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1. PRESENTACIÓ 

 

 

“La pau només pot durar quan es respecten els 

Drets Humans, quan les persones poden menjar 

i quan els individus i les nacions són lliures 

(Dalai Lama)”... 

 

 

Fidel al compromís subscrit amb l’Ajuntament i, per extensió, amb tots el 

ciutadans i ciutadanes d’Igualada, em plau presentar la Memòria de les 

activitats desenvolupades durant el 2019 com a Síndica Municipal de Greuges. 

Així ho estableix el Reglament Orgànic Municipal en el seu capítol VIII, art. 99.4 i 

com és prescriptiu i habitual el dono a conèixer per a la seva informació. En 

especial, per tal que prenguin consciència d’aquelles qüestions que preocupen 

els nostres conciutadans. Habitualment es tracta de temes com l’economia 

familiar, la salut, l'habitatge, la seguretat, l’entorn ciutadà, etc.,  el bon 

funcionament dels quals són imprescindibles per a un autèntic estat del 

benestar.  

Alguns greuges exposats en aquest document demostren que cal bona voluntat 

i esforç perquè Igualada  arribi a aquell  punt d’excel·lència que complagui 

tothom. No s’hi val a dir que ja es fa tot el que es pot, sinó que sempre es pot 

fer més;  el repte ha de ser la superació  del que ja s’ha assolit.  

Per exemple, la solució del problema de l'habitatge, que porta aparellat altres 

problemes: l’ocupació il·legal de pisos , molèsties al veïnat, sorolls, insalubritat,  

o l’empadronament legal, o la neteja més sovintejada d’espais públics (parcs 

infantils, jardins, places), sense oblidar que cal fer-ne partícips els ciutadans per 

fomentar l’esperit cívic. 

Els bons governants,  sabedors d’aquestes condicions exigides per la població, 

treballen per satisfer-les,  tot i que el camí per aconseguir-ho és llarg i ardu; la 

col·laboració de tots els integrants del Ple, imprescindible;  l’optimització dels 

recursos, essencial,  i més necessari encara el comportament  responsable de 

totes les persones que són, al mateix temps, remitents i receptores  de serveis.   
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La ciutat és l’espai de convivència per antonomàsia, és el lloc on escoles, 

hospitals, comerços, particulars i altres desenvolupen la seva tasca social i 

comunicativa. Precisament en aquest lloc comú hem d’exigir que es respectin 

els nostres drets, sense cap excusa, a la vegada que els nostres deures com a 

ciutadans no poden quedar al marge. 

Des de la nostra Institució, defensora de la ciutadania, treballem en pro 

d’Igualada i dels igualadins i molt especialment a favor dels Drets Humans en 

qualsevol de les seves manifestacions. Per això volem millorar l’Administració i, 

pel mateix motiu, ens sentim compromesos a col·laborar en el Bon Govern de la 

ciutat i a participar en la  Transparència de les seves actuacions. 

En aquest camí de servei he comptat amb l’ajut que m’ha dispensat el Fòrum de 

Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, de quina junta 

directiva en formo part amb molt d’orgull.  A tots els seus membres que, en uns 

40 municipis de Catalunya, fan defensa de proximitat,  el meu reconeixement.  

Precisament, el dia 27 de març de 2019 va tenir lloc a Igualada el XVIII Taller de 

Formació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 

Catalunya, amb l’assistència de molts participants de les diferents seus 

catalanes que disposen d’aquesta figura. 

La trobada va ser un èxit complet, tant a nivell de la temàtica,  que llençava el 

missatge d’ utilitzar al màxim la tecnologia de les comunicacions i  les xarxes,  

com de la qualitat dels conferenciants, o  de l’espai  on ens vam aplegar, l’ 

ADOBERIA BELLA. 

Aquest esdeveniment va poder dur-se a terme amb tanta eficàcia, gràcies al 

nostre Alcalde, Marc Castells, aleshores també President de la Diputació de 

Barcelona, que ens  va posar a l’abast  tota mena de recursos, des de les 

instal·lacions, acompanyament,  servei de premsa, o qualsevol altre detall.  Per 

tant, des d’aquí i una vegada més, en nom propi i del Fòrum, moltíssimes 

gràcies. 

Quant al contingut d’aquesta Memòria, inclou un petit resum de les reunions i 

treballs que s’han realitzat des del Consell Assessor i de Bon Govern,  a favor 

de la millora de la transparència i la comunicació. 

Finalment, correspondre des d’aquest escrit a la dedicació  de tots els 

professionals de l’ajuntament,  polítics,  govern  de la ciutat, mitjans de 

comunicació i, molt especialment, a les persones que han confiat en la 

sindicatura.  

Com sempre, resto a la seva disposició.   Rosa M. Sánchez 



 

 4 

 

2. FUNCIÓ DE LA SÍNDICA 

 

La Síndica Municipal de Greuges d’Igualada té la funció de defensar les 

llibertats públiques i els drets fonamentals dels igualadins, per la qual cosa pot 

supervisar l’activitat municipal per a una bona administració i bon govern del 

municipi. 

Aquesta funció es concreta en el següents actuacions: 

 Resoldre les queixes presentades pels ciutadans, després d’una 

reclamació prèvia a l’Ajuntament. 

 

 Respondre a consultes dels ciutadans i assessorar, sense duplicar 

l’actuació municipal. 

 

 Vetllar perquè l’administració resolgui en temps i forma les peticions dels 

ciutadans. 

 

 Fer recomanacions a l’Administració Municipal. 

 

 Actuar d’ofici mitjançant informes per corregir o millorar les actuacions 

de l’Administració  de l’Ajuntament. 

 

 Supervisar l’actuació de l’Administració 
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3. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE 

L’OFICINA DE LA SÍNDICA 
 

 

1- Un ciutadà o ciutadana necessita fer una consulta, assessorar-se, 

informar-se o presentar una queixa perquè se sent agreujat per 

l’Administració. 

2- La forma de presentació pot ser: 

 

Presencial               Per telèfon   Per correu electrònic  

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Si la Síndica considera que no hi ha fonament no l’admet. Seria el cas 

d’aquells temes en què la sindicatura no hi té competències (qüestions 

privades, qüestions alienes a l’Administració Local, etc.). Tampoc 

s’accepten queixes anònimes o que siguin ofensives i irrespectuoses i 

amb mala fe, ni aquelles queixes que encara no han estat prèviament 

formulades a l’Ajuntament. 

 

4- La Síndica comunica a l’Alcalde que inicia la investigació dels fets. 

 

5- La investigació del cas es realitza a través de: 

- Peticions a les Regidories. 

- Informes dels Tècnics Municipals. 

- Informes del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 

Defensores Locals de Catalunya. 

- Informes de l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya. 

- Altres estaments implicats... 

Si és necessari la Síndica es desplaça al lloc objecte de la queixa per 

comprovar in situ les afirmacions de la persona agreujada, fent 

fotografies si s’escau. 

D’acord amb l’article 99 del Reglament Orgànic Municipal de 

l’Ajuntament d’Igualada, el departament o dependència afectada té 

un termini de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud per 

donar-hi resposta. 



 

 6 

6- Acceptada la actuació, la resolució pot esdevenir de la següent manera: 
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4. DADES DE L’ACTIVITAT 
 

 

A continuació es detallen totes les activitats desenvolupades per la Síndica 

Municipal de Greuges pel què fa a les peticions dels ciutadans. Aquestes dades 

corresponen a totes les atencions que s’han realitzat a la Sindicatura en el 

període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019. 

 

4.1 TIPUS D’ACTUACIÓ 

 

Les actuacions de la Sindicatura local es classifiquen en tres grups: 

 

1. Consultes, Assessorament, Informació (C.A.I.) 

2. Queixes 

3. Actuacions d’ofici o recomanacions 

 

 

Durant l’any 2019 s’han atès un total de 119 casos. 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS -119  

CAI 35 

QUEIXES 82 

RECOMANACIONS 2 
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De les queixes que s’han rebut, el seu resultat ha estat de 

 

 
 

 

 

 

4.2 INICIATIVA 

 

 

 

 

QUEIXES 82  

SOLUCIÓ AMISTOSA 37 

RECOMANACIÓ 3 

RESOLTES 32 

EN TRÀMIT 1 

NO ADMESES 9 

INICIATIVA 

COL·LECTIU 1 

DONES 66 

HOMES 50  

D'OFICI 2 
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4.3 FORMA DE PRESENTACIÓ 

 

 
 

 

 

 

4.4 ESTAT DE LES ACTUACIONS 

 

 

 
 

 

 

PRESENTACIÓ 

PRESENCIAL 82 

TELÈFON 9 

MAIL 28 

ESTAT ACTUACIONS 

RESOLTES 118 

EN TRÀMIT 1 
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4.5 ÀMBITS D’ACTUACIÓ  

Les diferents actuacions que s’han realitzat a la Sindicatura Municipal de 

Greuges han estat desglossades i distribuïdes de la següent manera: 

 

INDÙSTRIES I ACTIVITATS 6 

BENESTAR SOCIAL 6 

CEMENTIRI 2 

CIVISME 4 

CONSULTES 12 

ENSENYAMENT 4 

GOVERNACIÓ 5 

HABITATGE, PHIMA, SIMA 7 

HISENDA 1 

MEDI AMBIENT 1 

MOBILITAT 6 

NO ADMESES 9 

OFICINA ATENCIÓ AL  CIUTADÀ 1 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 1 

SANCIONS PARQUMETRE 5 

SANCIONS TRÀNSIT 11 

SANITAT 7 

SERVEIS JURÍDICS 3 

SERVEIS MUNICIPALS 5 

DERIVADES AL SÍNDIC DE GREUGES DE  CATALUNYA  6 

SUBMINISTRES 8 

TRESORERIA 5 

URBANISME 4 
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4.6 ACTUACIONS PER DISTRICTES 

 

DISTRIBUCIÓ PER  DISTRICTES 

CENTRE 42 

LES COMES 13 

LLEVANT 20 

PLA SANT MAGÍ 15 

PONENT 10 

SESOLIVERES-LA MASSA 5 

ALTRES POBLACIONS 14 

TOTAL 119 
 

 

 

 

IGUALADA  
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4.7  ACTUACIONS PER MESOS  

 

 

Aquestes són les visites que s’han efectuat mensualment a la Sindicatura, 

només es compten les primeres visites; tenint present  que  les entrevistes 

successives de seguiment no es comptabilitzen. 

 

                2019 

GENER 15 

FEBRER 14 

MARÇ 7 

ABRIL 6 

MAIG 7 

JUNY 9 

JULIOL 7 

AGOST 4 

SETEMBRE 7 

OCTUBRE 5 

NOVEMBRE 21 

DESEMBRE 17 

TOTAL         119 
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05. DEFINICIÓ DEL SÍNDIC/A AL 

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
Capítol VIII 

El Defensor del Ciutadà – Síndic/a Municipal de Greuges 

Art. 99. Definició del Síndic de Greuges.  

1. El Síndic de Greuges d’Igualada és un òrgan desconcentrat de l’Ajuntament, 

sense personalitat jurídica, que té per missió defensar els drets dels ciutadans 

en relació amb l’actuació de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en 

depenen. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’Administració 

municipal i investiga les queixes que se li presenten. Pot actuar també d’ofici.  
 

2. El Síndic de Greuges compleix les seves funcions amb independència i 

objectivitat, investigant i resolent els expedients iniciats d’ofici i les queixes 

formulades a petició de part.  
 

3. L’Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses 

dependents de l’Ajuntament són obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i 

urgent, el Síndic de Greuges en les seves investigacions.  
 

4. El Síndic de Greuges informa anualment el Ple municipal de les seves 

actuacions presentant l’informe adient.  

 

Art. 100. Nomenament i cessament del Síndic de Greuges  

1. El Síndic de Greuges és elegit pel Ple municipal per majoria de les dues 

terceres parts, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació. El seu 

mandat és de cinc anys, però podrà seguir exercint les funcions del seu càrrec 

fins al nomenament del seu successor. 

  

2. Per poder ésser elegit Síndic hom ha d’ésser veí/ïna d’Igualada, major d’edat 

i gaudir del ple ús del dret civil i polític. És incompatible la condició de Síndic de 

Greuges amb qualsevol mandat representatiu i amb càrrec polític o funció 

administrativa, de qualsevol règim, al servei de l’Ajuntament.  

3. L’acord de nomenament del Síndic determinarà el nivell de dedicació exigible 

a la seva tasca, mitjans que se li assignin i les compensacions econòmiques que 

puguin correspondre-li. El Síndic només podrà cessar per alguna de les causes 

següents: renúncia, finalització del termini pel qual ha estat nomenat, mort, 

pèrdua del veïnatge a Igualada, incapacitat o inhabilitat declarada judicialment o 

negligència notòria en el compliment dels seus deures apreciada pel Ple 

municipal per majoria de les tres quartes parts dels seus membres i prèvia 

audiència de la persona interessada.  
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4. El Síndic de Greuges d’Igualada no és subjecte a cap mandat imperatiu. No 

rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i 

segons el seu criteri.  

 

Art. 101. Procediment i actuació del Síndic de Greuges.  

1. Pot adreçar-se al Síndic sol·licitant-li que actuï qualsevol persona física o 

jurídica que invoqui un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, sense 

restricció de cap mena. Les queixes es presentaran per escrit, acompanyades 

dels documents que poden servir per esclarir el cas.  
 

2. Totes les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona 

interessada, i no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador.  
 

3. El Síndic de Greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes 

que se li formulin, que pot tramitar o rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de 

comunicar a la persona interessada mitjançant un escrit motivat. El Síndic no 

pot investigar les queixes o reclamacions, l’objecte de les quals es trobi 

pendent d’una resolució judicial.  
 

4. El Síndic de Greuges ha de vetllar perquè l’Administració municipal resolgui 

en temps i forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats o 

presentats.  
 

5. Les decisions i les resolucions del Síndic de Greuges no poden ser objecte 

de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o 

jurisdiccionals que procedeixin contra l’acte, resolució o actuació que ha 

motivat la seva intervenció.  
 

6. Un cop s’hagi admès la queixa a tràmit o iniciat l’expedient d’ofici, el Síndic 

prendrà les mesures d’investigació que consideri oportunes i podrà donar-ne 

compte al Departament o dependència afectat, perquè dins de quinze dies llur 

cap li’n trameti un informe escrit.  
 

7. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l’Ajuntament, el 

Síndic de Greuges ho comunicarà al cap del Servei i al regidor/a delegat 

corresponent de l’afectat, i sol·licitarà a aquest afectat que li trameti l’informe i la 

documentació que precisi.  
 

8. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de 

l’Ajuntament o afecte a un servei públic, ha de facilitar al Síndic de Greuges la 

informació, l’assistència i l’entrada a totes les dependències que sol·liciti, i 

també les dades, els expedients i els altres documents que estimi necessaris 

per a les seves investigacions. Les actuacions que s’hagin de practicar s’han de 

fer amb la reserva i la discreció més absoluta.  
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9. El Síndic de Greuges pot fer públic el nom de les persones i el Departament 

o òrgans que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions i també destacar 

aquesta actuació en l’informe anual al Ple Municipal.  

 

10. Si durant les investigacions s’observen indicis d’haver-se comès infraccions 

disciplinàries o produït conductes delictives, el Síndic ho comunicarà a l’òrgan 

competent o ho farà avinent al Ministeri fiscal.  

 

11. En l’exercici de les seves funcions d’investigació i resolució d’una queixa, el 

Síndic de Greuges pot formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament les 

advertències, recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé 

no pot modificar o anul·lar actes o resolucions administratius. Igualment, el 

Síndic de Greuges pot proposar fórmules de conciliació o acord amb les 

persones interessades.  

 

12. El Síndic de Greuges ha d’informar del resultat de les investigacions a les 

persones següents: a l’autor de la queixa, a la persona al servei de 

l’Administració afectada, a l’organisme en relació amb el qual s’ha formulat la 

queixa o iniciat l’expedient d’ofici.  

 

Art. 102. Relacions amb el Ple municipal.  

. Anualment, abans del dia 30 de juny, el Síndic de Greuges ha de presentar al 

Ple Municipal un informe de les seves actuacions durant l’any complet anterior, 

en el qual ha de constar:  

a) El nombre i la mena de les queixes formulades o dels expedients iniciats 

d’ofici.  

 

b) Les queixes rebutjades, les que es troben en tràmit i les ja investigades 

amb el resultat obtingut, i també les causes que hi van donar lloc.  

 

D’altra banda, el Síndic podrà formular en el seu informe els suggeriments que 

estimi adients.  

 

2. El Síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la 

urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció. 
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06. CLASSIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

Com s’especifica en l’apartat 03, d’aquesta memòria, les actuacions es 

classifiquen en: 

6.1. Consultes, Assessorament, Informació (C.A.I.)- 35 

6.2. Queixes- 82 

6.3. Actuacions d’ofici o recomanacions- 2 

 

6.1 CONSULTES, ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ  

 

 Persones que s’adrecen a la Sindicatura per sol·licitar una informació. 

 Temes que són competència de la Sindicatura on el ciutadà només cerca 

informació perquè no sap interpretar la documentació que ha rebut o 

considera que en aquesta documentació no hi ha prou informació per saber 

perquè s’ha arribat a la resolució comunicada.  

Se l’ajuda a entendre el document i, si cal, es demana l’expedient al 

departament corresponent per explicar tots els passos realitzats i la 

normativa reguladora.  

 

6.1.1.- CONSULTES.  

Consultes orientades (Síndic de Greuges de Catalunya, Defensor del 

Pueblo, altres Síndics, altres Administracions). 16 casos 

 

Queixes o peticions que fa la persona però el tema no és de competència 

municipal tot i que la persona pugui tenir raons suficients. En aquest cas, 

se la deriva al servei de l’Administració Pública que calgui o al Síndic de 

Greuges de Catalunya. 

 

6.1.2.- ASSESSORAMENT. Consultes internes. 15 casos 

Els temes que són competència municipal però no s’han comunicat 

prèviament a l’Ajuntament. En aquest cas, des de la Sindicatura no 

s’admet a tràmit la queixa i es facilita informació al ciutadà o ciutadana de 

com tramitar-la a través de l’Ajuntament . 

 

6.1.3.- INFORMACIÓ. Consultes externes. 4 casos 

Informació que demana la persona però el tema no és de competència 

municipal  ni d’altres Administracions. En aquest cas se l’assessora d’on 

ha d’anar a demanar la informació.  

 

Durant el 2019 s’han realitzat 35 actuacions d’aquest tipus 

35 

16 

15 

4 
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6.2 QUEIXES 

Les queixes, que són la majoria de les entrevistes de les quals sempre se 

n’obre un expedient, es divideixen en dos tipus: admeses i no admeses. 

En el grup de les admeses s’inclouen les actuacions següents: 

 

6.2.1 ADMESES : 
 

Estimades  

(Solució amistosa / Recomanació acceptada / Acceptada parcialment), 40 

casos. 

Temes que són competència de la Sindicatura, en els quals s’ha esgotat la via 

administrativa, però les persones interessades no estan d’acord amb la 

resolució presa per l’ajuntament. En aquest cas, a partir de l’entrevista que la 

Síndica manté amb la persona es determina admetre la queixa a tràmit o no 

admetre-la. Una vegada admesa, des de la sindicatura es demana informació al 

departament corresponent i la Síndica estudia la documentació presentada per 

la persona interessada comparant-la amb la informació facilitada pel 

departament. En base a aquests dos ítems, decideix estimar o desestimar la 

queixa que li ha estat formulada. En cas d’estimar la queixa, la Síndica fa, en la 

majoria de casos, una funció de mediació entre les parts. En els casos en què la 

mediació no és possible, la Síndica formula una recomanació a l’Alcaldia.No 

obstant això, també és possible, i s’ha donat, que la recomanació que la Síndica 

ha fet al departament responsable hagi estat acceptada només de forma parcial 

o que fins i tot no hagi estat acceptada. 
 

Temes que són competència municipal i no s’ha esgotat la via administrativa. En 

aquest cas, la Síndica assessora sobre el procediment a seguir davant 

l’Ajuntament i exerceix una funció de mediació i tutela. 
 

Desestimades o No acceptades  

(Resoltes a favor de l’Ajuntament), 32 casos 
 

Temes que són competència de la Sindicatura i que havent esgotat o no la via 

administrativa, es constata, a la vista de la documentació presentada, dels 

informes dels departaments de l’ajuntament o d’altres consultes externes, que 

la persona que ha present la queixa no té raó. En aquest cas, la queixa, tot i 

haver estat admesa, es desestima.  

 

En tràmit, 1 cas 

Són aquelles actuacions que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en 

què van ser oberts,  encara estan pendents de resoldre quan es tanca la 

memòria. 

82

 
 

1 

40 

32 

1 

73

 
 

1 
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6.2.2 NO ADMESES:  

 

Les que no tenen les dades suficients per ser acceptades a tràmit, com podrien 

ser anònims, o les que no  han esgotat la via administrativa o estan sub iudice, o 

no tenen res a veure amb les administracions municipal o catalana, com 

podrien ser les queixes per problemes de consumidors: llum, telefonia, 

hipoteques...  

 

No admeses,  9 casos 

 

Durant l’any 2019 s’han atès 82 queixes 

 

 

6.3 ACTUACIONS D’OFICI O RECOMANACIONS 

 

En l’article 99, del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Igualada, 

“Definició del Síndic de Greuges”, es diu que el Síndic de Greuges d’Igualada 

pot actuar també d’ofici.  

 

Aquest grup inclou aquelles actuacions que es tiren endavant a iniciativa de la 

pròpia Síndica de Greuges, sense que s’hagi presentat cap consulta o queixa 

per part de la ciutadania, però la Síndica considera que és un problema 

d’interès general per al municipi que cal resoldre. En aquest cas, des de 

l’oficina de la Síndica, es fa un treball de recerca per fonamentar d’interès del 

problema plantejat i es formula recomanació a l’Alcaldia.  

 

 

Durant l’any 2019 s’han tramitat 2 actuacions d’ofici 

 

 

  

9 

2 
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07. ACTUACIONS I VALORACIÓ DE LES 

ACTUACIONS DE L’ANY 2019  

 

7.1.CAI- CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ  

 

NÚMERO ORDRE :  1   EXPEDIENT Nº: 1 

TEMA: SÍNDIC DE GREUGES 

Una ciutadana de la comarca explica que va patir un robatori a les taquilles de la piscina d'un 

poble veí i el seu  Ajuntament es desentén dels fets. 

Es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya per no tenir competència en els pobles veïns. 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  2   EXPEDIENT Nº: 6 

TEMA: SUMINISTRES 

Ens ve a veure una senyora que se sent estafada arran d'una consulta que va fer a una 

companyia telefònica. 

Com que es tracta d'un tema sobre el que no tenim competències, la derivem al Consell 

Comarcal a l'Oficina d'Atenció al Consumidor 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  3   EXPEDIENT Nº: 7 

TEMA: CONSULTA 

Un veí d'aquesta ciutat va anar a llençar diversos objectes a la deixalleria i els Mossos 

d'Esquadra el van parar, pensant-se que es dedicava a fer de drapaire. Ha rebut una denúncia i 

no hi està d'acord. 

Se li recomana que presenti al·legacions a l'Agencia Catalana de Residus que és l'Organisme 

que l'ha sancionat. 

ESTAT: TANCADA 
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CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 

NÚMERO ORDRE :  4   EXPEDIENT Nº: 17 
TEMA: CEMENTIRI 
Familiars d'un difunt volen saber quines condicions i regulació hi ha sobre els columbaris del 

Cementiri Vell 

Arran d'aquesta consulta els derivem als Serveis Jurídics per parlar sobre aquesta 

reglamentació 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  5   EXPEDIENT Nº: 25 
TEMA: GOVERNACIÓ 
Una senyora va patir un accident per tenir la porta oberta del cotxe,  mentre un camió 

maniobrava al costat  seu. El guàrdia que va fer acte de presència va fer l'atestat -a posteriori i 

des de la Comisaria- quan ja no hi eren els afectats. Ara la Companyia d'assegurances diu que, 

segons aquest atestat, és culpta de la senyora i ella no hi està conforme. 

Hem consultat aquest tema amb  la Policia Local i  ens responen en el sentit que és un tema 

que la interessada  ha de resoldre amb la seva companyia d'assegurances i que aquests 

atestats policials es fan moltes vegades a Comisaria, després dels fets. 

ESTAT: INFORMADA 

 

NÚMERO ORDRE :  6   EXPEDIENT Nº: 29 
TEMA: TRESORERIA 
Veïna d'Igualada que reclama la devolució d'una plusvàlua pagada el dia 18/02/2015 que no 

corresponia i que hores d'ara no s'ha fet efectiva 

Es deriva la visita al departament  de Tresoreria perquè puguin assessorar-la amb el què ha de 

fer. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  7   EXPEDIENT Nº: 36 
TEMA: SÍNDIC DE GREUGES 
Una persona es queixa de la manca de respecte que ha tingut un funcionari del Registre Civil 

d'Igualada per raó d'identitat de gènere. 

Atès que no tenim potestat per acceptar aquesta queixa, informem a la demandant que es  

dirigeixi al Defensor del Pueblo. 

ESTAT: TANCADA 
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CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 

NÚMERO ORDRE :  8   EXPEDIENT Nº: 37 
TEMA: SÍNDIC DE GREUGES 
Una veïna de la comarca de l'Anoia es queixa de que li han actualitzat el cadastre i li cobren un 

import molt elevat a causa  de la nova valoració que li han fet. 

Tractant-se d'una actuació en una població veïna, no podem fer res al respecte i, en 

conseqüència li facilitem les dades del SGC. 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  9   EXPEDIENT Nº: 41 
TEMA: CONSULTA 
Un veí de la zona es queixa perquè al camp de futbol  del Xipreret, les  xarxes de la porteria i 

les xarxes  protectores es troben  en mal estat. 

Recomanem a aquesta senyora que presenti una queixa per escrit a l'Oficina d'Atenció al 

Ciutadà d'aquest Ajuntament ja que encara no ho havia fet i cal seguir el procediment. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  10   EXPEDIENT Nº: 47 
TEMA: MOBILITAT 
Una veïna de la comarca que treballa al Polígon de Les Comes, demana informació de com ha 

de sol.licitar una zona d'aparcament al carrer on hi ha la seva feina, atès que els camions que 

passen per allà  malmeten els vehicles estacionats en les seves maniobres de càrrega i 

descàrrega. 

Se li ha informat que cal que passi una petició a l'Ajuntament, departament de Mobilitat. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  11   EXPEDIENT Nº: 49 
TEMA: URBANISME 
Un ciutadà d'Igualada vol donar de baixa un gual que té al costat del seu domicili i no li 

permeten. 

El derivem amb el tècnic de l'OAC perquè s'informi dels passos a seguir. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

 



 

 22 

CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 

NÚMERO ORDRE :  12   EXPEDIENT Nº: 53 
TEMA: BENESTAR SOCIAL 
Ens visita un igualadí, molt angoixat, perquè és autònom i amb la pensió que rep no arriba a 

final de mes. Demana qualsevol tipus d'ajuda o consell. 

Arran de la consulta que ens fa aquest senyor, el derivem a les Assistents Socials que són les 

que podran posar en marxa les solucions provisionals o definitives corresponents. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  13   EXPEDIENT Nº: 57 
TEMA: SÍNDIC DE GREUGES 
Ens visita un senyor que manifesta que mentre treballava en una entitat bancària pagava uns 

diners a compte de pensions de jubilació. Ara vol recuperar-ho ja que en algunes províncies 

s'està retornant els diners als treballadors. 

Atès que es tracta d'un problema a nivell nacional, li donem tota la informació necessària i el 

derivem al Síndic de Greuges de Catalunya, qui, a la vegada, el tramitarà al Defensor del 

Pueblo.ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  14   EXPEDIENT Nº: 64 
TEMA: CONSULTA 
Aquest senyor un bon dia es va adonar que estava  donat de baixa del padró d'habitants de la 

seva població, sense haver estat avisat i sense motius ja que no ha marxat mai del seu domicili. 

També el van donar de baixa de l'assistència sanitària 

Es consulta el tema a l'Ajuntament de la seva població (veí de la comarca) i se li recomana que 

es torni a empadronar per tal de poder tornar a demanar assistència mèdica. 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  15   EXPEDIENT Nº: 65 
TEMA: CONSULTA 
L'Hospital d'Igualada va anul·lar una intervenció quirúrgica d'una pacient de la comarca, en el 

darrer moment, la qual cosa va  comportar unes despeses extraordinàries de la usuària que ja 

havia programat i pagat  per l'ingrés en una residència d'un  familiar al seu càrrec. Vol 

recuperar els diners 

Li comuniquem que s'ha d'adreçar al Servei de l'Usuari de l'Hospital per tal d'exposar el cas o 

bé, adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya si l'Hospital no se'n vol fer càrrec 

ESTAT: TANCADA 
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CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 
 

NÚMERO ORDRE :  16   EXPEDIENT Nº: 68 
TEMA: CONSULTA 
Una persona que des de fa temps  tracten a l'Hospital, sense èxit, vol que la traslladin a 

Bellvitge per rebre més opinions o tractaments però li diuen que aquests casos no els deriven. 

Hem consultat a experts i responsables i li aconsellem  que  sol·liciti el trasllat que demana a 

l'oficina  del CAP NORD del qual ella n'és usuària. 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  17   EXPEDIENT Nº: 75 
TEMA: CONSULTA 
Una igualadina que està residint a Alemanya, es queixa perquè han deixat de pagar-li la pensió. 

Atès que no és competència d'aquesta Sindicatura, li recomanem que vagi a la TRESORERIA de 

la Seguretat Social  i que presenti una reclamació "in situ". 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  18   EXPEDIENT Nº: 76 
TEMA: CONSULTA 
Un  funcionari  al que fa 8 anys li van trametre la incapacitat laboral vol saber si, amb 

l'assegurança que l'Ajuntament fa als treballadors tenia dret a rebre alguna indemnització 

Consultat a diferents juristes, ens comuniquen que sí que tenia dret en el seu moment però ho 

va deixar passar. Ara no es pot fer res ja que la responsabilitat era tan seva com   de 

l'Ajuntament i qualsevol dels dos podia demanar aquesta indemnització.  

ESTAT: INFORMADA 

 

NÚMERO ORDRE :  19   EXPEDIENT Nº: 83 
TEMA: CONSULTA 
Una senyora es queixa perquè no aconsegueix  parlar amb la advocada d'ofici que li han 

assignat al Jutjat. Vol posar una denúncia a Caixabanc per un prèstec fet al seu pare al 2017 

que entén que té unes clàusules abusives 

Seguint les nostres instruccions, s'adreça al Col. d'Advocats de Barcelona i a l'Oficina de 

Consum de l'Ajuntament d'Igualada i al cap de dos dies ja ha estat possible el contacte. 

ESTAT: INFORMADA 
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CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 
 

NÚMERO ORDRE :  20   EXPEDIENT Nº: 87 
TEMA: SÍNDIC DE GREUGES 
Uns veïns de la comarca han rebut una carta a nom del seu fill menor  respecte a  la recollida 

de residus porta a porta. La mare no ha cedit les dades per tal que puguin enviar una carta a 

un menor i es queixa per aquest procediment inadequat. 

Tenint en compte que aquesta sindicatura no té competències en els pobles de la comarca, 

l'adrecem al Síndic de G. de Catalunya. 

ESTAT: TANCADA 

 
 

NÚMERO ORDRE :  21   EXPEDIENT Nº: 89 
TEMA: TRESORERIA 
Una senyora ens visita perquè fa 4 mesos va interposar recurs de reposició sobre l'import que 

se li carrega per  plusvàlua en un immoble que va vendre per  menys import que el valor 

cadastral . 

El departament  corresponent informa que no ha donat resposta a cap recurs de reposició 

sobre aquest tema perquè estan esperant que surti la llei de l 'Estat que reguli aquesta 

sentència del Tribunal a favor dels propietaris. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 
 

NÚMERO ORDRE :  22   EXPEDIENT Nº: 91 
TEMA: HISENDA 
Una mare de família es queixa perquè quan sol·licita ajut IBI per la seva condició  

monoparental. se li denega pel fet que el seu barem d'ingressos supera el que està estipulat. 

També vol apuntar el seu fill  a l'escola de música i demana l'ajut. Nen amb un 36% de 

discapacitat. 

Seguint les nostres instruccions, ha demanat hora a la Regidora d'Hisenda que l'ha rebut 

personalment i li ha informat de les condicions actuals d'aquests ajuts. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  23   EXPEDIENT Nº: 92 
TEMA: SUMINISTRES 
Ens arriba la queixa d'una senyora perquè Gas Endesa li cobra cada mes igual i vol que li 

facturin mensualment el consum real, cosa que la companyia no vol fer. 

Com que no es tracta d'un tema de la nostra competència, la derivem al Consell Comarcal 

(Atenció al Consumidor) . 

ESTAT: INFORMADA 
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CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 

NÚMERO ORDRE :  24   EXPEDIENT Nº: 93 
TEMA: HABITATGE 
Una senyora demana un pis de lloguer social però necessita primer que la família estigui 

empadronada. Té dos nens de 5 i 3 anys. 

Uns dies després ens  ha trucat la interessada  per dir-nos que ja ha buscat una vivenda i, per 

tant, ja es podrà empadronar i demanar ajuts a serveis socials. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  25   EXPEDIENT Nº: 94 
TEMA: URBANISME 
Els veïns d'un edifici que està en ruines, es queixen perquè creuen que  està provocant 

esquerdes a les vivendes col·lindants (o sigui, la seva). Es difícil localitzar el propietari 

d'aquesta casa que ara està apuntalada.  però finalment s'ha aconseguit. Actualment  hi ha un 

expedient obert a l'Ajuntament contra aquest senyor. 

Per una banda, consultarem l'expedient per veure com està l'ordre execució, i per l'altra, des 
de serveis tècnics han valorat les esquerdes de la casa afectada i dictaminen que els problemes 
no són solament de l'edifici del costat sinó que hi ha un tema estructural. 
ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  26   EXPEDIENT Nº: 95 
TEMA: SUMINISTRES 
Un veí de la comarca ens visita perquè té un problema amb la factura de Movistar. Vol 

presentar una queixa a aquesta companyia. 

Com que no és un tema de la nostra competència, li comuniquem que ha de presentar la 

queixa a l'Oficina de Consum del Consell Comarcal. 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  27   EXPEDIENT Nº: 97 
TEMA: CONSULTA 
Una senyora té  problemes amb una entitat bancària. L'import del deute de la tarjeta de crèdit 

no es va rebaixant tot i que paga 50€ al mes. El deute inicial era de 300€ i actualment ja puja a  

1400€. Família amb  dificultats econòmiques. 

Adreçada a l'oficina de consum d'Igualada a ECC. S'informa també sobre ajuts per rendes 

baixes a l'aigua. 

ESTAT: ASSESSORADA 
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CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 
 

NÚMERO ORDRE :  28   EXPEDIENT Nº: 102 
TEMA: CEMENTIRI 
Una senyora que fa 20 anys té un nínxol al cementiri nou, a la 5a planta ,  necessitaria fer un 

canvi a una planta més baixa ja que comença a ser gran i no arriba  tan amunt.  Li fa molta por 

caure amb les escales manuals que allà tenen a disposició dels visitants i cuidadors. 

Hem comprovat si això és factible i li comuniquem el preu . També informem sobre  la 
possibilitat de què fraccioni el pagament. Finalment s'ha decidit i ha fet el canvi de nínxol. 
 
ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  29   EXPEDIENT Nº: 103 
TEMA: TRESORERIA 
Un matrimoni igualadí, amb problemes econòmics,  va demanar el fraccionament del IBI del 

2018. Per un error de Diputació, se li van girar dos fraccionaments en un mateix mes i en  va 

retornar un. Quan se li va tornar a presentar al cobrament, es van demorar 1 dia, per la qual 

cosa els han embargat el compte. 

Davant aquesta situació, ens hem posat en contacte amb l'organisme competent que ens 

Informa que com a màxim li treuran 90€ al mes del seu salari fins que saldi el compte. La 

senyora parlarà amb l'empresa on treballa el seu marit, per tal d'informar-los. 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  30   EXPEDIENT Nº: 104 
TEMA: SERVEIS JURÍDICS 
L'usuari d'un vehicle ha vingut a queixar-se perquè no està d'acord en el fet d'haver de  posar 

la matricula al parquímetre ja que això és contrari a la protecció de dades . Diu que no vol que 

una empresa externa disposi d'aquesta informació i en pugui fer un ús inadequat. . 

Li comuniquem que pot fer al·legacions sobre el tema jurídic que planteja, ja que el 
procediment administratiu encara no està tancat. 
ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  31   EXPEDIENT Nº: 106 
TEMA: CONSULTA 
Ens visita un matrimoni perquè no aconsegueixen  hora per internet per renovar el NIE de 

l'esposa,  a la Policia Nacional  . Fa dos mesos que ho intenten i no ho poden obtenir ni tan sols 

per mitjà d'una  advocada. 

Hem consultat a la Inspectora de la Policia Nacional i l'han atès amb data 5/12/2019 . Li han fet 
el CARNET COMUNITARI que no caldrà que renovi més. 
ESTAT: TANCADA 
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CONSULTES,  ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ 

 
 

NÚMERO ORDRE :  32   EXPEDIENT Nº: 108 
TEMA: CONSULTA 
Ens visita una senyora marroquina que té el visat que caduca el mes de març i necessita 

contactar urgentment amb la tècnica que prepara les cites, per tal que pugui anar a renovar el 

NIE a Barcelona. 

Ens hem posat en contacte amb la persona responsable de facilitar aquesta hora, accelerant la 
visita que demana. 
 
ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  33   EXPEDIENT Nº: 114 
TEMA: BENESTAR SOCIAL 
Ens visita un senyor al qual li han anul.lat la Renda Mínima Garantida pel fet que havia canviat 

la seva situació familiar i no ho va comunicar. 

Des de Serveis Socials, on porten el seu expedient, ens informen que necessiten un certificat 

d'empresa conforme el seu fill no ha deixat la feina voluntàriament. Tan aviat com el presentin 

es reactivarà la petició per a la Renda Mínima. 

ESTAT: ASSESSORADA 

 

NÚMERO ORDRE :  34   EXPEDIENT Nº: 115 
TEMA: CONSULTA 
Ens visita un veí de la comarca per exposar-nos el problema que té amb el metge del CAP de la 

seva població. Sembre li havien receptat un medicament i ara es neguen a fer-ho, substituint-

lo per un altre que ell afirma no anar-li bé. 

L'hem derivat al Síndic de Greuges de Catalunya ja que no tenim competències en els casos 

d'altres poblacions. 

ESTAT: TANCADA 

 

NÚMERO ORDRE :  35   EXPEDIENT Nº: 118 
TEMA: SÍNDIC DE GREUGES  
Un igualadí es queixa perquè li han denegat la subvenció per al lloguer, al.legant que tenia 
temes pendents amb Hisenda.La qüestió és tan simple com que el pagament el té ajornat en 
diverses fraccions. 
Respecte d'aquest fet, farà un requeriment a la Generalitat i a Hisenda, presentant 

documentació i certificats. També li hem recomanat que es posi en contacte amb el SGC que té 

atribucions en aquestes institucions. 

ESTAT: TANCADA 
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7.2. QUEIXES  

NÚMERO ORDRE: 1  EXPEDIENT Nº: 2 
TEMA: ORGANISMES EXTERNS/SIMA 
Un igualadí va tenir problemes al validar el tiquet en l'aparcament de l'Hospital i no hi havia 
ningú per atendre'l. Després de trucar al timbre va haver d'esperar gairebé una hora perquè 
vingués algú de servei i pogués sortir de l'aparcament. 
 
Consultada la queixa a Sima, derivem la resposta a l'usuari (en festius no hi ha ningú i s'ha de 
trucar el timbre per tal que vinguin) 
 
ESTAT: RESOLTA  

 
 

NÚMERO ORDRE: 2  EXPEDIENT Nº: 3 
TEMA: OAC 
Família que va  entrar una sol·licitud d'empadronament el mes d'agost i malgrat han passat uns 
mesos encara no ho han aconseguit. 
 
Arran de la queixa formulada per la Síndica, el demandant ja resta empadronat al Padró 
Municipal d'Habitants des del 31/01/2019 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 3  EXPEDIENT Nº: 5 
TEMA: HABITATGE/PHIMA 
Una ciutadana va  patir, fa tres anys, una fuita d'aigua en l'habitatge on viu propietat de 
PIMHA. Es queixa perquè  no li arreglen les diferents avaries que té a la finca. 
 
Es comenta amb el Departament d'Habitatge les incidències que ens indica aquesta senyora i 
avisen els tècnics perquè li arrangin els desperfectes. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 4  EXPEDIENT Nº: 8 
TEMA: SANCIONS 
Un matrimoni que anava d'urgències a un Hospital de Barcelona, va deixar el cotxe un moment 
damunt el pas zebra per tal de deixar les claus a la bústia. Al cotxe hi va quedar la senyora, 
però malgrat això la policia diu que no hi havia ningú i el van sancionar . S'ha pogut comprovar 
la veracitat del que diuen aquests senyors. 
 
A instàncies de l'informe presentat per la Síndica, s'accepten les al·legacions presentades per a 
l'interessat/da. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 
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NÚMERO ORDRE: 5  EXPEDIENT Nº: 9 
TEMA: NO ADMESA 
Una noia es queixa perquè es va inscriure a un postgrau en Direcció de RRHH dirigit per la UB, 
IDD Consultoria i Unió Empresarial de l'Anoia. A tot arreu hi constava un postgrau i quan va 
acabar estava qualificat com a Curs Superior Universitari 
 
Atès  que  aquests cursos no els organitzava l'Ajuntament, sentim no poder intervenir en 
aquest tema 
 
ESTAT: NO ACCEPTADA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 6  EXPEDIENT Nº: 10 
TEMA: URBANISME 
Té problemes amb l'habitatge on viu ja que no està en condicions i presenta perillositat. Des 
d'Urbanisme li recomanen que surti perquè el jutjat obligarà a fer obres de millora. 
 
Es consulta amb els tècnics municipals i ens confirmen els problemes estructurals d'aquest 
habitatge. Se li recomana que marxi de l'habitatge. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 7  EXPEDIENT Nº: 11 
TEMA: HABITATGE 
A una família la  fan fora de l'habitatge  on viu de lloguer i no tenen on anar. La família consta 
de matrimoni i sis fills i necessiten un pis urgent. 
 
Es busca solució mitjançant el servei de Benestar Social de l'Ajuntament i en pocs dies 
aconsegueixen un habitatge provisional fins que atorguin el definitiu 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 8  EXPEDIENT Nº: 12 
TEMA: SERVEIS JURÍDICS 
Membres d'un grup polític es queixen de que no reben resposta a les peticions que fan, per 
escrit, dins del termini establert en el ROM de l'ajuntament. 
 
En resposta a aquesta demanda facilitem  una relació de les peticions que han arribat pel 
Registre d'Entrada,  amb les dates en què s'ha donat oportuna contestació. 
 
ESTAT: RESOLTA 
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NÚMERO ORDRE: 9  EXPEDIENT Nº: 13 
TEMA: HABITATGE/PHIMA 
Ciutadana que es va inscriure l'any passat  sol·licitant un habitatge de la Generalitat  i encara 
no li han dit res. D'altra banda diu que també va sol·licitar un habitatge de lloguer social i 
tampoc ha rebut resposta. 
 
Comprovem que està inscrita a la borsa d'habitatges de la Generalitat però no tenen accés a 
consultes. Amb tot comprovem que no consta en la base de dades de PIMHA. L'acompanyem 
al departament per tal d'informar-se de com ha de fer la sol·licitut. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 10  EXPEDIENT Nº: 14 
TEMA: NO ADMESA 
Un senyor va portar el seu vehicle a reparar i el mecànic se'l va vendre a una tercera persona. 
Van tenir un judici que van arxivar. Ara vol recuperar el vehicle que està al dipòsit municipal i 
l'agent encarregat li dóna llargues. 
 
Amb la documentació que ens aporta constatem que encara hi ha el procés judicial obert, per 
tant, des de la Sindicatura no es pot actuar. 
 
ESTAT: NO ACCEPTADA 

 

NÚMERO ORDRE: 11  EXPEDIENT Nº: 15 
TEMA: GOVERNACIÓ 
Ciutadà que va rebre una carta de la Policia Local en que li deien que tenia una motocicleta en 
el dipòsit de vehicles quan ja l'havia retirat en el mes d'octubre de 2017. 
 
Ens hem posat en contacte amb l'agent que porta el tema i ens comenta que ja va parlar amb 
aquest senyor i que es va tractar d'un error informàtic  que ja està solucionat. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 12  EXPEDIENT Nº: 16 
TEMA: SUMINISTRES 
Una senyora va caure al carrer en ensopegar amb una trampella oberta d'una aixeta de la 
companyia d'aigües. Va anar a urgències i a la Policia perquè avisessin a la companyia; cosa 
que va fer   inmediatament. 
 
Ens hem posat en contacte amb la Companyia d'Aigües i els hem tramés expedient. 
Posteriorment, i prèvis certificacions, ens comuniquen que la senyora en qüestió ha estat 
indemnizada. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 
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QUEIXES 
 

NÚMERO ORDRE: 13  EXPEDIENT Nº: 18 
TEMA: SANCIO PARQUÍMETRE 
Van sancionar una senyora a la zona blava per no pagar tiquet a causa de  no funcionar el 
parquímetre. 
 
Comprovem que en els parquímetres hi ha un avís que diu que si no funciona el parquímetre 
s'ha d'efectuar el pagament en un altre que sigui proper. Per tant, no s'accepta la queixa. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 14  EXPEDIENT Nº: 19 
TEMA: GOVERNACIÓ 
El  propietari d'un local amb gual es queixa perquè li aparquen constantment davant del seu 
garatge,  impedint l'accès a aquest. Quan truca a la Policia Local diu que no fan res per 
solucionar-ho. 
 
S'ha demanat al departament de Qualitat Urbana - Mobilitat que es pinti l'espai on acostumen 
a estacionar els vehicles incorrectament. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 15  EXPEDIENT Nº: 20 
TEMA: MOBILITAT 
Un ciutadà ens fa arribar una queixa  sobre el mal estat de la vorera que hi ha davant 
l'Ambulatori 
 
Es comunica al Departament de Qualitat Urbana - Mobilitat aquesta incidència per tal de què 
ho arreglin 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 16  EXPEDIENT Nº: 21 
TEMA: ACTIVITATS 
Un matrimoni demana  resposta a la queixa que van entrar el dia 01/08/2018 i que encara no 
han rebut  malgrat haver trucat en diverses ocasions. L'establiment de davant de casa seva 
obre les 24 h. i el soroll és insuportable. 
 
Es consulta amb el Departament de Qualitat Urbana (Activitats) i ens comuniquen que aquest 
establiment ha estat sancionat en diverses ocasions. Si continuen igual prendran mesures més 
severes. 
 
ESTAT: RESOLTA 
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QUEIXES 
 

NÚMERO ORDRE: 17  EXPEDIENT Nº: 22 
TEMA: SANITAT 
Una veïna d'Igualada ha entrat una queixa sobre els maltractaments que pateix un gos en un 
habitatge de la seva comunitat. Es va queixar a la Policia, segons ha manifestat,i no la van 
atendre correctament. 
 
Sol·licitem informe a la Policia Local i al Departament de Sanitat sobre les denúncies que s'han 
rebut sobre aquest cas. També es comunica a la senyora en qüestió que la propietària ha tret 
el gos de l'habitatge 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 18  EXPEDIENT Nº: 23 
TEMA: SANITAT 
Una mare es queixa de que cada vegada hi ha més portals amb sofre,  que es posa per evitar 
les pixades de gossos.  El seu fill va caure al damunt i es va embrutar amb aquest producte 
verinós. Va presentar queixa a la Policia Local. 
 
Es manifesta aquesta incidència al Departament de Sanitat perquè prengui mesures al 
respecte i indiqui a la comunitat de veïns la prohibició de posar sofre a la façana. Es comunica 
la decissió a la ciutadana per correu electrònic. 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA  

 
 

NÚMERO ORDRE: 19  EXPEDIENT Nº: 24 
TEMA: PATRIMONIAL 
En el passat correfoc de Sant Joan  van cremar els vidres d' un pis, malgrat estar situat en 
alçada.Els llogaters han presentat programes de l'Ajuntament en què no s'adverteix de les 
normes que cal adoptar. 
 
Es comunica als afectats  que, un cop revisat l'expedient, li estimen la petició de responsabilitat 
patrimonial que va sol·licitar. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA  

 
 

NÚMERO ORDRE: 20  EXPEDIENT Nº: 26 
TEMA: NO ADMESA 
Ciutadà que va estacionar a la zona blava i va introduir la matrícula incorrectament. Ha estat 
sancionat i no hi està d'acord 
 
En data 11 de febrer va presentar al·legacions a la sanció que encara està pendent de resposta. 
Per aquest motiu, nosaltres no poden donar tràmit a aquest expedient fins que no finalitzi el 
tràmit administratiu. Comunicat a l'interessat  el 06/03/2019 
ESTAT: NO ACEPTADA 
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NÚMERO ORDRE: 21  EXPEDIENT Nº: 27 
TEMA: ACTIVITATS 
Es rep una queixa perquè quan tanquen un bar de la ciutat, no pleguen les taules i cadires i la 
gent aprofita per seure-hi i fer la xerrada, sigui la hora que sigui i provocant molèsties als veïns. 
 
Els responsables de l'ajuntament han  prés nota d'aquesta incidència i parlaran amb el 
propietari  per tal que recullin les taules i cadires diàriament a l'hora de plegar. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA  

 
 

NÚMERO ORDRE: 22  EXPEDIENT Nº: 28 
TEMA: BENESTAR SOCIAL 
No està conforme amb el tracte que rep de les Assistents Socials de l'Ajuntament; sol·licita 
certificat de vulnerabilitat que diu que no li fan. 
 
Parlem amb les Assistents Socials i ens informen que la senyora interessada  ha rebut totes les 
ajudes possibles que pot rebre i que el tracte dispensat cap a ella és del tot correcte. Aquesta 
ciutadana  ha entrat una queixa a l'OAC. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 23  EXPEDIENT Nº: 30 
TEMA: BENESTAR SOCIAL 
Ens arriba una  queixa cap a les Assistents Socials perquè volen treure el pagament de 
dependència a una noia per no viure amb el seu pare ni estar empadronada amb ell. 
 
Es deriva aquest cas a les Assistentes Socials, que ja  tenien pendent visita amb ella,  per aclarir 
una  situació que no sembla estar en ordre (el pare està molt descuidat i sol en el seu domicili). 
 
ESTAT: RESOLTA  

 
 

NÚMERO ORDRE: 24  EXPEDIENT Nº: 31 
TEMA: TRESORERIA 
Ens visita un senyor al que li denenguen la bonificació de l'IBI per a famíla nombrosa ja que 
segons les bases per a gaudir-la no pot tenir més d'un habitatge en propietat. 
 
Hem consultat al departament d'Intervenció i ens notifiquen que si els components de la 
unitat familiar tenen més d'una vivenda en propietat, segons la llei, es denega la bonificació. 
 
ESTAT: RESOLTA 
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QUEIXES 

 

 

NÚMERO ORDRE: 25  EXPEDIENT Nº: 32 
TEMA: SUMINISTRES 
Li han arribat unes factures de consum d'aigua molt altes i no hi està d'acord. Va parlar amb la 
companyia d'aigua i li diuen que és correcte. 
 
Ens hem posat  en contacte amb la companyia d'aigües, i revisat el cas, des de aquesta 
empresa es faran càrrec dels imports cobrats de més per qüestio no imputable a la usuària. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 26  EXPEDIENT Nº: 33 
TEMA: SANCIONS 
Van sancionar una ciutadana per estar mal estacionada però no està d'acord amb l'import de 
la multa 
 
Revisem el RGC i  comprovem que la sanció està ben imposada i també el seu import. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 

NÚMERO ORDRE: 27  EXPEDIENT Nº: 34 
TEMA: SANITAT 
El gos de raça perillosa d'uns veïns de la ciutat, que tenen un jardí sense paret de separació, va 
atacar al gos de la casa del costat i el va matar. Sent així, la propietària d'aquesta casa té por 
de sortir al jardí pensant que pot ser atacada per aquest animal i demana que s'obligui als 
veïns a construir un mur potent que aïlli els habitatges. 
 
Des del Dep. de Sanitat han parlat amb el propietari del gos i han quedat que farà una tanca de 
separació.  Posteriorment canvia d'opinio i diu que portarà el gos a un altre domicili a un 
familiar. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 

NÚMERO ORDRE: 28  EXPEDIENT Nº: 35 
TEMA: MEDI AMBIENT 
En la remodelació que es va fer del c. Josep Galtes, es van soterrar els contenidors. Ara, a 
causa d'un altra remodelació del barri, els han fet externs . Els veïns d'aquest carrer no hi estan 
d'acord ja que han perdut zona d'aparcament i tornen a tenir contenidors d'escombraries  a 
l'exterior, que fan molt mal efecte. 
 
Una representació dels veïns han visitat el Regidor per exposar el tema.  Finalment  han deixat 
els contenidors subterranis i 3 d'exteriors de complement. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 
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NÚMERO ORDRE: 29  EXPEDIENT Nº: 38 
TEMA: MOBILITAT 
Un resident de la zona es queixa del mal estat de l'asfalt a l'Av. sant Jaume Sesoliveres.  En la 
part superior hi ha molts  sotracs comportant un  perill per a conductors. També manca de 
senyalització que origina la circulació de cotxes en contra direcció. 
 
Segons ens comuniquen de Vialitat i Obra Pública ja s'ha posat nova senyalització en aquesta 
zona i es tindrà en compte per futurs asfaltats. 
ESTAT: EN TRAMIT  

 

NÚMERO ORDRE: 30  EXPEDIENT Nº: 39 
TEMA: SANCIÓ PARQUÍMETRE 
Una senyora es va equivocar al marcar un número de la seva matrícula a l'introduir-lo en el 
parquímetre i no està d'acord amb la multa. 
 
Atès que a les màquines del parquimetre ja s' indica que quan es posa malament la matrícula 
del vehicle és motiu de sanció, i es demana comprovació,  considerem que no hi ha motiu per 
revocar la multa. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 

NÚMERO ORDRE: 31  EXPEDIENT Nº: 40 
TEMA: HABITATGE 
Un matrimoni amb 6 fills menors d'edat, seràn desnonats definitivament aquest proper 
diumenge. A causa de la gravetat de la situació, ens hem posat en contacte amb els  Serveis 
Socials d'aquest ajuntament i ens comuniquen que ja  han buscat un pis per aquesta família, 
mentre no se'ls hi concedeixi el que tenen demanat, i avui mateix se'ls comunicarà. 
 
Per tant aquesta solució provisional que faciliten els Serveis Socials, els permetran viure fins a 
trobar la vivenda definitiva. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 

NÚMERO ORDRE: 32  EXPEDIENT Nº: 42 
TEMA: MOBILITAT 
Un veí del Barri de Montserrat demana  una rampa per accedir al seu domicili ja que per la 
discapacitat d' ell i  la seva muller tenen moltes dificultats per anar  al carrer. També demana 
que la plaça d'aparcament per discapacitats que està a l'altra banda de la via,  estigui més 
propera al seu domicili 
 
D'acord amb la petició d'aquest ciutadà, s'ha fet una rampa que facilita la mobilitat  i, també, 
s'ha canviat de banda l'aparcament de discapacitats que hi havia travessant el carrer. Quant a 
la petició que van fer de posar una barana al costat de la rampa, no és possible a causa de 
l’estructura del carrer. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 
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NÚMERO ORDRE: 33 EXPEDIENT Nº: 43 
TEMA: SANCIONS 
Un igualadí es queixa perque li van posar una sanció de trànsit a nom de l'empresa i aquesta 
notificació la  van enviar telemàticament, per la qual cosa no se'n va assabentar.  Ara l'ha rebut 
amb un import triplicat. 
 
Hem consultat alsls Serveis Jurídics i ens faciliten la legislació de l'any 2015 en què s'obliga a les 
empreses a actuar amb l'Administració per mitjans electrònics 
 
ESTAT: RESOLTA  

 
 

NÚMERO ORDRE: 34  EXPEDIENT Nº: 44 
TEMA: URBANISME 
Una veïna es queixa perquè té un solar colindant en què hi entren ocupes pel fet que no hi ha 
un tancament adequat. 
 
Des del Departament de Qualitat Urbana s'ha localitzat al propietari de la finca en qüestió qui 
ha procedit al tancament de l'entrada del solar. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 35  EXPEDIENT Nº: 45 
TEMA: ACTIVITATS 
Uns veïns de la zona on se celebra el REC, es queixen perquè les botigues assistents, que estan 
prop de casa seva, tenen la música altíssima i els sorolls els impedeixen un merescut descans. 
 
Ho hem notificat a l'Enginyer Municipal qui, a la vegada,  ha traspassat la queixa als 
organitzadors d'aquest esdeveniment per tal que avisin als responsables dels comerços . 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 

NÚMERO ORDRE: 36  EXPEDIENT Nº: 46 
TEMA: SANCIÓ PARQUÍMETRE 
Al demandant el van sancionar per introduir erròniament la matrícula a l'hora de treure el 
tiquet de la zona blava 
 
Consultat el cas amb SIMA, corroboren que, a partir del 14/02/2019 les màquines expenedores 
de tiquet ja avisen que si s'introdueix la matrícula erròniament se sancionarà com a manca de 
tiquet. Cal tenir en compte que l'usuari  ha de validar la matrÍcula. 
 
ESTAT: RESOLTA 
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NÚMERO ORDRE: 37  EXPEDIENT Nº: 48 
TEMA: SANITAT 
Una àrea molt habitada de la ciutat, té problemes a causa de la massificació de coloms en 
terrasses, voreres, etc. que acaben  totes brutes... 
 
Ens comuniquen des del Dep. de Sanitat que, en breu, posaran una  dispensadora amb pinso 
esterilitzat que evitarà que proliferin aquestes aus. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 38  EXPEDIENT Nº: 50 
TEMA: SANCIONS 
Una senyora va estar sancionadala  per estacionar el vehicle al c. Aurora mentre acompanyava 
a una senyora de 95 anys a casa seva al c. de Sant Magí 
 
Li aconsellem que presenti les al·legacions oportunes a l'OAC. Posteriorment aquesta senyora 
ens confirma  que li han estimat les al·legacions 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 39  EXPEDIENT Nº: 51 
TEMA: CIVISME 
Un veí del Barri de Montserrat ens envia un e-mail amb fotografies del mal estat del parc 
infantil del C. Mossen Josep Forn reclamant que es faci una neteja continuada. 
 
S'informa  al ciutadà que els parcs es netegen amb una periodicitat setmanal i que actualment 
s'està incidint  en campanyes a favor del civisme per intentar educar i conscienciar la població. 
De totes maneres, si torna a passar, li demanem  presenti una queixa a l’Ajuntament. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 40  EXPEDIENT Nº: 52 
TEMA: ENSENYAMENT 
Una família no està d'acord amb els requisits que es demanen per  les inscripcions per al 
proper curs. L'envien a una escola no demanada i vol que vagin els fills junts. Tenen un altre fill 
al Garcia Fossas a P4 
 
Ens comuniquen que aquesta família ja ha parlat amb la Regidora sobre el tema. 
 
ESTAT: RESOLTA 
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NÚMERO ORDRE: 41  EXPEDIENT Nº: 54 
TEMA: BENESTAR SOCIAL 
Ens visita una senyora, que ja és habitual, i que no està conforme amb el tracte que rep de les 
Assistents Socials de l'Ajuntament. Ha entrat una queixa que no li han contestat 
 
Persona problemàtica que no respecta els altres. Les Assistents ens diuen que, com que no té 
raó amb la queixa que formula, s'ha decidit no contestar , desestimació per  "silenci 
administratiu". 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 42  EXPEDIENT Nº: 55 
TEMA: MOBILITAT 
Una persona que viu davant del Parc del Repòs  es queixa del mal estat del parc i, també,  dels 
arbres que hi ha que fa temps que no es poden. 
 
Comuniquem les queixes d'aquesta senyora al Departament de Mobilitat que s'encarreguen 
d'arranjar el parc. A la vegada, i en data 04/07/2019 des del Departament es posen en 
contacte amb la senyora en qüestió  per tal de comunicar-li les modificacions fetes. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 43  EXPEDIENT Nº: 56 
TEMA: SUMINISTRES 
Un veí de la ciutat ha rebut una factura de l'aigua amb un fort  increment i no hi està d'acord 
 
Durant les vacances, aquest usuari,  va parlar amb la tècnica de l'OAC i aquesta el va derivar a 
l'oficina de Consum de l'Ajuntament. La tècnica  ja va parlar amb el responsable sobre aquest 
tema i li faran una revisió, gratuïta, del comptador. Derivat al Costumer Council Aigües de 
Barcelona. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 

NÚMERO ORDRE: 44  EXPEDIENT Nº: 58 
TEMA: NO ADMESA 
Una ciutadana es queixa de l'atenció mèdica que rep el seu fill medicat de TDAH A L'Hospital 
d'Igualada i demana el trasllat a Sant Joan de Déu. 
 
Ens comenta que ha presentat una queixa al Servei d'Atenció al Malalt de l'Hospital i  al SGC. 
En haver-ho presentat al SGC nosaltres no hi prenem part. 
 
ESTAT: NO ACCEPTADA 
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QUEIXES 

 

NÚMERO ORDRE: 45 EXPEDIENT Nº: 59 
TEMA: BENESTAR SOCIAL 
Un usuari dels Serveis Socials d'Igualada, es queixa del tracte rebut per part de les 
treballadores socials que, SEGONS ELL,  no l'escolten i amb les que ja hi ha tingut serioses 
discusions. 
 
Se li recomana que parli amb les assistents i intenti solucionar les desavinences que tenen ja 
que amb la postura de què no en vol saber res d'elles no comprèn  que necessita els seus 
serveis. Hem fet tot el possible per convènce'l i, evidentment, hem parlat amb les dites 
assistentes. 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 46  EXPEDIENT Nº: 60 
TEMA: MOBILITAT 
Un veí d'aquesta ciutat ens visita perquè aparquen molts vehicles davant de casa seva,  en un 
lloc que abans estava prohibit,  sent el carrer estret. Va entrar una queixa al març i aquest 
ajuntament  encara no l'ha respost. 
 
Davant la nostra petició, el Regidor ha rebut personalment aquest senyor i li ha donat la 
resposta que reclama i, a la vegada, li comunica que  no es  viable la prohibició d'aparcament. 
A més a més, aquells carrers estan pendents de  reoganització per l'Institut i Cal Badia. 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 47  EXPEDIENT Nº: 61 
TEMA: SUMINISTRES 
Un paradista del mercat es queixa perquè li cobren una quantitat de 60 € trimestral de 
facturació d'un comptador que té com a consum 0. Se li proposa que doni de baixa el 
comptador però no vol. Argumenta que si després el torna a posar li cobraran molts diners. 
 
Hem parlat amb la companyia d'aigües però ens diuen que és el procediment habitual. L'usuari 
vol que es posi en coneixement dels màxims responsables de l'ajuntament. Finalment actua el 
Costumer Counsel d'Aigües de Barcelona i pacten que es doni de baixa. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 

NÚMERO ORDRE: 48  EXPEDIENT Nº: 62 
TEMA: ENSENYAMENT 
Una veïna de la comarca ens comunica que ha tingut problemes amb la pre-inscripció del seu 
fill a 1r de batxillerat pel fet de no residir a Igualada. 
 
Atès que la modificació dels barems que s'han fet vénen determinats pel Departament 
d'Ensenyament, cal que aquesta queixa s'adreci a la Inspectora del dep. d'Educació de la 
Generalitat, que té assignada la plaça d'Igualada. 
 
ESTAT: RESOLTA 



 

 40 

QUEIXES 

NÚMERO ORDRE: 49  EXPEDIENT Nº: 63 
TEMA: SANCIONS 
Li van posar una multa per deixar el vehicle al mig de la Pl. de la Creu  i no està d'acord amb la 
sanció que li han imposat ja que es va aturar per ajudar els seus avis, ancians i amb dificultats, 
que estaven a la farmàcia. 
 
Hem parlat del tema amb els Serveis Jurídics però sense èxit.  Creuen que la sanció és correcte 
i procedent l'import de la sanció. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 50  EXPEDIENT Nº: 66 
TEMA: NO ADMESA 
Ens visita una ciutadana per problemes a la seva vivenda. Ja va anar al dep. Urbanisme i la 
tècnica  va visitar el seu pis. També ho va fer el metge i les assistents socials i diuen que allà no 
hi ha les condicions de salubritat necessàries per viure-hi. 
 
Malgrat tot, no podem actuar perquè ja té el tema al jutjat. 
 
ESTAT: NO ACCEPTADA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 51  EXPEDIENT Nº: 67 
TEMA: SANCIONS 
Ens visita un ciutadà i ens comunica que de les multes que ens ensenya, una té un defecte de 
forma (model de cotxe que ell no té) i de les altres no va rebre avís previ. 
 
Es torna a revisar la documentació de l'expedient 103/2018 i es comprova que les sancions són 
correctes. Es desestima la queixa. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 52  EXPEDIENT Nº: 69 
TEMA: GOVERNACIÓ 
Una ciutadana que viu davant una escola diu que els acompanyants dels alumnes  aparquen el 
cotxe damunt la vorera i fins i tot davant del seu gual(que no té senyal perquè no la necessita). 
Segons ha observat durant molts dies  els agents vigilen, controlen i avisen, però no els 
sancionen. 
 
Ens hem posat en contacte amb la Regidoria corresponent i ens  comuniquen que  posaran 
baranes a la vorera per avitar aquestes infraccions. Finalment, però, s'opta  per tirar endavant 
una campanya de civisme per part de la policia. 
 
ESTAT:SOLUCIÓ AMISTOSA 
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QUEIXES 

NÚMERO ORDRE: 53  EXPEDIENT Nº: 70 
TEMA: GOVERNACIó 
La Policia Local  va parar una noia  per portar el gos deslligat i, segons ella,  li van dir que si 
tornaven a veure-la amb el gos deslligat la sancionarian. Ara ha rebut la sanció, però ella va 
entendre que la primera vegada es tractava només d'un avís. 
 
Per evitar situacions dubtoses com aquesta, es fa una Recomanació d’Ofici perquè s’entreguin 
butlletes a totes les persones que hagin de ser sancionades.  
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 54  EXPEDIENT Nº: 71 
TEMA: SANCIÓ PARQUíMETRE 
Li han posat diverses sancions de zona blava per no posar el tiquet del parquímetre. El vehicle 
de la seva propietat és híbrid i a l'empresa concessionària li van dir que no havia de pagar 
tíquet. 
 
S'ha fet un informe per anul·lar la sanció ja que s'ha observat un defecte de forma, però s'ha 
indicat a aquest usuari que els cotxes híbrids sí que han de pagar al parquímetre. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 55  EXPEDIENT Nº: 72 
TEMA: TRESORERIA 
La usuària  d'un curs de teatre al Centre Cívic, diu que es va donar de baixa al desembre i li 
continuen arribant els rebuts d'una manera indeguda. 
 
Consultat amb els responsables de les activitats del Centre Cívic ens comenten que la 
interessada havia de portar el full sol·licitant la baixa abans del 31 de desembre i no ho va fer. 
Al mes de gener se la va trucar per recordar-li, però tot i així, no es va rebre la petició. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 

 

NÚMERO ORDRE: 56  EXPEDIENT Nº: 73 
TEMA: NO ADMESA 
Una ciutadana va caure a causa del mal estat d'un carrer d'Igualada, cosa que van confirmar els 
policies que la van atendre i els infermers que la van assistir. Va presentar una reclamació de 
responsabilitat patrimonial i li han denegat. 
 
Li comentem que el procediment a seguir és presentar al·legacions a la resolució. El seu 
advocat diu que així ho farà. 
 
ESTAT: NO ACEPTADA 
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QUEIXES 

 

NÚMERO ORDRE: 57  EXPEDIENT Nº: 74 
TEMA: SANITAT 
Una ciutadana té molts problemes amb els veïns de la finca del costat . Actualment tenen 
plantes de cannabis que desprenen molta olor. Ha presentat moltes queixes a l'Ajuntament i 
també ho ha denunciat als  Mossos d'Esquadra. 
 
S'ha solucionat el problema quan els Mossos han actuat contra aquests okupes. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 58  EXPEDIENT Nº: 77 
TEMA: SERVEIS MUNICIPALS 
Una senyora es queixa del mal estat del carrer de l'Aurora amb  Av. Balmes i també en aquest 
carrer davant aparcament gratuït. 
 
Es comunica aquesta queixa al Departament de Serveis Municipals perquè es dugui a terme 
aquest arranjament. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 59  EXPEDIENT Nº: 78 
TEMA: SERVEIS MUNICIPALS 
Uns veïns del  c. Sant Antoni M. Claret es queixen perquè ja fa un temps van  fer obres  del gas 
i no van tapar bé les rajoles. 
 
El Dept. Entorn  confirma que la part que correspon a l' Ajuntament ja està solucionada. Ara ha 
de parlar amb l'oficina de la companyia del gas per solucionar la resta. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 

NÚMERO ORDRE: 60  EXPEDIENT Nº: 79 
TEMA: ACTIVITATS 
Una veïna de la zona del Rec es queixa perquè han obert 2 finestres al c. St. Antoni de Baix 17 
pel proper REC i vol saber si tenen permis.  També diu que han instal·lat llums al llarg de la 
façana. 
 
Després de comprovar-ho, l'Enginyer Municipal ens diu que sí que disposen de  llicència  i per 
tant tot està conforme. Per assegurar una bona convivència han posat  limitadors a la botiga 
que ha d'ocupar l'espai. 
 
ESTAT: RESOLTA 
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QUEIXES 

NÚMERO ORDRE: 61  EXPEDIENT Nº: 80 
TEMA: NO ADMESA 
Ha tingut molts problemes amb l'administrador de les finques amb la seva gestió. Ho va 
denunciar als Mossos i finalment ha anat a parar al Jutjat. 
 
Tractant-se d'un tema que està al Jutjat no podem acceptar-lo. 
ESTAT: NO ACCEPTADA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 62  EXPEDIENT Nº: 81 
TEMA: SANCIONS 
Un periodista que en compliment de la seva feina es va desplaçar fins a l'Ajuntament 
d'Igualada, va rebre una multa per no haver estat avisat al responsable de càmeres de la ciutat. 
 
Davant aquesta omissió es va rectificar l'error. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 63  EXPEDIENT Nº: 82 
TEMA: NO ADMESA 
Un veí de la nostra ciutat diu que va caure al carrer pels treballs que feia una constructora a 
l'alçada de l'antiga Mutua Igualadina. Ho ha denunciat al Jutjat d'Igualada i ha d'esperar la seva 
resolució. 
 
D'una banda  no és competencia de l'Ajuntament  d'Igualada i, de l'altra, qualsevol tema que 
estigui al jutjat no pot ser entomat per aquesta sindicatura. 
ESTAT: NO ACCEPTADA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 64  EXPEDIENT Nº: 84 
TEMA: SERVEIS MUNICIPALS 
Una veïna de la zona ens comunica que les llums del principi del carrer del Repós no funcionen 
des de fa dos mesos. 
 
Ho hem notificat al responsable tècnic de l'ajuntament qui ho ha solucionat amb data del 8-11-
2019. 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 

NÚMERO ORDRE: 65  EXPEDIENT Nº: 85 
TEMA: SANCIó PARQUíMETRE 
Un ciutadà va ser multat per haver sobrepassat el temps d'estacionament, quan en realitat 
disposava de dos tiquets, un de previ que també aporta, i un segon que era de les 12:25 fins a 
les 16:07. La sanció se li va posar a les 12:48 h.  
S'anul.la la sanció per defecte de forma i per ser, a més, desproporcionada. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 



 

 44 

 

QUEIXES 
 

NÚMERO ORDRE: 66  EXPEDIENT Nº: 86 
TEMA: CIVISME 
Una família del centre de la ciutat, ens comunica que el veí aparca cada dia sobre la vorera de 
vianants,  on no es pot aparcar,  i impedeix que puguin sortir del seu aparcament perquè no 
tenen espai per maniobrar. Han intentat parlar amb ell sense resultats satisfactoris. 
 
Hem tractat el tema a  la Taula de Civisme del dia 8/11/2019. La policia ha avisat vàries 
vegades als propietaris dels vehicles (utilitzen 2 cotxes diferents) i també es proposa posar-hi 
pilones per evitar que ocupin vorera. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 67  EXPEDIENT Nº: 88 
TEMA: ACTIVITATS 
Un veí de la ciutat, en nom propi i d'altres veïns, demana que no es concedeixi el permís 
municipal per l'obertura d'un bar musical al carrer de la Torre, a causa dels inconvenients que 
comporta (més  bruticia, inseguretat, orins i destroces) en aquesta zona residencial. 
 
Per explicar que el permís ja estava concedit fa anys en el negoci precedent i que simplement 
s'ha traspassat negoci i llicència,  el Regidor rep un representant de l'Associació de veïns i 
també, avisa al Departament de Seguretat i Policia per tal que controlin bé i se n'assegurin del 
comportament correcte que han de tenir els usuaris del bar en qüestió. 
 
ESTAT: RECOMANACIÓ 

 

NÚMERO ORDRE: 68  EXPEDIENT Nº: 90 
TEMA: CIVISME 
Una senyora es vol informar sobre l'expedient que s'ha tramitat al  seu nét de 15 anys per unes 
pintades a la façana d'un edifici. Com que es tracta d'una sanció molt greu,  per odenanaça no 
se li permet fer serveis a la comunitat. 
 
La mare ha acceptat la responsabilitat perquè ja ha demanat carta de pagament sense 
recàrrec. 
ESTAT: RESOLTA 

 

NÚMERO ORDRE: 69  EXPEDIENT Nº: 96 
TEMA: ACTIVITATS 
Uns veïns demanen que no es concedeixi el permís municipal a l'obertura d'un bar musical al 
carrer de la Torre,  pels sorolls, bruticia, inseguretat, pixats i destroces que segurament es 
produiran en aquesta zona residencial. 
 
Igual com en un altre cas anterior, el Regidor atén la visita d'un representant dels veïns per 
explicar la situació d'aquest local que ha estat traspassat. Els propietaris del bar, a instàncies 
de l'Ajuntament, disposaran d'un guàrdia de seguretat . 
ESTAT: RECOMANACIÓ 
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QUEIXES 
 

NÚMERO ORDRE: 70  EXPEDIENT Nº: 98 
TEMA: SANITAT 
Uns veïns d'Igualada es queixen perquè en el seu bloc hi ha una familia d'ocupes amb dos nens 
de 4 anys i 4 mesos. Tenen 2  o 3 gossos American stanfort, Bit bulls. Baixen deslligats per 
l'escala. tiren excrements al pati comunitari i al carrer. Olors a Marihuana. Van buidar extintors 
a l'escala. Tenen la llum punxada. Baralles, etc. 
 
Hem demanat  informació a la  Policia Local i a Sanitat. Se'ls fa expedient sancionador per 
tinença de gossos perillosos,  i quan a la resta, els demandants  han de posar-ho en 
coneixement del Dpt. D'Habitatge de la Generalitat, promotor dels pisos. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 71  EXPEDIENT Nº: 99 
TEMA: SANCIONS 
Multa parquímetre per no tenir tiquet. L'aplicació ha agafat les dades del tiquet anterior que 
estava al seient, en lloc del que constava al tauler. 
 
Hem demanat expedient al servei de multes i el Dp. Jurídic estendrà  informe per anul·lar la 
sanció. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 
 

NÚMERO ORDRE: 72  EXPEDIENT Nº: 100 
TEMA: SANCIONS 
L'usuari d'un vehicle ha rebut una multa per una infracció que assegura  no ha comès en el dia i 
hora que consta a la sanció. 
 
Hem verificat si les dades del vehicle són correctes i si la sanció té algun defecte de forma. 
Com que tot sembla estar en ordre, no s'ha pogut anul.lar la multa. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 

NÚMERO ORDRE: 73  EXPEDIENT Nº: 101 
TEMA: ENSENYAMENT 
Família que té un nen a la llar d'infants  Espigol i vol canviar a la Lluna perquè els altres fills van 
al Garcia Fossas. Espera trucada de la tècnica d'ensenyament fa un mes i mig, sense 
aconseguir-ho. 
 
Hem parlat amb la Regidora  per saber si és possible  canviar els infants a  mig del curs. Sembla 
que hi ha un acord verbal però que no consta en la normativa, per no acceptar aquests canvis. 
Fem Recomanació d' Ofici per tal de què es  modifiqui el reglament de les llars d’infants. 
ESTAT: RECOMANACIÓ 
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QUEIXES 
 

NÚMERO ORDRE: 74  EXPEDIENT Nº: 105 
TEMA: SERVEIS JURíDICS 
Rebem una queixa per part d’una persona que tenia un restaurant en règim de concessió de 
l’empresa municipal CSSI  ja que considera  s’han produïtn problemes de gestió per part del 
concessionari. Diu que ha deixat la seva explotació perquè no obté guanys i ara no li volen 
retornar la totalitat de la fiança.  
 
Ens hem posat en contacte amb la direcció del CSSI i, segons les proves aportades,  el local s'ha 
deixat en molt  males condicions. A la vista de les proves aportades se li  recomana que accepti 
la part de la fiança que li ofereixen. Diu que no està conforme i que ho denunciarà 
públicament. 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 75  EXPEDIENT Nº: 107 
TEMA: SERVEIS MUNICIPALS 
Ens visita un veí del Barri de Montserrat perquè viu en una planta  baixa i sota la seva finestra 
es produeixen sorolls de grups que van a passar l'estona, defecacions de gossos, brutícia , etc. 
 
Per tal d'evitar-ho al màxim, s'anularà un accés que no és necessari i que deixa un racó mort. 
També es posaran pilones  que impedeixin l'aparcament. 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 76  EXPEDIENT Nº: 109 
TEMA: SANCIONS 
Una veïna i botiguera de la zona de vianants del centre, que té permís per passar en automòbil 
i descarregar els productes que ven, va fer una parada de 5 ' minuts per deixar mercaderia i va 
oblidar posar el distintiu que permet aparcar durant 20 minuts. La van multar amb 200 €. 
 
Un cop revisada la documentació que demostra que només va ser aquest mínim espai de 
temps, el Dpt. Jurídic accepta la seva petició . 
 
ESTAT:SOLUCIÓ AMISTOSA 

 

NÚMERO ORDRE: 77  EXPEDIENT Nº: 110 
TEMA: SANITAT 
Uns veïns de la zona centre  es queixen perquè darrera d'una antiga pastisseria, ja tancada, 
està ple de gats (als quals se'ls posa menjar), brutícia i, fins i tot, s'ha observat que aprofitant la 
deixadesa d'aquell espai, s'hi posen venedors de productes adictius. 
 
Respecte a aquest problema hem fet diverses actuacions. Amb el Dep. d'Urbanisme, Dep. de 
Sanitat i Dep. Policia, en el sentit que la immobiliària propietària de l'edifici arregli les reixes 
exteriors per evitar que serveixi d'amagatall. A Sanitat per  controlar els gats i a la Policia per 
tal que vigili la zona i els possibles venedors de drogues. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 
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QUEIXES 
 

NÚMERO ORDRE: 78  EXPEDIENT Nº: 111 
TEMA: SUMINISTRES 
Un veí d'Igualada que va patir una avaria en la conducció d'aigüa i el comptador, diu que va 
avisar a la companyia i que van tardar 3 mesos en arreglar-ho. Això va comportar que li 
carreguessin dues factures de 3.000 € que s'hauria evitat si haguessin arreglat de seguida el 
problema.   Ha volgut parlar amb els responsables però no l'han atès. 
 
Hem parlar amb  l'empresa de l'aigua i ens envia còpia dels mails que van adreçar a l'usuari i 
que no va contestar. O sigui que el retard va ser per la manca de resposta del consumidor. De 
totes maneres parlaran entre ells per arribar a un acord amb els imports (meitat cadascú..) 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 79  EXPEDIENT Nº: 112 
TEMA: SANCIONS 
Un conjunt de comerciants i restauradors ubicats a la zona de la plaça de Sant Miquel, es 
queixen perquè el reglament permetrà multar a tots aquells que vulnerin la normativa d' accés 
de vehicles i els horaris de càrrega i descàrrega, cosa que consideren els perjudicarà en els seus 
negocis. 
 
Hem parlat amb el Regidor i ens comenta que durant un mes es practicarà l'avís als interessats 
i als possibles conductors,  i les sancions no s'aplicaran fins al mes vinent. 
 
ESTAT: RESOLTA 

 
 

NÚMERO ORDRE: 80  EXPEDIENT Nº: 113 
TEMA: HABITATGE 
Una família que viu “d’ocupa” al carrer Soledat, vol  llogar un pis social però no pot accedir per 
no tenir feina actualment. 
 
Hem parlat amb Serveis Socials i les assistents la rebran per mirar de solucionar la seva situació 
familiar amb nens. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 

 

NÚMERO ORDRE: 81  EXPEDIENT Nº: 116 
TEMA: NO ADMESA 
Ens visita una empresària que va cometre una sanció i el radar la va detectar (cosa que no 
nega), però no li va arribar la multa i ara, quan l'ha conegut, s'eleva a molt import. 
 
El problema ve perquè no es va donar d'alta a Registre DIBA d'empreses per acreditar 
conductor, cosa que en el seu moment i de manera oficial es va comunicar a tots els 
empresaris. 
 
ESTAT: NO ACCEPTADA 
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QUEIXES 

 

NÚMERO ORDRE: 82  EXPEDIENT Nº: 119 
TEMA: SERVEIS MUNICIPALS 
Un veí d'Igualada ens informa que els fanals del c. Manel Gomis i Sentís, no s'encenen i la zona 
no és transitable per massa fosca. 
 
Davant d'aquesta queixa, ens posem en contacte amb els serveis Tècnics que ens comuniquen 
que repararan l'enllumenat. 
 
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA 
 

 

7.3. RECOMANACIONS D’OFICI   

RECOMANACIÓ D’OFICI  1 EXPEDIENT:4 

 

Es recomana que es crei un document per a poder entregar  al ciutadà quan 

cometi una infracció per manca de civisme, ja que actualment només se li 

comunica oralment i quan rep la sanció es presta a confusions.   

 

ESTAT: En estudi. 

 

 

RECOMANACIÓ D’OFICI  2  EXPEDIENT:117 

 

Recomanació d'Ofici dirigit al Departament d'Educació de l'Ajuntament 

d'Igualada. demanant que per a les properes  inscripcions, consti en el 

reglament si es pot o no es pot canviar d'escola bressol durant el curs escolar. 

 

ESTAT: En estudi. 
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08. COMPARATIVES ANYS ANTERIORS  

 

En aquest apartat es fa  una comparació de les actuacions dutes a terme al llarg 

dels 4 anys anteriors a aquesta memòria. 

 

 

 

COMPARATIVA PER TIPUS D’ACTUACIÓ 
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COMPARATIVA PER TIPUS DE MODUS DE PRESENTACIÓ  
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09. ALTRES ACTIVITATS DE LA SINDICA AL 

2019 

 

A més de les 119 actuacions aquest 2019, la Síndica de Greuges ha 

desenvolupat altres  90  actuacions que enumerem tot seguit: 

 EMISSIONS DE RÀDIO       20 

 XERRADES A LES ESCOLES     6 

 SESSIONS AL FÒRUM SD     11 

 JORNADES DE FORMACIÓ     4 

 REUNIONS CONSELL ASSESSOR I DE BON GOVERN   3 

 REUNIONS TAULA DE CIVISME     2 

 ACTES INSTITUCIONALS I PROTOCOL·LARIS  10 

 PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2018    1 

 ESCRITS A MITJANS COMUNICACIÓ    3 

 REUNIONS AMB L’ALCALDE     6 

 REUNIONS AMB COORDINADORA AJUNTAMENT  12 

 REUNIONS AMB REGIDORS I PORTAVEUS GM  12 

 

 RÀDIO : 20 sessions al matí  15’ . Es tracta d’una entrevista del locutor 

exposant temes més habituals de sindicatura.  

 

 

 XERRADES EDUCATIVES: 6 sessions a les escoles d’Igualada, nens de 

4r ESO a les escoles Badia i Margarit i Escola Pia. 

 

 

 FÒRUM SD -  assistent com a membre de la Junta Directiva ,  vocal,  a 

11 sessions del Fòrum de Síndics de Catalunya. Normalment a la seva 

seu a Santa Coloma de Gramanet però en algunes ocasions, en diferents 

indrets de Catalunya convidats pel síndic o síndica  d’aquella ciutat : 

  10-4 a Vic convidat pel Sr. Joan Sala Baiget,  jornada de la Junta 

19-6 a Rubí convidada per la Sra. Milagros Calleja Gutiérrez, jornada de 

la Junta. 

11/7 a Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l’Heura, jornada de coordinació 

del Fòrum de Síndics de Catalunya. 
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 FORMACIÓ -  4 sessions de formació :  

 XVIII Taller del Fòrum de Síndics a l’Adoberia Bella “Les noves 

tecnologies i les Sindicatures Locals, administració electrònica i 

xarxes socials”  27/3/2019 

 Taller de “Mediació Administrativa”  a la Masia Freixa a Tarrassa el 

21/5 

 Taller a Rubí “La Llei de la Segona Oportunitat” el 19/6 

 Jornades de formació  a Santa Coloma de Gramanet a  la Masia 

Torribera,  “Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS, La 

Mediació a les Sindicatures Locals , El dret a ser empadronat, El futur 

de les sindicatures locals a Catalunya” , 26 i 27/11 

 

 CONSELL ASSESSOR I DE BON GOVERN 

 Sessió de Bon Govern del 14-3-2019 

 Sessió de constitució de la nova legislatura  6-11-2019 

 Sessió 1/2019 nova legislatura,  4-12-2019 

 

 

 TAULA DE CIVISME 

 Reunió el 31/10/2019 

 Reunió 28/11/2019 

 

 ACTES INSTITUCIONALS I PROTOCOL·LARIS 

 22/2 Visita  a Barcelona a la presentació de la memòria de la Síndica de 

Greuges de Barcelona M. Assumpció Vilà i Planas 

 12/03 Visita President de la Generalitat M. Hble. Joaquim Torra i Pla a 

Igualada 

 15/03 Audiència President Parlament M. Hble. Roger Torrent i Ramió 

 22/03 Visita del President del Fòrum de Síndics Sr. Lluïs Martínez Camps 

a l’Alcalde.  

 27/03 Presentació del XVIII Taller de Formació Fòrum de Síndics a 

l’Adoberia Bella d’Igualada 

 

 02/05 Recepció Oficial a Igualada de l’Hble. Sra. Meritxell Budó i Pla  

Consellera de la Presidència i Portaveu del Govern de la Generalitat de 

Catalunya  

 6/05 Dinar alcaldes ACM - Born Centre Cultural - Pl. Comercial , 12 

Barcelona 

 15/06 Ple Extraordinari de Constitució del Nou Govern d’Igualada 
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 2/07 Visita  d’una representació de la Junta Directiva del Fòrum a la 

l’Hble. Sra. Meritxell Budó i Pla  Consellera de la Presidència i Portaveu 

del Govern de la Generalitat de Catalunya   

 

 PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2018 – PLE EXTRAORDINARI 4-6-2019 

La presentació de la Memòria de la Síndica de Greuges d’Igualada segueix 

el procediment següent:  

1- Presentació de la Memòria a l’Alcalde 27/05/2019 

2- Presentació de la Memòria a la Junta de Govern  3/06/2019 

3- Presentació de la Memòria  al Ple Extraordinari del 4/06/2019 

 

 

 ESCRITS A MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 25/01/2019- Article a La Veu “ La dignitat, el dret a viure i a ser lliure, 

condicions essencials”  En memòria de les Víctimes de l’Holocaust  

 07/03/2019 – Article a l’enllaç- “ L’avenç en els drets efectius de les 

dones és imparable.” 

 17/10/2019- Article a l’Enllaç “Comunicat de la Síndica Municipal de 

Greuges d’Igualada sobre la sentència del Tribunal Suprem.” 
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10. CONSELL ASSESSOR I DE BON GOVERN  

 

Durant l’exercici de l’any 2019 el Consell Assessor s’ha reunit en tres ocasions 

en lloc de quatre, ja que  una de les sessions  previstes ha coincidit amb el 

període d’eleccions i de la posterior formació de govern. 

1- Sessió del 14 de març.- 

Es reuneixen els següents membres: 

· Regidors: Maribel Cuadras Nieto i Patrícia Illa Borge (excusa la seva 

assistència la regidora Montserrat Duch). 

· Coordinadora General de l’Ajuntament: Imma Soteras i Bartolí 

· Cap de Servei d’Organització, Qualitat i Control de Gestió: Jaume Simó 

Dalmau 

· Lletrada dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’Igualada: Montserrat Moncunill 

i Vidal 

· Secretària: Ivonne Carné i Soteras 

·Presidenta: Rosa Sánchez Fuentes 

En aquesta ocasió i entre d’altres informacions, la Presidenta anuncia que el dia 

27 de març es durà a terme a l’Adoberia Bella un Taller de Formació del Fòrum 

de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, que 

constarà de dues parts. 

 La primera consistirà en les ponències realitzades pel Sr. Santi Simó, cap de 

Servei. d’Organització, Qualitat i Control de Gestió de l’Ajuntament d’Igualada i 

per la cap d’Organització de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Els 

temes tractats seran De l’Administració electrònica dins l’Administració i Com 

traslladar-ho a les Sindicatures. 

La segona part serà més pràctica, per a totes aquelles sindicatures que no 

tenen Twitter ni Facebook per tal de que es puguin actualitzar en aquest sentit. 

Informa també de la visita que farà properament al Sr. Roger Torrent, President 

del Parlament de Catalunya. 
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 Seguiment de la implantació del sistema vídeo-acta 

 

El Sr. Santi Simó fa un informe detallat de la situació actual del sistema de 

vídeo-acta.  El termini previst d’execució dels treballs serà just abans del Ple 

Municipal del mes de març i, inicialment, se seguirà enregistrant la gravació del 

Ple per tal que el personal de secretaria segueixi transcrivint l’acta com fins ara. 

Aquests primers Plens serviran com a formació i pràctica  de cara al primer Ple 

ja en format de vídeo-acta que seria el primer de la següent legislatura. 

A nivell intern de l’ajuntament, el servei d’informàtica ja ha posat en 

funcionament el servidor propi que contindrà aquest sistema de vídeo-actes. 

 Seguiment de la Transparència Municipal 

Es confirma que des de l’última sessió del Consell Assessor s’ha donat 

compliment a la petició de millora que es va fer en relació a les concessions de 

subvencions, la consulta dels convenis de col·laboració aprovats i la consulta de 

contractes menors. 

En el portal de transparència s’han modificat els següents ítems: 

a) Convenis de col·laboració 

b) Convocatòria de subvencions i ajuts 

c) Relació de contractes menors (històric) 

 

 Revisió de les respostes de la bústia ciutadana de suggeriments 

S’han millorat sensiblement les comunicacions a nivell de resposta a la 

ciutadania, encara que queden pendents alguns treballs amb les diferents 

unitats administratives que gestionen les queixes als departaments.  S’anirà 

insistint en aquest tema. 

 Presentació de la nova unitat tramitadora de sancionadors 

Es preveu que la nova unitat tramitadora d’expedients sancionadors comenci el 

mes de juny. Aquesta unitat estarà formada per dues unitats administratives 

més la persona titular que s’encarregarà de la gestió de multes. 

La missió i els objectius del lloc de treball serà la de realitzar la gestió integral i 

fer el seguiment dels expedients sancionadors derivats d’infraccions de les 

ordenances municipals. Es busca l’eficàcia temporal en la gestió, especialment 

entre la denúncia i l’obertura de l’expedient. 
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2- Sessió del 6 de novembre de 2019.- 

Es tracta de la sessió constitutiva del nou Consell Assessor i de Bon Govern, 

produïda pel  canvi de Regidors a causa de  les darreres eleccions municipals. 

La nova composició del Consell queda així: Regidor/es: Fermí Capdevila 

Navarro, Carlota Carner Carrer i Patrícia Illa Borge;  Lletrada dels serveis 

jurídics de l’Ajuntament, Montserrat Moncunill  Vidal; Coordinadora Gral. de 

l’Ajuntament, Imma Soteras Bartolí; Cap de Servei d’Organització, Qualitat i 

Control de Gestió, Jaume Simó Dalmau, Secretària, Ivonne Carné Soteras, 

Presidenta, Rosa M. Sánchez Fuentes. 

La Secretària dóna compte d’aquest acord adoptat pel Ple Municipal del 30 de 

juliol de 2019 en virtut del qual han quedat nomenats els membres del Plenari 

del Consell Assessor i de Bon Govern. 

Després de prendre possessió dels seus càrrecs es passa al següent punt. 

 Periodicitat de les sessions ordinàries del Plenari 

S’acorda, per unanimitat, que se celebraran quatre  sessions ordinàries anuals, 

preferentment en dimecres, el dia que fixi la Presidenta en els mesos de març, 

juny, setembre i desembre, a les 13:00 h. 

 

3- Sessió del 4 de desembre .- 

 Codi Ètic 

Tota la sessió es dedica a posar en comú la lectura del Codi Ètic . Aquest 

document, una vegada corregit i modificat, si s’escau, i aprovat pel Consell 

Assessor i de Bon Govern, es presentarà al Ple Municipal per a la seva 

aprovació definitiva. 

    ----------------- 

Amb aquest petit resum dono informació sobre les reunions que s’han dut a 

terme per part d’aquest Consell i quedo a la seva disposició en cas que vulguin 

ampliar el contingut dels temes tractats. 

Rosa M. Sánchez 

Presidenta del Consell Assessor i de Bon Govern 
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ANNEX RECULL PUBLICACIONS,  

FOTOGRAFIES I ACTES 

 

Per ordre cronològic 

GENER- ARTICLE A LA VEU 25/1/2019 

Publicació del Fòrum de Síndics de Catalunya  
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FEBRER- ASSEMBLEA FÒRUM  13/02/2019 

 

MARÇ- ESCRIT 7/3/2019 A L’ENLLAÇ  

 Publicació del Fòrum de Síndics de Catalunya  
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MARÇ- 12/03 VISITA PRESIDENT DE LA GENERALITAT A IGUALADA 
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MARÇ- 15/03 TROBADA DEL FORUM DE SÍNDICS AMB EL PRESIDENT DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 
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MARÇ- 22/03 VISITA DEL PRESIDENT DEL FÒRUM DE SÍNDICS DE 

CATALUNYA A  IGUALADA, SR. LLUÍS MARTINEZ CAMPS. 
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MARÇ- TALLER DE FORMACIÓ A L’ADOBERIA BELLA- ANOIA DIARI 

Els síndics municipals es trobaran a 
l'Adoberia Bella en un fòrum 

El tema principal de la reunió, l’adaptació dels síndics als nous mitjans electrònics 

SOCIETAT 

 Dilluns, 25 març 2019. 03:00. Redacció AnoiaDiari. 

D'UN COP D'ULL 

Aquest dimecres 27 de març, l'Adoberia Bella d'Igualada serà l'escenari de la 

18a edició del Taller de Formació del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i 

Defensores Locals de Catalunya (Fòrum SD). La trobada porta per títol 'Les 

noves tecnologies i les Sindicatures Locals (Administració electrònica i xarxes 

socials)'. 

 

 

Al Taller hi assistiran gran part dels síndics i defensors adherits al Fòrum, amb tècnics 

vinculats a les respectives sindicatures. En aquesta sessió de formació hi intervindran 

els responsables de l'Administració Electrònica dels Ajuntaments d'Igualada i de 

l'Hospitalet de Llobregat, explicant experiències i presentant una visió de futur sobre 

les possibilitats d'implantació. També s'exposaran casos pràctics de comunicació i 

xarxes socials des de la sindicatura de Barcelona i des de l'agència comunicació 

Essabedé, especialitzada en aquest àmbit. 
  

http://anoiadiari.cat/redaccio-anoiadiari/
http://anoiadiari.cat/static/uploads/hpm2t.jpg
http://anoiadiari.cat/static/uploads/hpm2t.jpg
http://anoiadiari.cat/static/uploads/hpm2t.jpg
http://anoiadiari.cat/static/uploads/hpm2t.jpg
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Programa del taller de formació. 

“ Les noves Tecnologies i les Sindicatures 

Locals”  
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El Fòrum SD persegueix com a objectiu que "les oficines dels defensors locals no 

quedin al marge de la renovació electrònica" realitzada a les administracions i que 

continuïn avançant en paral·lel a aquestes per oferir el millor suport a la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’esquerra a dreta: Lluis Martínez, Pres. Fòrum  / Marc Castells,  Alcalde  d’Igualada / Ester Manzano  

Dir. Gral.  Modernització i Innovació Generalitat Catalunya/ Rosa M. Sánchez Síndica d’Igualada 
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MAIG- 02/05 –RECEPCIÓ OFICIAL  DE LA CONSELLERA MERITXELL BUDÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIG- 06/05 – DINAR ALCALDES ACM AL BORN 
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MAIG- 21/05 GRUP DE TREBALL “LA MEDIACIÓ ADMINISTRATIVA” A 

TERRASSA-MASIA FREIXA 

 

 

MAIG- 27/05 PRESENTACIÓ DE LA  MEMÒRIA  2018 A L’ALCALDE  
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JUNY- 4/06 PRESENTACIÓ MEMÒRIA AL PLE EXTRAORDINARI 
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JUNY- 15/06 – PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DEL NOU GOVERN 
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JUNY- 19/06- ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA FÒRUM SÍNDICS A RUBÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/06- TALLER DE FORMACIÓ DEL FÒRUM A RUBÍ 
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JULIOL- 02/07- VISITA A LA CONSELLERA MERITXELL BUDÓ 
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JULIOL- 11/07- JORNADA DE FORMACIÓ  DEL FÒRUM DE ÍINDICS DE 

CATALUNYA  A  CRUÏLLES- MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA 
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OCTUBRE- ESCRIT 17/10/2019 A L’ENLLAÇ   

Publicació del Fòrum de Síndics de Catalunya. 
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NOVEMBRE- JORNADES DE FORMACIÓ 26 I 27/11 A TORRIBERA,  

 SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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FEBRER-ABRIL-SETEMBRE- XERRADES A LES ESCOLES 
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DOCUMENTS I ENLLAÇOS 
D’INTERÈS 

 

 

WEBS: 

 PÀGINA  DE LA SÍNDICA  D’IGUALADA : http://www.igualada.cat/ca/lajuntament/sj  

on trobareu: 

- accés a les Memòries de la Sindicatura d’Igualada des del 2011 fins al 2018 

- Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 

- Declaració de Girona (Congrés Internacional de Síndics Locals) 

 

 PÀGINA DEL FÒRUM DE SÍNDICS DE CATALUNYA http://www.forumsd.cat/inici/ 

 

 PÀGINA DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA http://www.sindic.cat/ 

 

DOCUMENTS:  

 

 REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL https://www.seu-e.cat/documents/ 

 

 CODI D’ÈTICA I DE BON GOVERN   https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/govern-

obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-

institucional/codi-d-etica-i-bon-govern-192  

 

 

  

http://www.igualada.cat/ca/lajuntament/sj
http://www.forumsd.cat/inici/
http://www.sindic.cat/
https://www.seu-e.cat/documents/28021/7611121/Reglament+Org%C3%A0nic+Municipal
https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/codi-d-etica-i-bon-govern-192
https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/codi-d-etica-i-bon-govern-192
https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/codi-d-etica-i-bon-govern-192
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