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1. PRESENTACIÓ

“La injustícia en qualsevol lloc, és una amenaça a la
justícia a tot arreu”
Martin Luther King

Com a justificació de la tasca que tinc encarregada en defensa de la ciutadania,
tinc el plaer de presentar la Memòria de les actuacions que es van dur a terme
el passat 2020 des de la Sindicatura Municipal de Greuges d’Igualada.
(Reglament Orgànic Municipal, Cap. VIII, Art. 99.4)
Referir-se a la pandèmia que ens ha estat afectant i encara ens afecta, sona ja
molt habitual. El cas és, però, que ha capgirat la nostra manera d’actuar ja que,
fins al mes de març, va ser essencialment presencial.
Tot i així, i malgrat no haver rebut visites des del 12 de març fins a finals de
maig, no vam deixar d’atendre consultes i queixes a través del telèfon i del
correu electrònic. A partir de juny, i amb cita prèvia, vam anar rebent aquells
casos que requerien un tracte directe.
Em permeto, però, abans de començar a fer referència als casos inclosos en
aquesta Memòria, felicitar tots els departaments de l’Ajuntament, especialment
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Organització i Procediments, Recursos Humans,
Departament Jurídic i Serveis Socials, que malgrat la càrrega de treball
suportada, van ser un ajut inestimable per als igualadins .
Entrant ja en matèria, observo que els temes objecte de queixa no han variat
gaire respecte de l’any anterior. Potser caldria afegir la incidència dels
parquímetres que han provocat moltes reclamacions a la nostra oficina.
Igualment les càmeres de control de carrers que es van veure afectades per un
canvi de sistema.
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Continuem amb el tema de l’habitatge, insuficient per a persones vulnerables
que només poden pagar preus mínims i, a vegades, ni això. En contraposició,
segueixen les ocupacions il·legals per part de persones desaprensives que
utilitzen els pisos per a activitats no permeses, provocant la por entre els veïns,
sorolls i tota mena de molèsties. Són els anomenats “okupes”, encara que cal
diferenciar entre els qui ho fan per imperiosa necessitat i els qui ho fan per
delinquir.
L’ incivisme també ha estat motiu de queixa per part d’alguns veïns de la ciutat,
que demanen actuacions més contundents per aturar aquells ciutadans que
malmeten mobiliari urbà, parcs i jardins, embruten carrers i propietats privades.
Per tal d’incidir una mica més en la conscienciació d’aquestes problemàtiques,
just abans del confinament i amb l’afany de donar a conèixer la Sindicatura de
Greuges i, sobretot, en educar sobre els Drets Humans i el civisme, vaig visitar
diverses escoles de la ciutat. El futur està en mans dels joves, això és
indiscutible, i si podem fomentar la conservació d’uns espais que són de tots,
serà una bona aportació.
Quant al tema de les sancions, que sempre es repeteix, en aquest 2020 algunes
tenen un caire especial: sancions que en condicions normals haurien estat
correctes, ara hem demanat la seva revisió a causa de les limitacions
imposades a la restauració. Establiments que no podien servir dinar al seu local,
havien d’aprofitar els serveis a domicili per intentar salvar el negoci. I és clar,
sense cap altra alternativa que col·locar el cotxe davant del restaurant per
carregar les comandes rebudes per al seu repartiment. A vegades, en llocs no
autoritzats.
Les consultes per part de ciutadans de la comarca han continuat al mateix ritme
i per la nostra part hem assessorat sobre quines eren les gestions que tenien al
seu abast. En la majoria dels casos han estat derivades al Síndic de Greuges de
Catalunya.
Informem, també, que durant el mes de febrer es va celebrar l’Assemblea del
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, que
va tenir lloc a Santa Coloma de Gramenet i en la qual es va votar a favor de la
Sra. Eva Abellan Costa, de Sabadell, com a nova Presidenta. El seu mandat
tindrà una durada de 2 anys i en la seva funció serà ajudada pel nou Equip
Directiu, votat, així mateix, favorablement.
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Per tant, després de formar part de l’Equip Directiu durant sis anys (3 mandats),
deixo aquest càrrec amb la satisfacció d’haver col·laborat amb aquest col·lectiu
d’homes i dones defensors dels Drets Humans, i a partir d’ara treballaré només
per als igualadins sense deixar de participar amb el Fòrum en aquelles activitats
conjuntes i puntuals.
Respecte del Consell Assessor i de Bon Govern d’aquest Ajuntament, el dia 4
de març es va reunir el Ple, poc abans de iniciar-se el confinament, sent l’única
sessió duta a terme en el transcurs del 2020. Al final d’aquesta Memòria es fa
un petit resum dels acords presos en aquella trobada. El Ple del Consell s’inicia
amb normalitat el 2021.
Finalment, faig constar que he mantingut reunions amb els Regidors Fermí
Capdevila, Miquel Vives, la Regidora Carlota Carner i amb l’Equip Jurídic, i com
no podria ser d’altra manera, amb el nostre Alcalde Marc Castells. A tots la
meva gratitud per l’atenció rebuda.

Rosa M. Sánchez
Síndica Municipal de Greuges d’Igualada
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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- Acceptada la actuació, la resolució pot esdevenir de la següent manera:
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ORGANIGRAMA TIPOLOGIA ACTUACIONS
SINDICATURA
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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 2020.
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 2020 s’han atès un total de 120 casos.

ACTUACIONS 120
2

46

46 CAI(Consultes, assessoraments,
informació)

72 QUEIXES

72
2 RECOMANACIONS D'OFICI

8

De les QUEIXES que s’han rebut, el seu resultat ha estat de

72 QUEIXES
42 SOLUCIÓ AMISTOSA

8
6

2 RECOMANACIONS
32 RESOLTES

14

42

6 ARXIVADES PER
DESESTIMENT INTERESSAT
8 NO ADMESES

2

4.2 INICIATIVA

INICIATIVA
2

65 DONES
2 ENTITATS

51

51 HOMES

65

2

9

2 D'OFICI

4.3 FORMA DE PRESENTACIÓ

MODUS DE PRESENTACIÓ
2
32

53 PRESENCIAL

53

33 TELÈFON
32 CORREU ELECTRÒNIC
2 RECOMANACIONS D'OFICI

33

4.4 ESTAT DE LES ACTUACIONS

ESTAT ACTUACIONS

100%
RESOLTES

120

10

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:

ALCALDIA
ALTRES ADMNISTRACIONS
ALTRES ENTITATS
INTEGRACIÓ
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
ENSENYAMENT
ENTORN URBÀ
GOVERNACIÓ-POLICIA LOCAL
HABITATGE
INDUSTRIES I ACTIVITATS
MEDI AMBIENT
OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADA
ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENTS
PHIMA
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
SANITAT I SALUT
SERVEI DE MEDIACIÓ
SERVEI OFICINA DE CONSUM
SERVEIS JURÍDICS EXPEDIENTS SANCIONADORS INCIVISME
SERVEIS JURÍDICS- MULTES
SERVEIS SOCIALS
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
DEFENSOR DE L’ESTUDIANT
TRESORERIA
URBANISME
VIA PÚBLICA
RECOMANACIONS D’OFICI

2
14
4
2
1
1
3
11
2
4
1
8
2
1
3
5
3
1
7
24
4
5
1
2
3
4
2

120

11

12

4.6 ACTUACIONS PER DISTRICTES

DISTRIBUCIÓ PER DISTRICTES
5

9
50 CENTRE

15

50

9 LES COMES
12 LLEVANT
20 PLA SANT MAGI
15 PONENT

20

5 SESOLIVERES
9 ALTRES POBLACIONS

12

9

13

4.7 ACTUACIONS PER MESOS
Aquestes són les visites que s’han efectuat mensualment a la Sindicatura.
Només es compten les primeres visites; les entrevistes successives de
seguiment no es comptabilitzen.

2020
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

TOTAL

7
11
6
1
5
9
23
13
4
14
16
10

120

ACTUACIONS PER MESOS 2020
25

20

15

10

5

0
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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.
1.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

46

Com s’especifica en l’apartat 03, d’aquesta memòria, les actuacions es
classifiquen en:
6.1. Consultes, Assessorament, Informació (C.A.I.)- 46
6.2. Queixes- 72
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.

24
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.

19

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 .

3

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 2020 s’han realitzat 46 actuacions d’aquest tipus
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72
1

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:

63
1

6.2.1 ADMESES :
42
Estimades
(Solució amistosa / Recomanació acceptada / Acceptada parcialment), 42
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), 13 casos

13
2

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.

2

Recomanació , 2 casos
Són aquelles actuacions que, són acceptades per la sindicatura però on es
recomana una actuació en concret per part de ciutadà per arribar a una
resolució de la queixa.
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6

Arxivades per desestiment, 6 casos
Són aquelles actuacions que, són acceptades per la sindicatura però el ciutadà
o ciutadana no aporten la documentació necessària per a la resolució de la
queixa.

9
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
manca de fonament o no són de la nostra competència com per exemple
problemes entre particulars que han de seguir una altra via, com la judicial o es
troben en via judicial.
Durant l’any 2020 s’han atès 72 queixes

2
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 2020 s’han tramitat 2 actuacions d’ofici
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07. ACTUACIONS I VALORACIÓ DE LES
ACTUACIONS DE L’ANY 2020
7.1.CAI- CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ
NÚMERO ORDRE: 1

EXPEDIENT NÚMERO: 9

TEMA: PETICIÓ EXCEPCIONAL PER APARCAMENT.
DESCRIPCIÓ: Un senyor que està en tractament per accident de treball i necessita
cures cada dia, demana un permís especial per aparcar davant del centre de cures ja
que la targeta de minusvàlid no sap quan li serà concedida. Ara depèn diàriament
d'algun familiar que l'acompanyi.
ACTUACIÓ: Des de la Generalitat no li concedeixen la condició de discapacitat per no
ajustar-se als requeriments necessaris. En conseqüència, Serveis Socials de
l'Ajuntament tampoc pot facilitar la targeta d'aparcament per a minusvàlids.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 2

EXPEDIENT NÚMERO: 10

TEMA: SANCIÓ I GRUA PER COTXE SENSE ASSEGURANÇA
DESCRIPCIÓ: Un cotxe que estava aparcat en una zona no permesa de La Masuca va
ser retirat per la grua perquè a més, el vehicle no tenia assegurança.
ACTUACIÓ: La sanció és correcta i per tant no podem defensar el cas.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 3

EXPEDIENT NÚMERO: 13

TEMA: PROBLEMES PROPIETARI-LLOGATER
DESCRIPCIÓ: Un estadant vol fer obres al seu pis però el propietari no vol signar el
document que es necessita per fer-les.
ACTUACIÓ: Hem informat sobre el servei de Mediació de què disposa l'Ajuntament.
ESTAT: ASSESSORADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 4

EXPEDIENT NÚMERO: 18

TEMA: EMBARGAMENT COTXE
DESCRIPCIÓ: El Jutjat de Ripoll va embargar un vehicle per impagament a la financera
i ara, després d'haver tornat el cotxe li embarguen 150€ del compte.
ACTUACIÓ: S'aconsella que parli amb el Jutjat de Ripoll que va tramitar l'embargament
i també amb la financera.
ESTAT: INFORMADA

NÚMERO ORDRE: 5

EXPEDIENT NÚMERO: 19

TEMA: INCREMENT DE LLOGUER
DESCRIPCIÓ: A una veïna d'Igualada li augmenten el lloguer un 10% a causa de les
obres de millora que es van fer a l'edifici per tal de reparar una avaria. La Immobiliària
diu que és legal.
ACTUACIÓ: Es revisa la Llei d'Arrendaments Urbans i comprovem que l'augment és el
correcte.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 6

EXPEDIENT NÚMERO: 21

TEMA: REQUERIMENT DEL JUTJAT PER IMPAGAMENT TELEFONIA
DESCRIPCIÓ: Ens informen que fa dos anys es van canviar de companyia telefònica i
ara, la companyia en qüestió li reclama una quantitat, a través del jutjat, per
impagament.
ACTUACIÓ: Com es tracta d'un tema en el que no hi podem actuar, ho derivem a
l'Oficina del Consumidor.
ESTAT: ASSESSORADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 7

EXPEDIENT NÚMERO: 23

TEMA: CONSULTA QUOTA ESCOLA
DESCRIPCIÓ: Una mare pregunta si ha de pagar la mensualitat de l'escola concertada
ja que els nens estan a casa per la pandèmia i no ofereixen cap servei.
ACTUACIÓ: Com sigui que encara no tenim informació oficial del Govern sobre aquest
tema, readrecem la consulta al Departament d'Ensenyament d'Igualada.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 8

EXPEDIENT NÚMERO: 29

TEMA: CÀMERES ACCÉS FARMÀCIA
DESCRIPCIÓ: Uns veïns que anaven a comprar a la farmàcia de guàrdia, desconeixien
que des del establiment ja no s'anotaven les matrícules perquè l'ajuntament no poses
sancions, L'usuari també va fer tard per tramitar-ho a través de la web i va rebre una
multa.
ACTUACIÓ: S'informa a la Regidora qui telefona personalment a l'afectada.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 9

EXPEDIENT NÚMERO: 33

TEMA: RECLAMACIO IMPORT EAIA GENERALITAT
DESCRIPCIÓ: Una família que rebia ajuda per al seu fill, en va rebre de més fora de
termini. Ara li reclamen l'import, amb interessos, (Ajut compromís socio-educatiu)
ACTUACIÓ: Enviem documentació al SGC. Q-04287/2020, ja que no tenim
competències amb la Generalitat.
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 10

EXPEDIENT NÚMERO: 34

TEMA: CERTIFICAT DE BAIXA PER CONFINAMENT
DESCRIPCIÓ: Una senyora té una assegurança privada per quan està de baixa i
pregunta si és compatible amb la baixa d'incapacitat per confinament
ACTUACIÓ: Li recomanem que demani també el certificat de baixa per confinament,i
ho ha fet a través de la Plataforma E Tràmits el 9-4-2020. Ja resoldrà la seva
companyia d'assegurances.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 11

EXPEDIENT NÚMERO: 35

TEMA: PROBLEMA AMB PROFESSOR MASTER
DESCRIPCIÓ: L'estudiant d'una Universitat situada en una altra comarca, va estar mal
informat per part d'un professor i en va sortir molt perjudicat.
ACTUACIÓ: Li recomanem que dirigeixi una queixa al Síndic Defensor dels Estudiants,
Ja que nosaltres no hi tenim competència.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 12

EXPEDIENT NÚMERO: 38

TEMA: LLOGUER SENSE CONTRACTE
DESCRIPCIÓ: Una senyora vol empadronar-se però la persona que li va llogar l'espai
on habita no li vol fer contracte de lloguer, ni rebut d'aigua, electricitat, etc. Ella no es
vol empadronar com ocupa perquè diu que paga cada mes.
ACTUACIÓ: Qui està actuant malament no és el propietari, sinó el llogater titular, que
ho té rellogat i fa negoci il.legal.
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ
NÚMERO ORDRE: 13

EXPEDIENT NÚMERO: 39

TEMA: LLOGUER SENSE CONTRACTE
DESCRIPCIÓ: Es tracta de la mateixa situació que l'anterior. És una altra persona
rellogada en el mateix edifici, que paga però no disposa de cap rebut. No pot
empadronar-se.
ACTUACIÓ: Tampoc vol empadronar-se com ocupa perquè considera que està actuant
d'una manera legal.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 14

EXPEDIENT NÚMERO: 40

TEMA: RECLAMACIÓ GENERALITAT PER RETORN AJUDA
DESCRIPCIÓ: Una família que va demanar un ajut a la Generalitat pel seu fill
discapacitat, el va rebre més temps del què corresponia (per error de l'Administració) i
ara li demanen que ho retorni amb interessos, quan es tracta d'una família sense
recursos econòmics.
ACTUACIÓ: Es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya ja que nosaltres no podem
actuar sobre la Generalitat.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 15

EXPEDIENT NÚMERO: 44

TEMA: CONSULTA PER FACTURACIÓ DE GAS .
DESCRIPCIÓ: Fa un any que li van canviar el comptador de gas i des de aleshores els
rebuts han triplicat l'import. Ja ha anat a l'Oficina de Consum i ara també a La Cambra
de Comerç d'Igualada.
ACTUACIÓ: Ho derivem per no ser de la nostra competència
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 16

EXPEDIENT NÚMERO: 46

TEMA: CONSULTA RELATIVA AL PAS DE L'AIGUA
DESCRIPCIÓ: Una senyora de la comarca es posa en contacte amb nosaltres perquè
un veí ha trencat una canonada que està a la seva propietat existint un permís de la
Diputació perquè passi per aquest terreny. És un pas de "servitud".
ACTUACIÓ: Hem aconsellat que es dirigeixi al seu Ajuntament i reclami que ho
solucioni. Ens consta que així ho ha fet i l'Ajuntament li ha donat la raó i ha fet que el
veí arrangi el pas de la canonada d'aigua.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 17

EXPEDIENT NÚMERO: 47

TEMA: CONSULTA RENOVACIÓ -TRAMITACIÓ DNI
DESCRIPCIÓ: Una ciutadana vol canviar la fotografia del DNI que es va fer quan patia
una greu malaltia, ja que no es reconeix ella mateixa ni les persones o organismes que
li demanen. Ho ha sol.licitat a l'Oficina de tramitació del DNI però no l' han autoritzat.
ACTUACIÓ: Hem parlat telefònicament amb la Inspectora en Cap de la Policia Nacional
qui molt amablement ha autoritzat el canvi de la fotografia.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 18

EXPEDIENT NÚMERO: 50

TEMA: QUEIXA TRACTE HOSPITAL
DESCRIPCIÓ: Una senyora es queixa del tracte que s'ha donat a la seva mare, que té
81 anys i que necessitava companyia per anar a la visita. Visita pendent des de l'abril i
posposada al mes de juliol.
ACTUACIÓ: No ha calgut fer cap actuació perquè des de l'Hospital s'han disculpat i
han donat hora de visita.
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ
NÚMERO ORDRE: 19

EXPEDIENT NÚMERO: 51

TEMA: BAIXA CONFINAMENT FORA DE TERMINI
DESCRIPCIÓ: Ha tramitat una baixa per Confinament, fora de termini, i demana que se
li concedeixi.
ACTUACIÓ: Com es tracta d'una llei estatal, publicada al BOE, no hi podem fer
absolutament res.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 20

EXPEDIENT NÚMERO: 57

TEMA: DESNONAMENT PER EXPIRACIÓ LEGAL CONTRACTE DE LLOGUER AMB
SENTÈNCIA JUDICIAL
DESCRIPCIÓ: Una família que ha de deixar el seu pis, té problemes per trobar un pis
de lloguer en les agència immobiliàries, perquè quan senten el seu nom marroquí no
volen llogar-los-hi, Han vingut acompanyats per un membre de la PAH . Tenen un nen
de 8 i un altre de 12 anys. Serveis Socials no ha pogut ajudar-los perquè no és per
manca de diners.
ACTUACIÓ: Recomanem que el marit demani Certificat de Treball estable i garantit,
per tal de poder mostrar a les Agències Immobiliàries.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 21

EXPEDIENT NÚMERO: 61

TEMA: RECLAMACIÓ PAGAMENT RENDA
DESCRIPCIÓ: Hisenda reclama un import, més interessos, per l'ajut per bonificació de
l'IBI que se li va atorgar a aquesta persona des de l'Ajuntament.
ACTUACIÓ: Tresoreria ha expedit un certificat amb el qual ha d'anar a l'Agència
Tributària per veure si ho pot solucionar. Des de l'Ajuntament no es pot fer res més.
ESTAT: ASSESSORADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ
NÚMERO ORDRE: 22

EXPEDIENT NÚMERO: 62

TEMA: PROBLEMA AMB TARGETA DE CRÈDIT
DESCRIPCIÓ: Una senyora té problemes amb la targeta de crèdit i li estan cobran un
munt de comissions sense fer cap liquidació.
ACTUACIÓ: L'assessorem perquè es dirigeixi al Consell Comarcal, servei d'Atenció al
Consumidor, ja que no entra en les nostres atribucions.
ESTAT: INFORMADA

NÚMERO ORDRE: 23

EXPEDIENT NÚMERO: 63

TEMA: RECLAMACIÓ IMPORT AJUT SOCIAL DE LA GENERALITAT DEAIA
DESCRIPCIÓ: A una ciutadana la Generalitat li va reclamar 1.900 € el mes de gener.
perquè per error de la pròpia Generalitat li van pagar més temps del compte una
bonificació per un fill discapacitat. Ara, després de la crisi de la Covid-19, quan no
s'han pogut fer tramitacions administratives, i els terminis estaven aturats, li reclamen
2.100 € (import anterior més interessos).
ACTUACIÓ: Es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya ja que nosaltres no podem
actuar sobre la Generalitat.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 24

EXPEDIENT NÚMERO: 64

TEMA: ASSESSORAMENT HABITATGE
DESCRIPCIÓ: Una família acaba el contracte de lloguer el 4 de setembre. No treballen,
cobren Renda Garantida i tenen un dels fills discapacitat en un 82% , que va en cadira
de rodes. Necessiten un habitatge de planta baixa o amb ascensor prou ample perquè
hi càpiga la cadira.Van fer la petició a PHIMA el mes de maig de 2019, però encara no
els han avisat. El Policia de Barri confirma que són molt bona gent per tal d'avalar la
seva versió.
ACTUACIÓ: El Servei d'Habitatge ens informa que hi ha molta llista d'espera i des de
serveis Socials l' informen que des de aquest Departament no poden proporcionar
habitatge d'urgència fins que estiguin desnonats. Igualment recomanen que s'actualitzi
la petició a PHIMA.
ESTAT: ASSESSORADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ
NÚMERO ORDRE: 25

EXPEDIENT NÚMERO: 67

TEMA: DEMANDA D'ASSESSORAMENT PER VARIS EXPEDIENTS SANCIONADORS
DESCRIPCIÓ: Un senyor té diverses sancions per venda de begudes alcohòliques
després de les 11 de la nit i diu que ell no és el propietari, sinó el dependent. I que, a
més, estava fora d'Igualada.
ACTUACIÓ: Es recopila informació dels 4 expedients sancionadors del 2018, que ja
estan tancats. Se l'informa que les sancions afecten a la persona que fa la infracció, no
al propietari de l'empresa. Pot dirigir-se a la Síndica
per fer les consultes
corresponents i demanarà resposta als Serveis Jurídics.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 26

EXPEDIENT NÚMERO: 69

TEMA: CONSULTA PER TRACTE A HOSPITAL
DESCRIPCIÓ: Tracte incorrecte en portar la seva mare a urgències a l'Hospital ja que,
a causa de les noves mesures sanitàries per Covid, no van deixar que hi entrés la filla
com a companyia i la van tenir molta estona i sense oxígen, sent una persona molt
gran i delicada.
ACTUACIÓ: Finalment ha decidit no presentar cap queixa ja que ha demanat un
informe a la seva doctora de capçalera conforme ha d'acompanyar a la seva mare de
90 anys en totes les visites mèdiques.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 27

EXPEDIENT NÚMERO: 72

TEMA: PAGAMENT DE L' ERTO PENDENT
DESCRIPCIÓ: Un veí de la comarca es queixa perquè encara no ha rebut el pagament
de l'ERTO que va demanar.
ACTUACIÓ: Es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya perquè no és de la nostra
competència en ser veí d'una altra població.
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 28

EXPEDIENT NÚMERO: 73

TEMA: EXPEDIENT SANCIONADOR
DESCRIPCIÓ: S'ha iniciat un expedient sancionador per consumir begudes
alcohòliques i ara ens visita la interessada per demanar que es canviï el motiu de
l'expedient sancionador, ja que ella estava en el grup però no bevia.
ACTUACIÓ: Assessorem a aquesta noia en el sentit que si ha de fer al.legacions no
podrà gaudir del 50% dte. Deixem al seu criteri la decisió.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 29

EXPEDIENT NÚMERO: 74

TEMA: EXPEDIENT SANCIONADOR
DESCRIPCIÓ: Es tracta d'un cas idèntic de l'anterior. Suposem que són amigues i
anaven en el mateix grup.
ACTUACIÓ: També fem el mateix assessorament que en el cas anterior.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 30

EXPEDIENT NÚMERO: 76

TEMA: CÀRRECS INDEGUTS D'AIGUA I GAS.
DESCRIPCIÓ: Ens visita un senyor que diu ha pagat rebuts de llum i gas a ENDESA,
(de març a juliol de 2020) però diu que no li correspon perquè ell va deixar el pis al
febrer de 2020.
ACTUACIÓ: Li recomanem que es posi en contacte amb aquesta companyia o amb el
Defensor del consumidor, o simplement que torni els rebuts per no correspondre.
ESTAT: INFORMADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ
NÚMERO ORDRE: 31

EXPEDIENT NÚMERO: 77

TEMA: RENOVACIÓ NIE
DESCRIPCIÓ: Un senyor de la comarca de l'Anoia ens visita perque des de fa 6 mesos
demana hora a la Policia Nacional per renovar el NIE, sense aconseguir-ho. Ha de
marxar al seu país per la defunció d'una persona propera, però sense aquest document
no és possible.
ACTUACIÓ: L'hem informat de la pàgina web, del Consulat, i insistència a la Policia
Nacional. Si no ho aconsegueix, que ho intenti amb el Síndic de Greuges de Catalunya
perque aquest tema no entra en les nostres competències.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 32

EXPEDIENT NÚMERO: 78

TEMA: INCIVISME AL PARC CENTRAL
DESCRIPCIÓ: Els veïns de la zona es queixen per les molèsties i pels actes vandàlics i
incívics que pateixen des del mes de març . Abans només era els caps de setmana
però ara ja s'ha convertit en un comportament habitual i diari. Han trucat als Mossos i a
la Policia Local moltes vegades, sense poder solucionar el problema.
ACTUACIÓ: Perquè la Sindica pugui intervenir, primer han de tramitar la queixa formal
a l'OAC. Si no responen o la resposta no és satisfactòria, podran dirigir-se a
Sindicatura. D'acord amb això, van entrar una queixa el 19-9-20, però ara, amb les
restriccions a causa del COVID sembla que no tinguin tants problemes.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 33

EXPEDIENT NÚMERO: 80

TEMA: CONSULTA D'UN VEÍ DE LA COMARCA
DESCRIPCIÓ: L'Ajuntament del seu poble no li ha volgut o pogut solucionar, i es troba
amb un gran problema: un veí ha fet obres en un terreny que és de la seva propietat.
ACTUACIÓ: Es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya per no ser de la nostra
competència.
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ
NÚMERO ORDRE: 34

EXPEDIENT NÚMERO: 82

TEMA: ASSESSORAMENT PAGAMENT PLUSVÀLUA
DESCRIPCIÓ: Un senyor ha venut el pis per un import inferior al valor cadastral i per
tant ha pagat més import de Plusvàlua del que li corresponia.
ACTUACIÓ: Per solucionar-ho, ens posem en contacte amb Tresoreria i des d'aquell
Departament se li estima la reclamació. El dia 11-11-20 se li retorna l'import d'aquest
impost improcedent.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 35

EXPEDIENT NÚMERO: 84

TEMA: DEMANA AJUDA I INFORMACIÓ PER ACONSEGUIR
CONDICIONAL DE LA SEVA FILLA QUE ESTA A LA PRESÓ .

LLIBERTAT

DESCRIPCIÓ: Una senyora que té una filla a la presó de Can Brians per motius penals
de robatori i violència, porta 3 anys de comdemna i no li concedeixen la llibertat
condicional.. La filla té problemes psicològics i pren medicació.
ACTUACIÓ: S'informa que vagi al Jutjat i demani Advocat d'Ofici
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 36

EXPEDIENT NÚMERO: 88

TEMA: PETICIÓ AJUDES PER DOS FILLS DISCAPACITATS.
DESCRIPCIÓ: Una senyora que té dos fills discapacitats, rep l'ajuda de Serveis Socials,
Ajuda Domiciliària, durant mitja hora diària, però no hi va sempre la mateixa persona. A
causa del perill de contagi de la Covid, vol que sigui sempre la mateixa persona, que
ella encarregaria, i per tant, demana que se li pagui el servei d'aquesta mitja hora, per
fer-lo efectiu directament a la persona de confiança que hagi contractat.
ACTUACIÓ: Des de Serveis Socials ens indiquen que aquesta opció no és possible i
així se li comunica a la usuària.
ESTAT: ASSESSORADA
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NÚMERO ORDRE: 37

EXPEDIENT NÚMERO: 90

TEMA: CONSULTA PER ARRELS ARBRES QUE AFECTEN LA SEVA PROPIETAT
DESCRIPCIÓ: Una senyora té una empresa en un poble de la comarca, i no pot obrir la
porta d'accés a causa de les arrels d'uns plataners municipals. Ha fet una instància al
seu ajuntament (febrer de 2019) però no obté resposta..
ACTUACIÓ: Aconsellem que intenti parlar amb l'Alcalde de la seva població o bé amb
el Regidor. Després ens informa que ja ha parlat amb l'Alcalde i li ha promés que ho
arreglarà. Ens trucarà per confirmar.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 38

EXPEDIENT NÚMERO: 92

TEMA: CONSULTA FACTURACIÓ INCORRECTA SERVEIS ENDESA
DESCRIPCIÓ: Un veí de la comarca diu que ha pagat durant varis mesos un servei de
suport que no ha contractat a Endesa. Ha anat al punt de servei d'Igualada i li responen
que el càrrec és correcte.
ACTUACIÓ: Per correu electrònic contestem al ciutadà aconsellant-li que demani una
còpia del contracte que se suposa ha firmat a fi de poder reclamar al Consell Comarcal
(Atenció al Consumidor) o, si és necessari, al Síndic de Greuges de Catalunya.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 39

EXPEDIENT NÚMERO: 95

TEMA: VORERA EN MAL ESTAT
DESCRIPCIÓ: Un ciutadà informa que una vorera està malmesa per les arrels d'un
arbre i les llambordes estan aixecades. Envia fotografia que ho justifica.
ACTUACIÓ: Passem la queixa al Dep. d'Entorn Urbà per tal de què ho arrangin, però
informem al ciutadà que, en una primera instància, ha de dirigir-se a l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà.
ESTAT: ASSESSORADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 40

EXPEDIENT NÚMERO: 98

TEMA: PROBLEMA ENTRE VEINS PER FUITA D'AIGUA
DESCRIPCIÓ: Una família d'aquesta ciutat té problemes amb les fuites d'aigua que es
generen en el pis del veí del damunt. Aquest problema ja es va iniciar a l'agost i ja és la
tercera vegada que passa.
ACTUACIÓ: La Mediadora de l'Ajuntament es posa en contacte amb els dos veïns en
disputa.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 41

EXPEDIENT NÚMERO: 108

TEMA: CLÍNICA DEL DOLOR - HOSPITAL D'IGUALADA
DESCRIPCIÓ: Una noia que es tracta a la Clínica del Dolor vol contactar amb el metge
que la visita però no ho aconsegueix i ens demana ajut.
ACTUACIÓ: Ens posem en contacte amb Atenció a l'Usuari de l'Hospital, i ens informen
que ràpidament contactaran amb aquesta pacient.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 42

EXPEDIENT NÚMERO: 109

TEMA: TRAMITACIÓ LLEI DE DEPENDÈNCIA
DESCRIPCIÓ: Un ciutadà ja porta un any i mig des que va iniciar el procediment per
dependència de la seva mare de 92 anys. Ha preguntat a Serveis Socials i a la
Generalitat i no li saben informar de quin ha de ser el proper pas que ha de fer per
aconseguir-ho.
ACTUACIÓ: Hem fet les gestions a l'Administració i, per sort, aquest senyor ens
informa que ja s'han posat en contacte amb ell per fer l'oportú reconeixement mèdic de
la Generalitat.
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 43

EXPEDIENT NÚMERO: 111

TEMA: ASSESSORAMENT SOBRE AJUTS A AUTÒNOMS
DESCRIPCIÓ: Un ciutadà pregunta si, a causa de l'epidèmia de Covid, l'Ajuntament
dóna ajuts per Autònoms, Reducció d'Impostos,IBI, vehicles, etc.
ACTUACIÓ: La Síndica informa sobre el fraccionament d'impostos que es pot fer a
l'Agència Tributària i informa que respecte a les altres consultes li donaran resposta
des del Departament de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 44

EXPEDIENT NÚMERO: 116

TEMA: PROBLEMES D'EMPADRONAMENT
DESCRIPCIÓ: Aquesta és una consulta derivada de l'Advocada del CITE (Estrangeria)
perquè una mare separada vol empadronar el seu fill menor amb ella i l'ex-marit no ho
permet.
ACTUACIÓ: Recomanem Mediació entre el pare i la mare per tal que arribin a un
acord. Des de l'Oficina d'Empadronament no poden fer-ho si no hi ha l'autorització del
pare.
ESTAT: ASSESSORADA

NÚMERO ORDRE: 45

EXPEDIENT NÚMERO: 117

TEMA: RENDA GARANTIDA NO CONCEDIDA. DERIVAT DES DE L'INEM.
DESCRIPCIÓ: Un veí d'aquesta ciutat es troba en què li han denegat per dues vegades
seguides la Renda MÍnima Garantida, pel fet que té el 50% d'un pis en propietat, valorat
en 32.000 €, i no en pot tenir més de 7.000 €.
ACTUACIÓ: Reenviem aquest expedient al Síndic de Greuges de Catalunya, junt amb
una carta signada per la seva mare informant que no cobra cap lloguer. La mare és
usufructuària del pis.
ESTAT: TANCADA
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CONSULTES, ASSESSORAMENTS I INFORMACIÓ

NÚMERO ORDRE: 46

EXPEDIENT NÚMERO: 120

TEMA: PAGAMENT DEUTE LLOGUER
DESCRIPCIÓ: Aquest senyor ens visita per tal d'assessorar-se. Té un deute total de
5.000 € des de maig de 2019. La Generalitat n'hi subvenciona 3.000 , Serveis Socials
900 € i ell ha de fer-se càrrec de 1.100. D'aquest deute ja ha pagat 600 però li resten
500€. Li recomanem que per als 500 € pendents parli amb l'Administrador de Finques
per tal de fraccionar el pagament. També ens comenta que té una avaria a la bomba i
no li arreglen.
ACTUACIÓ: Se li explica que tota la tramitació és correcta i posteriorment (13-1-20)
sabem que tot s'ha solucionat.
ESTAT: ASSESSORADA
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7.2. QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 1

EXPEDIENT NÚMERO: 1

TEMA: MOLÈSTIES PER GOSSOS
DESCRIPCIÓ: Dos gossos propietat d'uns ocupes (un dels gossos és perillós), salten a
les terrasses dels veïns i ells no poden sortir per por de les conseqüències.
ACTUACIÓ: Es comunica als departaments implicats de l'Ajuntament per veure què hi
poden fer. Finalment, els veïns han decidit portar-ho al Jutjat.
ESTAT: ARXIVADA PER DESESTIMENT

NÚMERO ORDRE: 2

EXPEDIENT NÚMERO: 2

TEMA: TRIBUNAL MÈDIC
DESCRIPCIÓ: Una veïna d'Igualada està esperant, des de fa gairebé un any, que el
Tribunal Mèdic la visiti per fer informe de discapacitat que li permetrà accedir a targeta.
Ho va demanar a Benestar Social de la Generalitat i suposen que fins el mes de maig
no podrà ser.
ACTUACIÓ: Hem contactat amb el regidor de Sanitat per si pot accelerar aquests
tràmits, però sembla que no ha estat possible i al mes de maig es comprova que
encara no han avisat des del Tribunal Mèdic.
ESTAT: RECOMANACIÓ

NÚMERO ORDRE: 3

EXPEDIENT NÚMERO: 3

TEMA: TRIBUNAL MÈDIC
DESCRIPCIÓ: Un igualadí que al mes de maig del 2019 va demanar a Benestar Social
de la Generalitat que se li fes l'examen i l'informe corresponent de discapacitat, encara
no ha rebut cap resposta. Sense això no pot demanar targeta de discapacitat a Serveis
Socials d'Igualada.
ACTUACIÓ: S'ha fet una petició al regidor de Sanitat per tal de poder accelerar els
tràmits de minusvalia amb la Generalitat. Cal insistir perquè ara, amb l'epidèmia de
Covid-19, tot s'ha retardat i ara donen hora per al mes de setembre de 2020.
ESTAT: RECOMANACIÓ
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 4

EXPEDIENT NÚMERO: 4

TEMA: SOROLLS AUTOSERVEI 24 HORES
DESCRIPCIÓ: L'any passat 2019, ja es van queixar pels sorolls que de nit feien els
cotxes i motos que aparcàven en aquest establiment, i també de persones incíviques
que criden, beuen i alteren el descans dels veïns. En aquestes dates encara continuen
els sorolls i ho denuncien una vegada més per tal que se solucioni.
ACTUACIÓ: S'informe al Dep. d'Indústria i Activitats per tal que revisin el permís horari
de tancament del local. De totes maneres, amb l'epidèmia, els horaris queden limitats
per llei. També s'informa a la Policia Local.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 5

EXPEDIENT NÚMERO: 5

TEMA: ARBRES c/. DEL REPÒS.
DESCRIPCIÓ: Una veïna demana que l'Ajuntament no s'oblidi d'esporgar els arbres
d'aquest carrer, perquè l'any passat va succeir i ni tan sols podien passar per la vorera.
ACTUACIÓ: Hem passat la demanda al Departament d'Entorn però s'indica a aquesta
veïna que, una altra vegada, ha de dirigir-se a l'OAC i acabar tots els tràmits abans
d'acudir a la Síndica.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 6

EXPEDIENT NÚMERO: 6

TEMA: MULTA SUPOSADAMENT INDEGUDA
DESCRIPCIÓ: Un conductor que anava darrera d'un cotxe de Policia, va haver d'aturarse perquè l'agent del cotxe policial es va aturar de cop, malgrat haver-hi espai una
mica més amunt, perquè volia posar una multa a un vehicle. Quan el conductor del
darrera li va demanar que si podia aparcar més amunt per no col.lapsar el trànsit,
l'agent es va enfadar i li va posar una multa per conducció temerària.
ACTUACIÓ: L'informe jurídic justifica la sanció per situació excepcional de trànsit. De
totes maneres, la manca de respecte de l'agent fa que s'anul.li la sanció.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 7

EXPEDIENT NÚMERO: 7

TEMA: MOLÈSTIES PER PERILLOSITAT I SOROLL
DESCRIPCIÓ: Uns veïns es queixen perquè a l'edifici del costat es produeixen crits,
baralles, sorolls i sobretot, se sent molta pudor de marihuana. En aquest edifici ja s'hi
va intervenir el 2019.
ACTUACIÓ: S'informe a l'Alcalde per tal que prengui mesures, junt amb els Cossos de
Seguretat
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 8

EXPEDIENT NÚMERO: 8

TEMA: QUEIXA PER L' ACTUACIÓ D'UN POLICIA
DESCRIPCIÓ: Un ciutadà que no podia treure el cotxe del seu garatge perquè tenia
una furgoneta aparcada més enllà de l'espai reglamentari, va trucar a la Policia que hi
va acudir, però es va negar a avisar la grua perquè ajudant-lo a sortir no era necessari.
L'agent no es va voler identificar quan el propietari del gual li va requerir per suposat
tracte irrespetuós.
ACTUACIÓ: El Cap de Policia ens passa un informe indicant que tot plegat ha estat una
actuació proporcionada. També hem contactat amb obres públiques perquè es pinti la
distància de seguretat a partir del gual, evitant que tornin a tapar l'entrada del garatge.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 9

EXPEDIENT NÚMERO: 11

TEMA: TRACTE DISCRIMINATORI
DESCRIPCIÓ: Ens ve a veure una ciutadana perquè cada dia quan agafa l'autobús hi
ha usuaris que l'increpen pel fet de ser musulmana.
ACTUACIÓ: Informem al Departament d'Inclusió per tal que tractin aquest tema
xenòfob.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 10

EXPEDIENT NÚMERO: 12

TEMA: SANCIÓ DE CÀMERES DE PAS VEINAL
DESCRIPCIÓ: Un veí de la comarca va passar pel carrer Pobla de Claramunt i en ser
una mica fosc no va veure les senyals de prohibició. Es queixa de l'import abusiu de la
multa i diu que això perjudicarà els comerços d'Igualada perquè els visitans no voldran
venir a comprar.
ACTUACIÓ: Enviem resposta per correu electrònic indicant que el preu de la sanció
està estipulat a les Ordenances Municipals . A més, acompanyem fotografies de les
senyals verticals de prohibició de circular i del control fotogràfic i també de l'avís de
carrer tall
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 11

EXPEDIENT NÚMERO: 14

TEMA: SANCIÓ PARQUíMETRE
DESCRIPCIÓ: Un usuari de la zona blava diu que el teclat del parquímetre no marca bé
i per tant, surt la matrícula malament en el tiquet. Per això ha estat sancionat tot i
considerant que la culpa no és seva.
ACTUACIÓ: Li comuniquem que primer ha de presentar recurs de reposició.
Finalment, li han anul.lat la sanció d'acord amb les seves argumentacions.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 12

EXPEDIENT NÚMERO: 15

TEMA: SANCIÓ PARQUÍMETRE
DESCRIPCIÓ: Un usuari de la zona blava va pagar tiquet d'aparcament però es va
equivocar en un número de matrícula. Considera injusta la multa que li han posat
perquè ja va pagar el que tocava.
ACTUACIÓ: Presentada Recomanació d'Ofici per tal que aquelles persones que
acreditin que han pagat el tiquet, puguin reclamar. Des dels Serveis Jurídics ens diuen
que també han arribat a la mateixa conclusió i que actualment ja ho tenen en compte.
La Síndica fa un informe perquè se li anul·li la sanció.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 13

EXPEDIENT NÚMERO: 17

TEMA: EMPADRONAMENTS
DESCRIPCIÓ: Una senyora que viu a igualada no pot empadronar-se perquè el
propietari del pis no li vol fer el certificat. Arrán d'això no pot rebre ajudes de cap mena.
ACTUACIÓ: Fem recomanació a l'OAC perquè comprovin si aquesta senyora viu
realment on diu i, si és així, se li faci l'empadronament.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 14

EXPEDIENT NÚMERO: 20

TEMA: POSSIBLE SILENCI ADMINISTRATIU
DESCRIPCIÓ: Es va fer un registre d'entrada el 6-2-20 demanant informació sobre Llei
de Transparència .Com que encara no ha rebut resposta creu que potser el silenci
administratiu vol dir que s'ha denegat la seva petició.
ACTUACIÓ: Hem consultat als Serveis Jurídics i ens informen que el retard ha estat
causa de la incidència del Covid a l'Administració. Han lliurat resposta el 5-6-20.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 15

EXPEDIENT NÚMERO: 22

TEMA: DESPERFECTES EN HABITATGE LLOGUER PHIMA.
DESCRIPCIÓ: Una llogatera de PHIMA ja fa dos anys que va reclamar per desperfectes
en el seu habitatge: té humitats a les parets, 3 portes que estan bufades i no tanquen,
la calefacció no escalfa i a més, falta un radiador al rebedor.
ACTUACIÓ: Reclamem a PHIMA. S'ha retrassat la pintura a causa de la pandèmia, i
més tard, per les vacances. Diuen que li faran al setembre. Hem tornat a reclamar
vàries vegades però des de PHIMA no localitzaven la senyora i no podien concretar la
data de reparació. Finalment han acordat que ho faran al mes de desembre.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 16

EXPEDIENT NÚMERO: 24

TEMA: INCIVISME D'UN VEÍ
DESCRIPCIÓ: Rebem una queixa sobre un veí incívic que escup i embruta l'ascensor
del bloc on viuen varis veïns, des de ja fa uns quants mesos. La situació ara és més
greu a causa del confinament per la pandèmia..
ACTUACIÓ: Tema entre particulars que no podem resoldre directament. Primer de
tirar el tema endavant, volen fer una reunió de veïns per posar-se tots d'acord amb les
mesures a prendre. Al mes de juliol la cosa continua igual però són reacis a actuar.
ESTAT: ARXIVADA PER DESESTIMENT

NÚMERO ORDRE: 17

EXPEDIENT NÚMERO: 26

TEMA: AVARIA TELÈFON
DESCRIPCIÓ: Ens truquen uns veïns del carrer de Sta. Caterina perquè estan confinats
per la pandèmia i els de Movistar fa una setmana que els tenen sense telèfon i sense
conexió a Internet. Fan obres per aquell barri i ara, quan més es necessita, no acaben
de posar-ho en ordre.
ACTUACIÓ: Movistar està posant fibra a la zona i d'aquí el retard. L'Enginyer Municipal
parla amb aquesta empresa i ho solucionen ràpidament.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 18

EXPEDIENT NÚMERO: 27

TEMA: MULTA INDEGUDADESCRIPCIÓ: Un repartidor de vins als restaurants té permís per passar pels carrers
amb càmeres, però va canviar de cotxe, comunicant-ho prèviament, i des d'aquí no
se'n va prendre la nota corresponent. Faltava donar d'alta les dades.
ACTUACIÓ: Es verifiquen les dades i s'anul·la la sanció.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES

NÚMERO ORDRE: 19

EXPEDIENT NÚMERO: 28

TEMA: TORNS ESTACIONAMENT NO RESPECTATS
DESCRIPCIÓ: Un ciutadà es lamenta perquè molts vehicles no respecten els torns
d'estacionament al carrer Manel Gomis i Sentís i demana que s'avisi o se sancioni als
infractors.
ACTUACIÓ: Comunicat a Governació i Policia Local. Governació se n'ocuparà.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 20

EXPEDIENT NÚMERO: 30

TEMA: COLÒNIA DE GATS I BRUTÍCIA AL C. CAPELLADES
DESCRIPCIÓ: Una veïna d'aquest carrer es queixa perquè a les pistes de tennis, que
estan abandonades, hi ha una colònia de gats i molts coloms, que algunes persones
alimenten d'amagat. Està ple de brutícia i demana intervenció per evitar infeccions.
ACTUACIÓ: Sanitat parla amb l'Associació de Prot. dels Gats d'Igualada, perquè
convencin a la immobiliària propietària de què netegi l'espai petit no visible i faci
desistir a la gent que alimenta aquests animals, sense ser conscient dels problemes
que ocasiona.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 21

EXPEDIENT NÚMERO: 31

TEMA: SANCIÓ APARCAMENT
DESCRIPCIÓ: Una cuidadora que acompanya una senyora de 96 anys al seu domicili,
ha de deixar el cotxe molt a prop perquè no pot caminar. En una de les ocasions li han
posat una multa. Ha fet al·legacions i li han denegat.
ACTUACIÓ: Tenint en compte que es tracta d'un tema humanitari, s'ha anul.lat la
sanció.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 22

EXPEDIENT NÚMERO: 32

TEMA: DANYS A UN VEHICLE PER PART DE L'EMPRESA D'ESCOMBRARIES
DESCRIPCIÓ: La Policia va fer informe de l'incident el dia 5 de juny. Els responsables ,
l'empresa municipal SMMI,ho posarà en mans de l'assegurança.
ACTUACIÓ: L'interessat ens informa que no tramitarà la reclamació patrimonial i que
ho tramitarà a través de l'assegurança.
ESTAT: ARXIVADA PER DESESTIMENT

NÚMERO ORDRE: 23

EXPEDIENT NÚMERO: 36

TEMA: VEÏNS OCUPES.
DESCRIPCIÓ: L'expedient ja es va iniciar al 2018 i es va intentar solucionar. Finalment,
els Mossos d'Esquadra van treure els okupes, les plantacions que tenien a l'interior de
l'edifici i van restaurar els punts d'electricitat que havien punxat al carrer.Ara han tornat
a ocupar la casa i a plantar maria. Des d'Urbanisme avisen al propietari de l'immoble
per tal que tapiï les portes i s'eviti altra cop una ocupació semblant.
ACTUACIÓ: Donat que aquests ocupes s'han tornat a instal·lar, la immobiliària ho ha
posat en mans del Jutjat.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 24

EXPEDIENT NÚMERO: 37

TEMA: DENEGACIÓ EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DESCRIPCIÓ: Un veí del barri de Fàtima, amb dificultats de mobilitat i que va assistit
amb un bastó, va caure al C. Ntra. Sra. de la Pietat a causa d'un forat que no havia
estat convenientment tapat després de fer-hi obres.
ACTUACIÓ: Demanem informació als Serveis Jurídics i Tècnics de l'Ajuntament i ens
comuniquen que la vorera és prou ampla per circular i que és obligació del vianant
cuidar per on passa. No s'accepta la nostra demanda.
ESTAT: RESOLTA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 25

EXPEDIENT NÚMERO: 41

TEMA: RESOLUCIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DESCRIPCIÓ: Una ciutadana va caure al carrer Serra i Constansó, al costat de
l'escocell, que estava en molt mal estat. Anava amb un gos lligat i per això es va haver
d'acostar a l'arbre.
ACTUACIÓ: Serveis Jurídics informen desfavorablement a la petició patrimonial perquè
consideren que la vorera és prou ampla per no haver de passar pel lloc dificultós. Com
a Síndica discrepo d'aquesta decisió perquè si cal portar el gos lligat i aquest s'acosta a
un arbre, és lògic que el propietari també.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 26

EXPEDIENT NÚMERO: 42

TEMA: ATENCIÓ TELEFÒNICA POLICIA
DESCRIPCIÓ: Una igualadina va trucar a la Policia pel soroll que feien uns veïns, en
una obra, fora de l'horari establert, i segons ens informa el seu marit, l'agent que li va
contestar no va ser gaire respectuós.
ACTUACIÓ: Informem a aquest senyor que, en principi, ha de posar una queixa formal
a l'OAC contra el Policia que va atendre la senyora, i si no rep resposta podrà dirigir-se
a Sindicatura. Mentres no s'acabin els tràmits administratius, no podem actuar.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 27

EXPEDIENT NÚMERO: 43

TEMA: SANCIÓ CÀMERA
DESCRIPCIÓ: Un avi que venia d'urgències amb la seva néta i que havia d'anar a la
farmàcia de guàrdia en dia festiu, va entrar amb el cotxe pel carrer St. Cristòfor(amb la
néta que l'acompanyava) pensant que, com sempre, donant la matrícula no hi hauria
cap problema. Des de l'establiment li van informar que ja no anotaven les matrícules i,
efectivament, li va arribar la multa.
ACTUACIÓ: Tractant-se d'una urgència per a la petita, i tenint en compte que ignorava
la nova normativa, fem una Recomanació demanant que s'anul.li la sanció.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 28

EXPEDIENT NÚMERO: 45

TEMA: DENEGACIÓ CERTIFICAT DE CONFINAMENT
DESCRIPCIÓ: Un senyor diu que va sol.licitar el certificat per confinament un dia
després d'acabar-se el termini, perquè en el tràmit de la pàgina web va tenir molts
problemes en actualitzar targeta sanitària i DCAT.
ACTUACIÓ: Hem comprovat la Normativa, la data de finalització de les peticions,
Organització i Sistemes OAC. La conclusió és que, malgrat els nostres desitjos, no
podem actuar en contra d'una Llei de l'Estat publicada al BOE.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 29

EXPEDIENT NÚMERO: 48

TEMA: SANCIÓ COTXE MAL APARCAT
DESCRIPCIÓ: Una ciutadana que per raons de força major va aparcar davant una casa
de la seva propietat al carrer Sta. Maria, ens explica que li van posar una multa quan va
haver d'acudir ràpidament a aquest edifici (on ja s'hi havien presentat també els
Mossos d'Esquadra), perquè unes persones van forçar la porta i la volien ocupar.
ACTUACIÓ: Davant una situació d'urgència com aquesta, i que està totalment
justificada, emetem Recomanació per tal que s'anul.li la denúncia..
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 30

EXPEDIENT NÚMERO: 49

TEMA: INCIVISME VEHICLES SOBRE VORERA ZONA RESIDENCIAL LES COMES
DESCRIPCIÓ: Rebem una queixa perquè ciutadans que van a comprar a dos
establiments d'alimentació, molt concurreguts, aparquen i circulen damunt la vorera. Ja
han estat apunt d'atropellar a vàries persones i a una nena ja la van arribar a atropellar.
ACTUACIÓ: Ho hem posat en coneixement dels Regidors de Governació i de Via
Pública, i aquest darrer està estudiant mesures per evitar aquestes infraccions que tant
perjudiquen els veïns.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 31

EXPEDIENT NÚMERO: 52

TEMA: SANCIÓ CÀMERA
DESCRIPCIÓ: Una família de la comarca, que van haver d'anar a la farmàcia de
guàrdia, es van trobar que, des d'aquest establiment, ja no volien prendre nota de la
matrícula i ni tan sols els hi van dir que ho podien fer a través de la web de l'Ajuntament
d'Igualada. Després van rebre la sanció.
ACTUACIÓ: Tractant-se d'un tema d'urgència i de la poca disposició de la farmàcia que
ens ocupa, fem Carta de Recomanació per tal que es deixi sense efecte la multa en
qüestió.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 32

EXPEDIENT NÚMERO: 53

TEMA: SANCIÓ CÀMERA
DESCRIPCIÓ: Un artista de fora d'Igualada va recollir uns quadres de la Sala
d'Exposicions del c. de l'Argent, informant prèviament del seu pas per la zona
controlada, però segons la resposta a les al.legacions, va ser notificat de forma
incorrecta per la titular de l'establiment.
ACTUACIÓ: Es fa Carta de Recomanació de la Síndica, el 23 de juliol, per tal de
demanar l'anul.lació de la multa.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 33

EXPEDIENT NÚMERO: 54

TEMA: SANCIÓ EN EL SEU PROPI GUAL
DESCRIPCIÓ: Un ciutadà es queixa perquè un veí del carrer va trucar la Policia
denunciant-lo per aparcament en el propi gual (casa sense cap altre veí). Sembla ser
una revenja.
ACTUACIÓ: Es fa un informe el
l'anul.lació.

14/7/2020 , per part de la Síndica, recomanant

ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES

NÚMERO ORDRE: 34

EXPEDIENT NÚMERO: 55

TEMA: SANCIÓ PER APARCAR PL. SANT MIQUEL
DESCRIPCIÓ: Un treballador estava descarregant productes de neteja al Consell
Comarcal i, segons ell, va posar el disc horari. La Policia el va sancionar precisament
per no tenir aquest disc a la vista.
ACTUACIÓ: Per manca de proves i donat que la Policia sempre té presumpció de
veracitat, no s'anul.la la multa en qüestió.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 35

EXPEDIENT NÚMERO: 56

TEMA: INCIVISME MENORS
DESCRIPCIÓ: El propietari d'un restaurant de la plaça de Cal Font es queixa perquè
una colla de menors roben les propines destinades als cambrers, tiren pilotes a les
taules, insulten els clients, etc.
ACTUACIÓ: L'interessat ha possat una denúncia a la Policia Local perquè, segons ell,
no s'han fet actuacions que eliminin el problema. La Regidora de Governació i la Policia
estan posant mesures per tal de solucionar-ho.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 36

EXPEDIENT NÚMERO: 58

TEMA: MOLÈSTIES BAR MUSICAL
DESCRIPCIÓ: Uns veins del carrer de la Torre diuen que cada cap de setmana hi ha
incivisme en aquella zona. Mouen valles, fan molt soroll, fan miccions als portals de les
cases, etc. Ja es van queixar el 2019 quan es va reobrir el local musical.
ACTUACIÓ: Demanem al regidor i també al Cap de Policia, que posin els mitjans
adequats per tal de vigilar adequadament la zona.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 37

EXPEDIENT NÚMERO: 59

TEMA: MANCA D'ATENCIÓ MÈDICA
DESCRIPCIÓ: Una senyora que va caure el mes de juny, continua amb dolors i al CAP
no la volen atendre per precaució respecte al COVD-19 ja que té 79 anys. A l'Hospital li
passa exactament igual.
ACTUACIÓ: Es demana informació a la Directora del Cap Nord i ens diu que l'han
visitada tres vegades i a l'Hospital altres dues. Es deriva a la Treballadora Social perquè
sembla hagi empitjorat el seu estat cognitiu.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 38

EXPEDIENT NÚMERO: 60

TEMA: SANCIÓ CÀMERES C. ARGENT
DESCRIPCIÓ: Una senyora ha tancat la seva botiga a causa de la crisi del Covid. Per
poder ajudar-la en el trasllat i a buidar el local, hi van anar amics i familiars que ara han
rebut sancions per passar per aquest carrer restringit al trànsit.
ACTUACIÓ: Demanem a aquesta senyora que cadascuna de les persones multades
facin al.legacions a l'OAC. En funció de la resposta que rebin i quan s'acabin els tràmits
administratius, podran acudir a la Sindicatura.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 39

EXPEDIENT NÚMERO: 65

TEMA: UTILITZACIÓ INDEGUDA PLAÇA DISCAPACITATS
DESCRIPCIÓ: Una senyora es queixa perquè al seu carrer hi ha dues places de
discapacitats però des de fa pocs mesos hi aparca un tercer cotxe del gendre d'una
discapacitada, que el deixa tot el dia, impedint l'aparcament a les persones que ho
necessiten.
ACTUACIÓ: Hem avisat a la Policia Local sobre l'ús fraudulent de la targeta qui, a
través del Policia de Barri, ha parlat amb l'usuari i ha millorat la situació.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 40

EXPEDIENT NÚMERO: 66

TEMA: EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DESCRIPCIÓ: Aquesta ciutadana va presentar un expedient de Reclamació Patrimonial
per una caiguda que li va provocar una situació greu de salut, i li ha estat denegada
malgrat hi va anar la Policia, l'ambulància, etc.
ACTUACIÓ: Fem una Recomanació perquè s'estudiï estimar la reclamació
d'imdetnizació, ja que aquesta senyora ha aportat proves suficients. No s'ha acceptat.
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 41

EXPEDIENT NÚMERO: 68

TEMA: SANCIÓ CÀMERA SENT RESIDENT DEL CARRER
DESCRIPCIÓ: Una ciutadana es queixa perquè li van posar una sanció al carrer on viu,
que està controlat per càmares fotogràfiques. Informa que ja és la segona vegada que
li passa.Diu que va posar el disc horari per descarregar la compra i malgrat això la van
multar.
ACTUACIÓ: Revisat els expedients, li comuniquem que de les 3 sancions se li anul.larà
una per defecte de forma, però haurà de pagar les altres dues perquè no està permès
l'estacionament més de 3 minuts per descarregar .
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 42

EXPEDIENT NÚMERO: 70

TEMA: QUEIXA PER ATENCIÓ REBUDA A SERVEIS SOCIALS
DESCRIPCIÓ: Una ciutadana es queixa per l'atenció que ha rebut per part de la seva
Assistenta Social i que segons ella no la tracta amb respecte ni creu el què argumenta.
ACTUACIÓ: Després de parlar amb Serveis Socials se li aconsella que demani un
canvi d'assistenta perquè així millorin les relacions. Tot i així ja ha estat derivada a
l'Assistenta de Salut Mental. També val a dir que es queixava perquè no li donaven
aliments i ara n’hi donen.
ESTAT: RESOLTA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 43

EXPEDIENT NÚMERO: 71

TEMA: MOLÈSTIES PER SOROLLS VEÍ
DESCRIPCIÓ: Una senyora es queixa dels sorolls que fan els veïns del damunt,
especialment a la nit, com si tinguessin algun motor en marxa, i també ens diuen que
als baixos de l'edifici hi ha un llogater que cuina, fa foc, viu allà, sense cap condició, i
l'escala fa molta pudor.
ACTUACIÓ: Respecte al tema dels sorolls, el tècnic de l'ajuntament ha visitat el pis en
tres ocasions per verificar l'estat de les terrasses i comprovar que no hi hagi motors. En
aquestes visites no han trobat ni cap motor ni res que pugui produir aquestes molèsties
ESTAT: RESOLTA

NÚMERO ORDRE: 44

EXPEDIENT NÚMERO: 75

TEMA: GREUS MOLÈSTIES PER OKUPES I DROGA
DESCRIPCIÓ: Al carrer St. Antoni M. Claret hi ha una casa ocupada on vénen
substàncies tòxiques, amb el consegüent crits i soroll al carrer, molèsties, individus poc
desitjables que no van en condicions (per això els veïns tenen por). Han informat
vàries vegades a l'Ajuntament, a la Policia Local i als Mossos, sense èxit.
ACTUACIÓ: Apart de les gestions internes que hem fet, recomanem que tantes
vegades com calguin, truquin a la Policia Local i/o als Mossos. Passades unes
setmanes ens indiquen que han canviat els okupes i sembla que no sigui tan exagerat
el seu comportament com el dels anteriors. No obstant, demanem que ens avisi si
tornen a succeir fets similars.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 45

EXPEDIENT NÚMERO: 79

TEMA: QUEIXA PER SILENCI ADMINISTRATIU
DESCRIPCIÓ: A un ciutadà li van posar una sanció d'aparcament a la zona taronja, al
carrer de la Virtut, va fer al.legacions i encara no ha rebut resposta.
ACTUACIÓ: Pendent de resposta per part de SIMA. Finalment, l'informe es
desestimatori per manca de disc horari . Per part de l'Agent hi ha hagut bona praxis. La
Síndica informa per correu electrònic a l'interessat el 30-11-20, i aprofita per respondre
una consulta.
ESTAT: RESOLTA

51

QUEIXES

NÚMERO ORDRE: 46

EXPEDIENT NÚMERO: 81

TEMA: INFORMACIÓ PER PROBLEMA AMB LA COMUNITAT DE VEÏNS
DESCRIPCIÓ: Ens visita una senyora per exposar-nos que a damunt del seu pis hi ha
una terrassa que necessita ser reparada pel seu mal estat. Els veïns no se'n volen fer
càrrec de la seva part.
ACTUACIÓ: Revisades les escriptures que aporta, constatem que cita molt clarament
que la terrassa és d'ús comú. Per tant, li recomanem que en la propera reunió de veïns,
porti i mostri aquesta escriptura i solucionin, entre tots, el problema.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 47

EXPEDIENT NÚMERO: 83

TEMA: MOLÊSTIES PER UN CENTRE D'ESPORT ALS BAIXOS DE L' EDIFICI
DESCRIPCIÓ: Un centre esportiu ha llogat uns locals als baixos d'un edifici de veïns
per fer ioga i arts marcials, i aquests es queixen de sorolls constants, com de cops a la
paret o com si constantment fessin obres.
ACTUACIÓ: Des d'activitats fan un requeriment i inspeccionen el local.El resultat és
que les instal·lacions semblen correctes però caldrà veure quan acabin les restriccions
per Covid si continuen els sorolls.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 48

EXPEDIENT NÚMERO: 85

TEMA: SANCIÓ DE CÀMERA AVDA. ANDORRA
DESCRIPCIÓ: Un senyor d'Olesa de Montserrat ve a comprar a una botiga d'aquest
carrer i diu que no ha arribat fins a l'Avda. Andorra però ha traspassat el senyal de
prohibició.
ACTUACIÓ: Des del Dep. de Multes han estimat les al.legacions de les dues sancions,
perquè han trobat una deficiència a les imatges de la càmera i l'han de revisar.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 49

EXPEDIENT NÚMERO: 86

TEMA: MANCA PODA ARBRES C. ALEMANYA , ALÇADA BENZINERA
DESCRIPCIÓ: Una senyora va fer una reclamació a l'OAC per manca de poda dels
arbres, que són molt grans i les arrels poden afectar a la benzinera d'aquella zona (amb
el consegüent perill per possibilitat de foradar els tancs). També es queixa perquè
quan fan activitats esportives-comercials en la zona de Les Comes, tanquen el carrer
tot el dia.
ACTUACIÓ: Amb la remodelació del Polígon ja s'han retirat els arbres del c/. Alemanya,
només queden els del carrer de França que hi ha prevista la poda per al primer
trimestre de 2021. Quant al tancament del carrer, el Cap d'Entorn Urbà parlarà amb el
Regidor de Dinamització per coordinar les hores que no s’utilitza.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 50

EXPEDIENT NÚMERO: 87

TEMA: SANCIÓ PARQUÍMETRE
DESCRIPCIÓ: Un senyor té una sanció en constrenyiment per una multa de
parquímetre per haver introduït malament el número de la matrícula.
ACTUACIÓ: La Síndica fa un informe al Dp. Jurídic per defensar la posició del ciutadà.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 51

EXPEDIENT NÚMERO: 89

TEMA: SANCIÓ AL CARREGAR I DESCARREGAR EN EL SEU NEGOCI DE
RESTAURACIÓ
DESCRIPCIÓ: El propietari d'un restaurant, diumenge dia 18, al migdia, tenia el vehicle
aparcat sobre la vorera per transportar el menjar que tenia encarregat i va ser
sancionat. Justament s'havien tancat els restaurants i era l'únic servei que podia
realitzar. A més, en aquella hora no hi havia trànsit ni molestava ningú.
ACTUACIÓ: La Síndica fa informe demanant que s'anul.li la sanció ja que, en aquesta
situació de pandèmia i confinament, no poden treballar de cap altra manera.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 52

EXPEDIENT NÚMERO: 91

TEMA: SANCIÓ PARQUÍMETRE
DESCRIPCIÓ: Una senyora que va sobrepassar en uns minuts el temps del
parquímetre, volia anul.lar la denúncia pagant el valor establert perquè encara estava
dintre del temps permés, però es va trobar que la màquina no funcionava. Aporta
testimonis d'altres senyors que hi havia esperant per usar la màquina. Ha fet recurs i li
han denegat.
ACTUACIÓ: Es fa Recomanació als Serveis Jurídics per demanar que deixin sense
efecte la sanció i aquest departament ho estima en data 19-11-20. S'ha comunicat per
telèfon a la interessada.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 53

EXPEDIENT NÚMERO: 93

TEMA: QUEIXA PER SANCIÓ PARQUÍMETRE UTILITZANT LA APP
DESCRIPCIÓ: Un senyor va generar un tiquet de pàrking a través de l'APP i no van
sortir les lletres en el tiquet, cosa que va provocar una sanció. Ha fet al.legacions però
se li ha denegat l'anul.lació de la multa. Ara està en constrenyiment.
ACTUACIÓ: La Síndica fa un informe per als Serveis Jurídics, al.legant defecte de
forma de la sanció, sent acceptada. Es deixa sense efecte .
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 54

EXPEDIENT NÚMERO: 94

TEMA: MANCA DE RESPOSTA INSTÀNCIA 12 MARÇ DE 2020 URBANISME
DESCRIPCIÓ: El 12 de març de 2020 un veí d'Igualada va presentar una instància a
l'Ajuntament, amb una sol.licitud adreçada al Dpt. d'Obres per un problema amb la
tanca d'un veí., situada més alta del que preveu la normativa. (Projecte P.P.O. Igualada
Residencial). No ha rebut resposta.
ACTUACIÓ: Ens hem posat en contacte amb el Dep. d'Urbanisme, que està treballant
en la seva petició. Els responsables ja han visitat la zona i han recollit les dades de
primera mà i en breu li respondran des dels Serveis Jurídics d'aquest Departament.
Mentrestant des de Sindicatura hem informat com estava el tema.
ESTAT: RESOLTA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 55

EXPEDIENT NÚMERO: 96

TEMA: SANCIÓ CÀMERES SENT RESIDENT I HAVENT AVISAT AL MAIL CONTROL
ACCESSOS
DESCRIPCIÓ: Una senyora que viu en un carrer controlat per càmeres, va avisar per
mail a "Control de Càmeres" del pas d'un vehicle d'un familiar el dia 5 de desembre,
amb comunicació de la matrícula. Tot i així, aquest familiar va ser sancionat per accedir
al carrer i la multa va arribar ja amb recàrrec. Just aquells dies s'havia produït un canvi
en el control de matrícules, cosa que va ocasionar l'error.
ACTUACIÓ: Fem una Recomanació als Serveis Jurídics i aquests estimen l'al.legació
de la ciutadana.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 56

EXPEDIENT NÚMERO: 97

TEMA: EXPEDIENT SANCIONADOR PER CONSUM BEGUDES ALCOHÒLIQUES
DESCRIPCIÓ: Ens visita una noia per exposar-nos que una nit estava amb una colla
d'amics a les escales de la piscina de Les Comes, i que uns Agents de la Policia Local
els van multar. Ella diu que només estava fumant i que no considera just que se li faci
un expedient sancionar acusant-la de beure.
ACTUACIÓ: Com que encara no ha rebut resposta a les al.legacions, des de
Sindicatura no podem actuar. Cal esperar la resolució. Finalment, el 18 de desembre
decideix pagar la sanció per tal de beneficiar-se del 50% de descompte.
ESTAT: ARXIVADA PER DESESTIMENT

NÚMERO ORDRE: 57

EXPEDIENT NÚMERO: 99

TEMA: CONSULTA PER AMENACES D'UN AGENT
DESCRIPCIÓ: Una veïna de la comarca va declarar en un judici a favor de la ex dona
d'un Policia Local i, des d'aleshores, cada vegada que la veu, vagi vestit de paisà o
d'uniforme, li fa amenaces gestuals. Té testimonis.
ACTUACIÓ: Per tal que aquest problema se solucioni, la persona afectada ha de posar
una queixa formal a la Policia Local i entrar-la a l'OAC. Posteriorment aquesta senyora
ens comunica que ha parlat amb el Sergent, qui li ha fet saber al Policia.
ESTAT: TANCADA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 58

EXPEDIENT NÚMERO: 100

TEMA: SANCIÓ CÀMERA
DESCRIPCIÓ: Un veí del carrer Sta. Maria que té permís per passar pel carrer de
l'Argent, es va trobar aquest carrer tallat i per tal d'accedir al seu domicili va haver de
passar pel c/. St. Cristòfor, també controlat per càmeres. Va rebre una sanció que,
malgrat les al.legacions, no va ser anul.lada.
ACTUACIÓ: Per ser causa prou justificada, la Síndica emet un informe el 19-11-2020
als Serveis Jurídics, per tal que accedeixin a la Recomanació.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 59

EXPEDIENT NÚMERO: 101

TEMA: EXPEDIENT SANCIONADOR PER CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
DESCRIPCIÓ: Una noia ha rebut una sanció per consumir alcohol i argumenta que els
seus companys sí que ho feien, però ella no. Per tant, no està d'acord amb la sanció.
ACTUACIÓ: S'informa a aquesta jove que per presentar queixa a Sindicatura, primer
ha de finalitzar tot el tràmit administratiu de l'expedient.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 60

EXPEDIENT NÚMERO: 102

TEMA: QUEIXA PER REMODELACIÓ DEL POLÍGON I ACCESSOS.
DESCRIPCIÓ: Un veí de Les Comes no està conforme amb les obres que s'estan fent
amb la intenció de millorar la circulació i aparcament del Polígon Industrial, ja que
considera que s'ha complicat el desplaçament des d'aquella zona en direcció al centre.
ACTUACIÓ: Hem consultat a la Regidoria de Mobilitat per tal d'informar adequadament
al ciutadà. Aquesta informació referent a la millora que representa aquest projecte per
a la zona, ha estat traslladada al ciutadà, qui, en darrer terme, ens ha agraït l'actuació i
ESTAT: RESOLTA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 61

EXPEDIENT NÚMERO: 103

TEMA: SANCIÓ CÀMERES C/ARGENT
DESCRIPCIÓ: Un artista que viu a una altra ciutat, va passar amb el vehicle de la seva
dona pel carrer de l'Argent, per tal de portar unes obres a la Galeria d'Art, sent
sancionat. Prèviament la propietària de la Galeria havia passat el número de matrícula a
l'Ajuntament just perquè no es produís aquesta sanció. Malgrat això, va coincidir amb el
canvi de sistema de la càmera i, lamentablement, no va quedar reflectit.
ACTUACIÓ: El dia 30-11-2020 Es fa informe als Serveis Jurídics per tal que considerin
l'anul.lació de la sanció.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 62

EXPEDIENT NÚMERO: 104

TEMA: SANCIONS PER PASSAR PER ZONA CÀMERES I CÀRREGA I DESCÀRREGA
AL REPARTIR MENJAR RESTAURANT
DESCRIPCIÓ: El propietari d'un restaurant que, a causa de les restriccions del Covid
només pot servir menjars a domicili, ha rebut vàries sancions per aparcar en zona de
càrrega i descàrrega per col.locar els dinars, i per envair un tros del c/. Nou on hi ha
càmeres de control de pas.
ACTUACIÓ: En data 16-11-2020 fem carta de Recomanació als Serveis Jurídics
perquè s'estudiï l'anul.lació que, creiem, plenament justificada.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 63

EXPEDIENT NÚMERO: 105

TEMA: SANCIÓ A UN VEHICLE QUAN ESTAVA ORGANITZANT EL MOTOCLUB
DESCRIPCIÓ: El desembre de 2019 un organitzador del Motoclub, va avisar al Policia
que formava part del grup de treball. En canviar el torn de l'Agent, el Policia que es va
incorporar li va posar una sanció. Ha fet al.legacions i li han desestimat.
ACTUACIÓ: Hem demanat documentació de tot el procés per tal de poder iniciar la
seva defensa, però malgrat haver insistit, no ha arribat a Sindicatura.
ESTAT: ARXIVADA PER DESESTIMENT
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 64

EXPEDIENT NÚMERO: 106

TEMA: MULTES PARQUÍMETRE AMB TARJETA MINUSVÀLID
DESCRIPCIÓ: Una senyora que acompanya a la seva mare discapacitada en cotxe, i
que té targeta de minusvàlid, té vàries sancions d'aparcament en zona blava (4 el 2019
i 3 el 2020)
ACTUACIÓ: Ens posem en contacte amb SIMA i ens comuniquen que només posen
denúncies als cotxes amb targeta de minusvalia quan es comprova que el conductor
no va acompanyat de la persona discapacitada. Per tant, demanem a l'usuària més
informació o justificacions i no ha pogut demostrar que realment acompanyava la mare.
ESTAT: ARXIVADA PER DESESTIMENT

NÚMERO ORDRE: 65

EXPEDIENT NÚMERO: 107

TEMA: SANCIONS CÀMERES
DESCRIPCIÓ: La propietària d'un comerç al centre de la ciutat, té permís per passar
pel carrer de l'Argent, però a causa del canvi de programa, es van demanar de nou les
matrícul.les, cosa que va facilitar en vàries ocasions. Tot i així li han arribat 5 sancions
per pas en zona controlada.
ACTUACIÓ: El 24-10-20 La Síndica emet informe per tal que s'anul.lin les sancions
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 66

EXPEDIENT NÚMERO: 110

TEMA: SANCIÓ EN ZONA URGÈNCIES
DESCRIPCIÓ: La mare d'una noia malalta d'epilèpsia que no pot anar mai sola, va
acompanyar-la a urgències per haver-se trencat el tormell, i com que havia d'anar en
cadira de rodes va aparcar en zona de minusvàlids sense tenir la corresponent targeta.
ACTUACIÓ: El 30-10-2020 es fa informe al Dep. Jurídic per demanar que s'anul.li la
sanció, per motius humanitaris.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 67

EXPEDIENT NÚMERO: 112

TEMA: PLAGA DE RATES A LA ZONA PARC GARCIA FOSSAS
DESCRIPCIÓ: Una senyora ens truca molt preocupada perquè al seu barri, des de
l'estiu, hi ha una plaga de rates. Se'n veuen aixafades pels cotxes al carrer, també al
Parc del Garcia Fossas, cosa molt perillosa perquè allà hi ha un parc infantil. També
han entrat a casa seva i ja li han envaït el porxo (està posant verí a casa seva).
ACTUACIÓ: Es contacta amb el Servei de Sanitat de l'Ajuntament i ens confirmen que
des de l'estiu s'està actuant en aquella zona però sembla ser que no és
suficient.Aprofundiran l'investigació a la zona del parc i es prendran totes les mesures
que calguin. Se li aconsella que desratitzi molt bé a casa seva per erradicar-les i, si ho
considera oportú, que faci una Reclamació Patrimonial.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 68

EXPEDIENT NÚMERO: 113

TEMA: SANCIÓ PER GOS DESLLIGAT
DESCRIPCIÓ: Es va sancionar el propietari d'un gos per portar-lo deslligat i ell no hi
està d'acord . A més, té molts problemes econòmics per poder afrontar la multa.
ACTUACIÓ: Hem pogut comprovar que la sanció està posada correctament i per tant
manca de fonament. Ho comuniquem a l'afectat ja que segons normativa no pot portar
el gos deslligat. Per altra banda, informem que si té problemes econòmics pot fer
"serveis a la comunitat”. Ens respón que no accepta aquesta darrera opció.
ESTAT: TANCADA

NÚMERO ORDRE: 69

EXPEDIENT NÚMERO: 114

TEMA: PERILL D'ACCÈS A LA ZONA D'UNA LLAR D'INFANTS
DESCRIPCIÓ: El Director de l'Escola està preocupat perquè quan plou l'accés pel
carreró de St. Nicolau rellisca i vàries persones ja han caigut i han patit danys. És una
zona que la meitat és pública i l'altra meitat municipal.
ACTUACIÓ: Hem gestionat aquest tema i des de l'Ajuntament es comprometen a
arreglar la part que és municipal. L'altra part l'hauran de negociar amb el propietari del
terreny.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA
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QUEIXES
NÚMERO ORDRE: 70

EXPEDIENT NÚMERO: 115

TEMA: QUEIXA PER SERVEI FARMÀCIA DE GUÀRDIA
DESCRIPCIÓ: Una senyora va anar a una Farmàcia de guàrdia al migdia a buscar uns
medicaments que li havien receptat després d'una intervenció quirúrgida per accident
laboral. Li cobraven 150 € tot i ser de la Mútua ASEPEYO perquè van dir que no
treballaven amb aquesta mútua. En canvi, va anar a una altra Farmàcia de guàrdia, a la
nit, i no va tenir cap problema.
ACTUACIÓ: Hem consultat al Delegat de l'Ass. de Farmacèutics d'Igualada i també al
Regidor de Sanitat, i el Delegat de Farmacèutics ens informa que a les farmàcies de la
ciutat s'accepten el 95% de les Mútues però hi ha un petit tant per cent que no té
aquest servei. Tampoc tenen obligació de tenir-lo.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 71

EXPEDIENT NÚMERO: 118

TEMA: VISITES RESIDÈNCIA PARE VILASECA
DESCRIPCIÓ: El fill d'un resident està amoïnat perquè no pot veure el seu pare malgrat
ser la setmana de Nadal. Es queixa, també, de manca de privacitat quan el visita
perquè sempre hi ha un treballador al davant. També exposa que malgrat el seu pare
quasibé no hi veu, l'han canviat d'habitació quatre vegades.
ACTUACIÓ: El Director de la Residència es posa en contacte amb aquest senyor i
acorden que visitarà el pare el dia 27. També es revisarán les mesures Covid per tal de
preservar la intimitat de les famílies.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

NÚMERO ORDRE: 72

EXPEDIENT NÚMERO: 119

TEMA: EXPEDIENT SANCIONADOR PER DEIXALLES DOMÉSTIQUES
DESCRIPCIÓ: Una ciutadana ha rebut una sanció de 400 € per unes deixalles que van
ser abandonades en un edifici de veïns prop de casa seva. Aquesta senyora diu que no
va ser ella però sembla ser que ho fa fer el pare que ja és ancià.
ACTUACIÓ: Donat que encara és un expedient obert, des de Sindicatura no podem
actuar.
ESTAT: TANCADA
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7.3. RECOMANACIONS D’OFICI
NÚMERO ORDRE: 1

EXPEDIENT NÚMERO: 16

TEMA: RECOMANACIÓ D'OFICI PER SANCIONS PARQUÍMETRE
DESCRIPCIÓ: A Sindicatura arriben moltes queixes per multes que es posen a usuaris
de parquímetre que, malgrat ja haver pagar, els hi ha sortit una matrícula equivocada.
Tenint en compte que el temps d'estacionament està pagat considerem injustes les
sancions.
ACTUACIÓ: Cal estudiar un sistema de millora del parquímetre que no porti a tantes
confuions o no multar els qui ja han pagat la quantitat requerida per a l'estacionament.
De moment, s'acceptaran les al.legacions sempre que vinguin acompanyades del
comprovant de pagament
ESTAT: ACCEPTADA

NÚMERO ORDRE: 2

EXPEDIENT NÚMERO: 25

TEMA: RECOMANACIÓ D'OFICI
DESCRIPCIÓ: Atesa la situació del Covid-19 demanem que es dotin de finestres tant
l'oficina de l'OAC com l'Oficina de la Síndica. En cas contrari que es prenguin mesures
per desinfectar l'aire circulant. Necessari per tal de prevenir contagis.
ACTUACIÓ: Ens comuniquen que s'instal·larà un aparell de depuració aire HEPA i que
per altra banda posaran més temps de ventilació en els aparells del sostre.
ESTAT: ACCEPTADA
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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.
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09. ALTRES ACTIVITATS DE LA SINDICA AL
2020
A més de les 120 actuacions aquest 2020, la Síndica de Greuges ha
desenvolupat altres 51 actuacions que enumerem tot seguit:











EMISSIONS DE RÀDIO presencials i videoconferència
XERRADES A LES ESCOLES
REUNIONS DEL FÒRUM SD
REUNIONS CONSELL ASSESSOR I DE BON GOVERN
REUNIONS TAULA DE CIVISME
ACTES INSTITUCIONALS I PROTOCOL·LARIS
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2019
ESCRITS A MITJANS COMUNICACIÓ
REUNIONS AMB L’ALCALDE
REUNIONS AMB REGIDORS

10
8
3
1
6
6
1
1
3
12

 RÀDIO : 10 sessions al matí 15’ . Es tracta d’una entrevista del locutor
exposant temes més habituals de sindicatura.

 XERRADES EDUCATIVES: 8 sessions a diferents centres educatius: 2 al
Col·legi Monalco, 5 a l’ Institut Pere Vives i 1 sessió a les Escoles
Maristes.

 FÒRUM SD - assistent com a membre de la Junta Directiva , vocal, a
sessions del Fòrum de Síndics de Catalunya. Primer es reuneix la Junta
del Fòrum i 15 dies després es reuneix l’Assemblea.
o Enguany presencialment, la junta es va celebrar el 12/02/2021 i
l’Assemblea el 27/02/2021 a Santa Coloma de Gramenet.
o I de manera telemàtica el 14/10/2020 l’Assemblea General de la
nova junta.
o Reunió visita del nou Director Tècnic del Fòrum SD Sr. Francesc
Mateu i Hosta el 22/09/2020 .
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 CONSELL ASSESSOR I DE BON GOVERN
 Sessió de Bon Govern del 4/3/2020

 TAULA DE CIVISME
 Sessió 30/01/2020
 Sessió 27/02/2020
 Sessió 30/04/2020
 Sessió 28/05/2021
 Sessió 02/07/2021
 Sessió 30/07/2021

 ACTES INSTITUCIONALS I PROTOCOL·LARIS


28/7/2020 funeral col·lectiu pels difunts en temps de pandèmia. Foto
pàgina diari La Veu 31/07/2020 pag-12 i Departament Comunicació.



29/07/2020 visita del Conseller de Treball
Departament de Comunicació.



15/09/2020 lliurament a l’Alcalde de la Memòria de l’activitat de la
Síndica de 2019 . Foto pàgina 7 diari Enllaç de 17/09/2020.



29/09/2020 presentació de la Memòria d’activitats 2019 al Ple de
l’Ajuntament. Foto pàgina 5 diari Enllaç d’1/10/2020.



1-10-2020 lliurament de la Creu de Sant Jordi al Taller Àuria a la Sala
de Plens . Foto Departament de Comunicació.



13/10/2020 Visita Meritxell Budó al Museu Comarcal de la Pell de
l’Anoia per l’obertura de l’espai permanent dedicat a l’1 Octubre. Foto
Departament de Comunicació.
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Chakil Elhomrani. Foto

 PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2019 – PLE EXTRAORDINARI 29/09/2020
La presentació de la Memòria de la Síndica de Greuges d’Igualada segueix
el procediment següent:
1- Presentació de la Memòria a l’Alcalde 15/09/2020
2- Presentació de la Memòria a la Junta de Govern 21/09/2020
3- Presentació de la Memòria al Ple Extraordinari del 29/09/2020

 ESCRITS A MITJANS DE COMUNICACIÓ
 02/11/2020- Article a La Revista de l’Ajuntament d’Igualada, sobre la
funció de la Síndica. “La Síndica de Greuges a l’Ajuntament d’Igualada”
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10. CONSELL ASSESSOR I DE BON GOVERN
La primera i darrera reunió que s’ha celebrat durant l’any 2020 ha tingut lloc el
dia 4 de març. Les tres reunions previstes per a la resta de l’any han quedat
aturades a causa de la pandèmia ja que, a banda de les dificultats, hi havia
altres temes més urgents que calia resoldre.

Si res ho impedeix, es tornaran a reiniciar l’any proper, ja sigui per via
telemàtica, ja sigui per via presencial.
Els temes més importants tractats en aquesta reunió han estat:

-

CODI ÈTIC

Després de ser aprovat pel Ple Municipal el dia 25 de febrer, començarà una
nova etapa amb totes les tasques a realitzar per part del Consell Assessor. En
un principi s’ha fet públic a través del Portal de la Transparència i a continuació
s’haurà de vetllar per l’acompliment de la informació a publicar relativa als
regals de cortesia rebuts pels alts càrrecs, les invitacions a viatges,
esdeveniments o àpats. Així com també la publicitat activa de les agendes
institucionals d’aquests alts càrrecs en relació a l’agenda de treball i les
reunions que puguin mantenir amb grups d’interès.

Bona part de la sessió es va dedicar a estudiar i discutir com s’implementava la
informació “regals dels alts càrrecs”. Posats diversos supòsits sobre la taula,
s’acorda per unanimitat l’adopció del model de gestió dels regals rebuts en
l’exercici del càrrec seguint el model de l’Ajuntament de Lleida, concretament
en els punts on fa explícita la no acceptació per defecte i el destí final d’aquells
regals que s’hagin acceptat per cortesia o per caire institucional.
En relació a viatges, assistència a esdeveniments o invitacions, s’analitza el
model de publicació que fan les diferents Conselleries de la Generalitat de
Catalunya.
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-

TRANSPARÈNCIA

El Sr. Santi Simó explica que des de principis d’any s’han fet diverses
actualitzacions en els dos àmbits de publicitat activa: web municipal i portal de
la transparència. La intenció és actualitzar el màxim d’ítems possibles, no tan
sols per complir amb el marc normatiu, sinó també per assolir les puntuacions
màximes en els diferents sistemes d’indicadors que avaluen el grau
d’acompliment de les administracions en matèria de transparència (mapa
inforparticipa i indicadors ITA).
També es parla sobre la previsió per publicitar les agendes dels Regidors,
utilitzant sistemes propis que té l’Ajuntament . Finalment s’acorda iniciar aquest
procés amb l’agenda de l’Alcalde.
Complementàriament, s’acorda revisar també l’Ordenança de Transparència
municipal en l’apartat que correspon als grups d’interès, per tal d’aclarir-ne el
seu paper i de quina manera s’han d’inscriure en el corresponent registre de
grups per poder accedir a reunions amb alts càrrecs.
-

PLA INTERN D’IGUALTAT

La Regidora, Sra. Carlota Carner, explica que aquest any finalitza la pròrroga
del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament d’Igualada i que era necessari
impulsar-ne la renovació. Per tant, ja s’ha fet una contractació a una empresa
que ens farà l’anàlisi, la diagnosi i redacció del nou Pla.
La Regidora proposa que des d’aquest Consell Assessor es pugui treballar
conjuntament amb la Comissió de seguiment d’aquest Pla i de seguiment en la
nova redacció, i que qualsevol qüestió que pugui sorgir en el sí de la Comissió
es pugui traslladar al Consell Assessor i de Bon Govern . Considera que hi
tenim una estreta relació en tractar-se la igualtat de gènere de polítiques molt
transversals com poden ser-ho el propi Bon Govern, la Transparència i
l’Organització Municipal.
Per acabar, es comenta la necessitat d’introduir les xarxes socials a la
Sindicatura de Greuges per la qual cosa es demanarà l’ajut del Sr. Simó.
I ja, esperant la propera convocatòria per al mes de juny (que ja no es va poder
celebrar), es conclou aquesta reunió.
Rosa M. Sánchez
Presidenta del Consell Assessor i de Bon Govern
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ANNEX RECULL PUBLICACIONS,
FOTOGRAFIES I ACTES
Del 13 de març al 20-6-2020. Estat d’alarma- no es van realitzar
actes institucionals. Prohibició de trobades públiques.

28/7/2020 funeral col·lectiu pels difunts en temps de pandèmia.
Foto pàgina diari La Veu 31/07/2020 pag-12
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29/07/2020 Visita del Conseller de Treball Chakir El Homrani
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15/09/2020 Lliurament a l’Alcalde de la Memòria de l’activitat de
la Síndica de 2019 . Foto pàgina 7 diari Enllaç de 17/09/2020
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29/09/2020 Presentació de la Memòria d’activitats 2019 al Ple
Extraordinari de l’Ajuntament. Foto pàgina 5 diari enllaç
d’1/10/2020
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1-10-2020 Recepció a la Sala de Plens de l’entitat Taller Àuria
pel lliurament de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya .
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13/10/2020 Visita de la Consellera Meritxell Budó al Museu
Comarcal de la Pell de l’Anoia per l’obertura de l’espai
permanent dedicat a l’1 Octubre.
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Publicació a Revista Igualada- Novembre 2020

Assemblea presencial ?
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TEXT REVISTA
“LA SINDICATURA DE GREUGES A IGUALADA
Des de l’any 2001, l’Ajuntament d’Igualada disposa d’una institució de defensa dels
ciutadans enfront de qualsevol greuge de l’administració local. Aquesta institució és la
Síndica Municipal de Greuges, que treballa amb autonomia, responsabilitat, neutralitat i
en pro dels Drets Humans.
D’una manera lenta però sempre avançant, els igualadins van coneixent aquesta figura
que, en moments puntuals, pot intervenir en problemes en els quals el ciutadà no
aconsegueix un resultat satisfactori. Evidentment, han de tractar-se de qüestions que
tinguin a veure entre la persona afectada i l’administració local. Per exemple, quan s’ha
passat una queixa al web i encara no s’ha rebut cap resposta; o bé s’han denegat unes
al·legacions que el ciutadà considerava de justícia, etc.
Cal dir que, encara que sembli paradoxal, un síndic o síndica contribueix a millorar
l’administració i ajudar al bon govern. De fet, tots i totes volem el mateix: que la nostra
ciutat tiri endavant, que l’administració funcioni, que les traves burocràtiques siguin
mínimes, i que la població on vivim i que ens sentim nostra i que és ben nostra sigui
exemple no només d’eficàcia, sinó també d’eficiència.
Fins i tot en aquests moments difícils que ens ha tocat viure, la sindicatura continua
oberta i atenent totes les sol·licituds. Però per aquestes circumstàncies, són preferibles
els contactes via correu electrònic o telefònic que presencial. No obstant això, sempre
que sigui necessari atendrem les visites, controlant el nombre de persones
convocades.
Hi podeu contactar a través del mail:sindicatura@aj-igualada.net o al telèfon 93 8031950.
Us esperem!
ROSA M. SÁNCHEZ
Síndica Municipal de Greuges d’Igualada”
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XERRADES A LES ESCOLES Febrer 2020
Col·legi Monalco: 2 sessions el 10 de febrer 2020
Institut Pere Vives Vich : 5 sessions 18-19-20-21 de febrer de 2020
Escoles Maristes Igualada: 1 sessió el 26 de febrer de 2020
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Intervencions a Ràdio Igualada 2020

 De gener a març- Presencials de 8:45 a 9:00
13 de gener , 27 de gener
10 de febrer
9 de març

 De març a setembre- Intervencions posposades per la COVID

 De setembre a desembre- Vídeo trucada 8:45 a 9:00
14 i 28 de setembre
26 d’octubre
9 i 23 de novembre
14 de desembre
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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 2019
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.seue.cat/ca/web/igualada/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-iorganitzativa/informacio-institucional/codi-d-etica-i-bon-govern-192
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