que ha seguit aquesta recomanació, ha vist l'expedient i la sanció 
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ha estat imposada en base a una publicitat que qualsevol del seus clients pot agafar a 
l'entrada de l'establiment. Continua assegurant que no han fet cap repartiment massiu 
de propaganda. 
Se'l  recomana presentar al·legacions a l'administració fent constar que no han fet cap 
distribució massiva, que aquest paper esta a la disposició de qualsevol i que l'agent 
que va imposar la sanció en cap moment els va veure llençar-lo.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient, no s'ha esgotat la via administrativa.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  QEX0906150005 
Assumpte: Sanció imposada per no dur el permís de conducció 
Fets: 
Un ciutadà de Barcelona, s'adreça al Síndic per presentar una queixa per la sanció 
imposada per un agent i l'actitud d'aquest. L'interessat afirma que a la matinada del 31 
de maig, un agent el va fer aturar el vehicle en un control rutinari d’alcoholèmia, li va 
demanar la documentació la seva  i la del vehicle; el seu carnet de conduir és 
australià. Li va ensenyar el seu carnet de conduir, a més del carnet internacional, 
como exigeix la llei espanyola. 
L'agent el va sancionar i va immobilitzar el vehicle, veient-se obligat a trucar a un amic 
per que el recullis, juntament amb els altres acompanyants del cotxe. 
En tot moment va al·legar que la seva documentació era correcta. L'agent el va 
informar de que si era correcta se li anul·laria la sanció.  
Comentaris: 
Davant d'una queixa tant poc habitual, carnet de conducció estranger més el carnet de 
conduir internacional, varem fer la consulta a la Policia, que ens va informar sobre els 
tràmits correctes per els ciutadans amb permís de conduir no comunitari ni subjecte a 
cap acord o conveni entre països.”Aquests permisos de conducció tindran una 
vigència, al territori espanyol, de 3 mesos prorrogables per 3 mesos a petició de 
l'interessat i acompanyats del permís de conduir internacional.” 
Tota aquesta informació la traslladem a l'interessat, que remarca el fet que la seva 
documentació és correcta i que l'agent el va sancionar sense motiu. 
Tipus Resolució: Se li recomana presentar al·legacions, i esgotar la via 
administrativa. 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0906150001 
Assumpte: Adquisició d'un aparell mitjançant la xarxa d’Internet 
Fets: 
Aquest ciutadà ens fa una consulta en nom del seu fill. Aquest va adquirir un aparell, 
una antena, a una empresa alemanya, no te més dades d'aquesta empresa que el 
correu electrònic. 
Aquest aparell no va funcionar mai, i va deixar de pagar les quotes, afirma que ho va 
fer constar mitjançant un correu electrònic. Desprès de dos anys ha rebut la carta d'un 
bufet d'advocats on se li reclama aquest deute, amb el que no esta d'acord, ja que 
l'aparell no va funcionar mai.  
Comentaris: 
Se li informa que es una queixa que hauria de presentar davant de l'OMIC, que es 
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aquest departament qui pot assessorat correctament sobre aquest tema. 
Tipus Resolució:Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0906150002 
Assumpte: Manca de comunicació del Padró d'habitants 
Fets: 
Un ciutadà s'adreça al Síndic per fer una consulta. Fa un temps va autoritzar a una 
amiga seva a empadronar-se al seu habitatges. Aquesta persona desprès d'un temps 
se'n va anar a un altre municipi, sense modificar el padró. 
Ell va notificar a l'administració aquesta baixa, però li va informar que ell no podia 
gestionar cap alta/baixa o modificació d'una altra persona malgrat que aquesta 
estigués empadronada al seu habitatge, de totes formes prenien nota de la seva 
notificació.  
Comentaris: 
Se l’informa que les dades que consten al padró són privades i que només l'interessat 
pot accedir a elles. La informació i actuació del personal de l’OAC ha estat correcta. 
Probablement si aquesta persona, que estava tramitant els seus papers, no ha tornat 
ha renovar les dades del padró, potser actualment consti de baixa.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com informat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: ASS0906160001 
Assumpte:Problemes amb la constructora del seu habitatge 
Fets: 
Ella, juntament amb la seva parella, són propietaris d'un habitatge nou. Des del primer 
moment s'han queixat a la constructora per problemes d’acabats, les finestres que són 
d’alumini no estan ben col·locades ni en bones condicions. El cost de la reparació és 
molt elevat i volen que ho faci la constructora.  
Aquesta no es nega, però mai ho fa. Tenen por de que s'esgoti el temps de la garantia 
i no es resolgui el seu problema. 
Comentaris: 
Se l’informa i recomana de dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. 
En una primera consulta ens han informat que aquestes persones poden presentar la 
reclamació contra la Constructora, hi ha una garantia d'un any pels defectes d'acabats 
a partir de l'entrega de l'obra, i contra la Promotora, 15 anys, per incompliment de 
contracte, recollit dins el Codi Civil.  
Els interessats sol·liciten hora per ser atesos per la persona responsable de l'OMIC. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0906160002 
Assumpte: Desacord sanció trànsit i actitud de l'agent local 
Fets: 
Una ciutadana presenta la seva queixa al Síndic, no esta d'acord amb les sancions 
rebudes, una per estar estacionada en un pas de vianants i l'altra per desobeir les 
ordres de l'agent.  
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Afirma que en cap moment va obstaculitzar el pas dels vianants, ni dels vehicles 
mentre el seu fill estava aturat per recollir el seu equipatge. Que l'agent la va veure i en 
comptes d'apropar-se a ella, va començar a multar-la. Quan va intentar parlar amb ell, 
mostrant el seu desacord amb la sanció, la va amenaçar que la podia portar davant del 
jutjat.  
Comentaris: 
Se l’informa que ha de presentar al·legacions davant de l'administració. El Síndic no 
pot intervenir fins que no s'esgota la via administrativa.  
Se li recomana que notifiqui qui era el conductor del vehicle, per no incrementar el 
deute, ja que les dues sancions han estat imposades a l'empresa de la qual ella és la 
titular.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com informat  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:QEX0906160003 
Assumpte: Desacord amb l'emplaçament de les barraques 
Fets: 
Una veïna del Barri de Can Matas es posa en contacte amb el Síndic per expressar la 
seva queixa i la dels seus veïns per l'emplaçament de les barraques. 
Creuen que no és el lloc més adequat, que poden instal·lar-se al sector nord-oest del 
Turó de Can Matas, és una zona on no hi ha construccions i no molestarien a ningú.  
Comentaris: 
Contactem a uns dels veïns afectats, que ens explica que la seva queixa ha consistit 
en enviar dos e-mails a l'Alcalde i al Síndic.  
Se li recomana presentar una queixa formal davant de l'administració i amb la 
signatura de tots els veïns afectats, que presentin la seva opció alternativa, encara que 
estant molt just de temps, ja que estan aprovats tots els projectes. 
Davant de la preocupació dels veïns ens informen de com funcionaran aquest anys 
“Les barraques” i quina mena de seguretat oferirà l’administració.  
Li informen que ens ha comunicat que a més de més personal de la Policia Local que 
vigilarà tots els actes es contractarà vigilància privada pels carrers del llindar, ja que un 
dels fets pel que no volen les barraques es pel tema de seguretat.  
Es recomana a l’àmbit de Cultura que s’adreci als ciutadans explicant el funcionament 
d’aquest acte organitzat per la festa major i que no agrada als veïns, per els problemes 
que ha ocasionat altres anys i per la manca d’informació, asseguren que els veïns es 
van assabentar de la seva ubicació per la premsa  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a informat.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0906180001 
Assumpte:Canvi nom del carrer 
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic exposant els problemes que li ha ocasionat la 
modificació del nom del carrer. 
L'empresa estava ubicada al carrer de Santa Rita que va passar a ser la Colònia Oller, 
van modificar la documentació i van notificar als seus clients la nova adreça. 
Ara tenen un problema afegit, no reben la correspondència dels seus clients. Les 
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cartes son retornades com adreça desconeguda. 
Per contra la correspondència que reben de l'Ajuntament, que no ha modificat el nom 
del carrer si que la reben.  
Comentaris: 
Malgrat que aquesta ciutadana no ha iniciat la via administrativa, consultem el seu cas. 
Des del departament d'estadística ens informen que realment es va modificar aquest 
carrer. Actualment és Colònia Oller, s'han modificat les plaques del carrer i s'ha 
notificat a tots els òrgans afectats, inclòs correus. 
Ens recomanen que aquesta ciutadana parli directament amb l'oficina de correus, 
concretament l’oficina situada al carrer d’Alfons Cerdà.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com informat  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient:  QEX0906180002 
Assumpte: Quiosc de la Floresta  
Fets: 
Un veí de la Floresta s'adreça al Síndic expressant la seva preocupació. Ell treballava 
al quiosc de la Floresta, malgrat que la titularitat d'aquest era d’unes senyores que li 
pagaven un sou. Per diferents motius aquestes persones van decidir tancar el negoci, 
deixant aquesta persona sense treball i al Barri de la Floresta sense premsa diària. 
Aquest ciutadà es va adreçar a l'administració, al departament de comerç, va 
expressar la seva voluntat de seguir amb el negoci. Es va entrevistar amb diferents 
Regidors i Tècnics, però afirma que tot sembla que estigui aturat. 
Comentaris: 
Se li informa que tot comporta un procés administratiu, no es pot fer una adjudicació 
sense una documentació que l'empari. Que per la seva tranquil·litat podem fer una 
consulta, per veure en quin moment es troba el procés administratiu 
Consultem amb els Tècnics de comerç, certament estan treballant en el seu expedient, 
però s'ha de seguir el procés administratiu. S'ha donat fi a l'adjudicació que tenien les  
persones anteriors i s'ha elaborat un nou document. En aquest moment mancava la 
signatura del Decret per finalitzar el tema. 
Tipus Resolució: S'informa  favorablement al ciutadà.  

Número expedient: QEX0906180003 
Assumpte: Adquisició d'un gos fent servir el corralet 
Fets: 
Una parella s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa. Van adoptar un gos fent 
servir el corralet instal·lat per l'Ajuntament a la Plaça d'Octavià el passat mes de maig. 
Van portar la gossa al veterinari que els hi van indicar, desprès d'una revisió, que la 
gossa estava en perfecte estat de salut, quedant per un altre dia per esterilitzar-la.  
Dos dies desprès la gossa pateix uns atacs respiratoris que els obliga a portar-la 
d'urgència, en aquest cas a un veterinari de la seva confiança, que certifica que 
aquesta gossa pateix una otitis i una gastritis, en aquest moment la gossa es posa en 
tractament.  
Aquesta família es queixa de que una activitat  organitzada per l'administració sigui 
tant poc controlada. No es controla en quina situació s’entreguen els animals ni a les 
famílies que se'ls hi entrega.  



117/132 

Comentaris: 
Se'ls recomana presentar una queixa davant de l'administració. Se'ls hi explica que el 
Síndic no pot acceptar la seva queixa fins no esgotar la via administrativa. 
Es tanca l'expedient desprès de fer-li la recomanació de que presentin la seva 
reclamació al Registre General, malgrat que en la conversa ens notifiquen la seva 
intenció de mantenir una entrevista amb el Tècnic pertinent i amb la Regidora d'aquest 
Àmbit.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat, encara no s’havia esgotat la 
via administrativa.  
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0906180004 
Assumpte: Sanció de Trànsit 
Fets: 
Una ciutadana s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa per dues sancions de 
trànsit comeses a l'agost del 2007 i de les que no ha tingut cap mena d'informació fins 
que li han embargat del compte corrent.  
Aquestes dues sancions són per excedir la velocitat permesa, en el mateix punt de la 
ciutat de Barcelona i dos dies consecutius. Després de dos anys no recorda que va 
passar aquell dia, malgrat la sanció li estranya doncs  mai va a Barcelona en cotxe, a 
més que la sanció sigui en el mateix lloc. Aporta còpia de l'expedient  
Comentaris: 
Fem un estudi de la documentació que aporta, malgrat que sigui una queixa sobre una  
sanció comesa a Barcelona. 
Les adreces a les que es va notificar en primer lloc són incorrectes, les cartes van ser 
retornades, marcant clarament que el domicili de notificació era desconegut.  
Per una altra banda i malgrat que les fotos dels dos expedients sembla que sigui la 
mateixa, si s'observa bé es pot veure que no, només que la foto d'un dels expedients 
també li han posat a l'altre. Però consten dues fotos diferents, de dos dies diferents en 
el mateix punt de la via.  
Se li recomana presentar al·legacions valorant el fet que les notificacions es van fer 
incorrectament, a una adreça inexistent però ho van notificar correctament en el 
moment d'enviar l'ordre d'embargament. 
Valorant el resultat de la resposta de l'Ajuntament de Barcelona, pot adreçar-se a la 
Síndica de Greuges d'aquesta ciutat.  
Tipus Resolució:  Es tanca l’expedient com a informat 
_____________________________________________________________________ 

Número expedient: QEX0906180005 
Assumpte: Col·locació d'antena a la Floresta 
Fets: 
Fa més d'un any que un grup de veïnes i veïns de la Floresta varen presentar diverses 
instàncies sol·licitant informació sobre les obres que s'estaven fent en un espai on hi 
havia un antic dipòsit d'aigua i una antena de radio municipal ubicada a prop del carrer 
de Moret del barri de la Floresta. en aquest sentit, varem contactar amb la tècnica de 
medi ambient de l'Ajuntament, la qual confirma que s'estava canviant l'antena i que 
l'Ajuntament no tenien constància de permís d'obres ni s’havia presentat cap projecte 
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relacionat amb la nova antena. Les obres en aquell moment es va aturar.  
Fa uns dies que les obres s'han reiniciat i ningú no ens ha fet arribar cap resposta a 
les nostres preguntes. ens hem posat en contacte amb la tècnica de Medi Ambient i 
ens ha confirmat que efectivament ara ja tenen els permisos, i es disculpa per no 
haver-ho notificat als veïns. 
Comentaris: 
En un primer moment el Síndic sol·licita una entrevista urgent amb el Regidor 
responsable de l’Àmbit encarregat de la col·locació d’aquesta antena.  
No es va poder mantenir aquesta entrevista, si converses telefòniques amb uns dels 
tècnics que va informar al Síndic del motiu de la col·locació d’aquesta antena, la seva 
funció i els termes establerts per la seva col·locació. 
El Síndic va visitar la zona, va comprovar el que els veïns ja havien informat de la 
proximitat amb els habitatges  
Tipus Resolució: Pendent de resoldre
_____________________________________________________________________ 

Expedient memòria anual 2007-2008, resolt amb data posterior al tancament de 
la memòria i va estar qualificat de GREUGE 

Exp.: 36/2008 

Un ciutadà presenta la seva queixa al Síndic referent a la manca de seguiment de les 
actuacions que la mateixa Administració ha acordat.  

Els seus tres veïns van instal·lar els aparells d’aire condicionat a la paret que dona al 
seu jardí, això li ocasiona problemes de soroll (no pot gaudir del seu jardí i no pot obrir 
les finestres a l’estiu). L’any 2004 va presentar les primeres al·legacions davant de 
l’Administració que van ser acceptades, això mateix es repeteix cada any fins l’actual. 
L’Administració sempre li ha donat la raó i notifica als interessats l’obligació de treure 
aquests aparells  però mai s’ha fet efectiu.  

Aquest expedient està obert a l’espera de rebre l’informe sol·licitat. 

Finalment el dia 16 de juny varem rebre la pertinent resposta a la nostra sol·licitud que 
transcrivint:  

“El denunciant es queixa de que malgrat la resposta positiva de l’administració, no s’ha 
procedit a l’execució forçosa d’allò ordenat.  

Efectivament no s’ha procedit a l’execució forçosa ni a la imposició de multes, i això es 
així perquè salvant una execució voluntària per part dels obligats, no podem continuar 
l’expedient en via executiva, a la vista de la ineficàcia de la resolució municipal, que va 
ésser emesa fora de termini (transcorreguts més de 6 mesos de la incoació de 
l’expedient) i esgotats els dos anys de prescripció de l’acció. Aquesta darrera 
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circumstància, no fa possible tampoc reiniciar l’expedient atès que es tracta d’una 
infracció lleu que prescriu als dos anys. Aquests aspectes van estar expressament 
al·legats per un dels denunciants. Pel que fa als altres dos s’ha evidenciat canvi de 
titularitat que obligaria a reiniciar, no essent possible atesa la prescripció assenyalada. 

Conclusió: L’expedient inicial es troba en situació de caducitat i no és possible iniciar-
ne un de nou en tant l’acció de protecció de la legalitat ha decaigut per prescripció de 
dos anys” 

El Sindic va notificar la seva resolució a l’Alcalde i a l’interessat, qualificant-lo de 
GREUGE, per la inadequada, ineficàcia negligent manca d’actuació de 
l’Ajuntament per no apressar-se a fer complir la seva resolució ni tenir cura 
d’evitar la prescripció.  
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Reculls de premsa 
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Imatges: El Sr. Jaume Clavell i Ymbern rebent el reconeixement com a personatge de 
l’any 2008 a la redacció del Diari de Sant Cugat. 



131/132 

Reflexions finals 

El 19 de març de 2007 quan el Ple d L’Ajuntament va crear, voluntàriament sense 
tenir-ne l’obligació, la figura del Síndic de Greuges com a mecanisme de garantia dels 
drets de totes les persones  va fer un acte de maduresa democràtica. 

Cal tenir present  que de la valoració que facin els regidors del Síndic tant els de 
l’equip de Govern com els pertanyents als grups de l’oposició ,depèn la valoració que 
en facin els tècnics i els funcionaris municipals i darrera tota la ciutadania.  De la 
importància que l’Ajuntament doni en assumir el compromís efectiu sobre  les 
demandes o suggeriments que el Síndic de Greuges presenta en la seva memòria 
dependrà si totes les queixes i recomanacions queden com una simple formalitat 
administrativa, sense cap altre compromís per part de l’Ajuntament. Aleshores els 
Regidors, Tècnics, funcionaris i la ciutadania que ho patirà, consideraran poc important 
el paper de la institució del Síndic de Greuges de la ciutat. 

 Front el futur cal insistir en el següent: 

• Millorar les inspeccions i actuacions de l’ajuntament davant de l’execució 
d’obres presumptament il·legals. Actuació d’ofici per la restitució de la legalitat 

• Millorar els problemes derivats de la contaminació acústica que son causa de 
queixa sobretot per sorolls a la via pública, voltant les sales d’esbarjo, 
restaurants, escoles de música i per aparells d’aire condicionat pel soroll i 
l’escalfo que fan  insuportables per molts veïns. 

• Millorar la tramesa de documentació  com : notificacions, requeriments, cartes, 
etc.,- per part de l’Ajuntament. Són moltes les persones que s’han queixat 
perquè les notificacions no sempre arriben als interessats, i en aquests casos, 
aquests no poden presentar al·legacions, ni tan sols poden optar al pagament 
amb bonificació de la sanció.82

• Vigilar i millorar la implantació de l’ús de la bicicleta  per evitar-ne el mal ús i 
que no es creïn situacions conflictives amb els vianants entre els drets d’uns i 
els altres. Caldria reflexionar i deixar clar que en vies exclusives per a vianants 
aquests han de tenir prioritat absoluta sense ser avançats pels ciclites de forma 
perillosa, sobtada i espantadissa. 

• Vigilar i millorar l’aplicació del silenci administratiu, davant de les queixes 
formulades per la ciutadania que en molts casos se’ls ha aplicat el “silenci 
negatiu”, quan realment no s’ha donat resposta a aquella consulta. Sempre 
serà més ben rebuda una resposta negativa, ben raonada, que no rebre  cap 
resposta, aquest silenci implica la desqualificació i podria veure’s com un 
menyspreu cap al ciutadà. 

Quan presento aquesta memòria estem vivim temps socialment difícils i mes que mai 
l’Administració ha d’estar al costat del ciutadà oferint-li serveis estant a prop seu 
sentint l’escalfor de la proximitat i la solidaritat. 
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L’Administració ha de vetllar que els principis d’una bona administració estigui 
orientada al ciutadà, al usuari, ha d’assegurar-se que els ciutadans puguin accedir als 
serveis que ofereix.  

Ha d’actuar d’acord amb la llei, prenent decisions raonables basades amb la realitat, 
però sempre i complementàriament tenint cura vigilant i garantint els drets de les 
persones amb sensibilitat  i rapidesa. Ha d’informar i complir amb el que es 
compromet. 

Les persones han de ser tractades amb cortesia, imparcialment però, també amb 
respecte i amb promptitud, rebent ajut als seus problemes i tenint en compte les seves 
circumstàncies particulars. L’Administració ha de ser flexible i no rigorosa en l’estricte 
aplicació de la llei. 

La bona administració ha de ser un veritable dret del ciutadà i si l’actuació del Síndic 
implica corregir errors i fer esmenes, ho ha d’admetre ràpida i efectivament. Ha d’oferir  
solucions apropiades a les queixes quan aquestes es mantenen i resolen 
favorablement. 

S’han fet un cert nombre de suggeriments, amb un grau d’acceptació que explica  la 
memòria, però s’haurien d’incrementar reconeixent, d’aquesta manera, implícitament, 
el dret de ciutadà a la bona administració. Els suggeriments del Síndic no han de ser 
entesos com esmenes o critiques a l’actuació municipal sinó com una possible 
interpretació diferent de la norma, ordenança o llei que comportaria que es pot millorar  
la tramitació de l’expedient introduint-li altres motivacions. 

Els suggeriments poden estar equivocats o ser errònia la interpretació que el Síndic en 
fa del fet o les normes. S’ha d’entendre que no disposa de tot l’assessorament 
necessari però els suggeriments que es fan han de ser interpretats com 
recomanacions de millora de la bona administració encara que l’Administració no les 
pugui acceptar. 

Jaume Clavell i Ymbern 

Sant Cugat del Vallès, 9 de setembre de 2009 


