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02. PRESENTACIÓ
El Reglament de Règim Interior de l’Ajuntament d’Igualada,
en el seu Capítol VIII dedicat al Síndic/a de Greuges,
concretament l’art. 99.4, obliga a informar anualment el Ple
Municipal de les seves actuacions, presentant l’informe
adient.
Aquest deure és, a la vegada, un exercici de transparència
vers la ciutadania ja que en la Memòria que tenen a mans i
preservant la identitat de totes aquelles persones que
requereixen l’actuació de la síndica, s’exposen totes les
activitats desenvolupades al llarg de l’any 2018, tant a nivell
de recepció i resolució de queixes com d’assessoraments
facilitats en qualitat de servei públic.
També és una oportunitat per analitzar quins són els problemes que preocupen els nostres
conciutadans i perquè els polítics elegits per la nostra comunitat, hi trobin adequada solució. De
les conclusions extretes en el conjunt de visites realitzades, de l’observació acurada dels
aspectes essencials de la nostra ciutat, i des de l’objectivitat inherent a la sindicatura, em
permeto unes reflexions que no tenen altre desig que sensibilitzar i animar tots i totes les qui
des del seu càrrec poden influir en la millora de la societat igualadina, ja siguin joves, adults,
ancians i, sobretot les famílies més desprotegides.
El psicòleg humanista Abraham Maslow formulà una teoria segons la qual existeix una
jerarquia de les necessitats humanes, representada per una piràmide, en la qual defensa que
així que hom satisfà les necessitats més elementals, situades a la base, els éssers humans
desenvolupen necessitats i desitjos més elevats. Primer de tot l’individu ha de procurar per la
seva supervivència: alimentar-se, hidratar-se, vestir-se... En segon lloc, però sempre després
d’haver superat el primer estadi, busca crear i mantenir una situació de seguretat a la vida:
mantenir la salut, percebre uns ingressos, tenir un sostre per viure... A continuació hi ha 3
graons més: de necessitats socials, d’estima o reconeixement i d’èxit personal que seria la
cúspide. Però jo voldria centrar-me en les dues primeres que afecten o haurien d’afectar les
actuacions municipals en major grau i que, si no estan cobertes, no deixaran avançar els
individus cap a cotes superiors o simplement, més dignes, de manera que puguin assolir la
igualtat envers la majoria de la població.
La primera fase sembla estar ben resolta. Les persones més vulnerables, a través de les
actuacions del departament de Benestar Social i mitjançant el Banc dels Aliments, menjadors
socials o ajudes econòmiques, cobreixen, si més no, les necessitats de nodrir-se.
Quant a la segona fase o estadi, caldrà esforçar-se perquè cada unitat familiar igualadina
disposi d’un sostre permanent, i insisteixo en el tema de “permanent” perquè a causa de la
manca d’habitatges socials i de la manca de recursos econòmics d’alguns ciutadans, aquest
sostre és, a vegades, provisional. La incertesa i desesperació que això provoca en les
persones afectades pot arribar a tenir conseqüències lamentables.
Respecte dels ingressos, tots sabem que una feina els pot proporcionar i per això esperono els
responsables del govern de la ciutat per anar buscant major nombre d’empreses que s’instal·lin
en la nostra zona d’influència, reduint el nivell d’atur que encara continua sent massa alt. En
cas contrari, s’hauran de seguir gestionant subvencions que compensin els mínims
indispensables per a portar una vida digna, tot i que la majoria de persones prefereixen
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guanyar-se la vida treballant. No oblidem que el treball dignifica i la manca d’aquest porta a
estats d’estrès, malalties i especialment depressions.
Si entréssim a valorar el tercer estadi, o sigui el de les necessitats socials, veuríem que també
són imprescindibles per portar una vida més o menys normal. Per això, la ciutat i les
condicions que aquesta ofereix, haurien de ser un al·licient per als joves mancats d’habilitats
socials, per a les persones malaltes que no tenen esperances ni gaire suports, per a les qui
tenen capacitats diferents, per als avis que viuen sols... I això concerneix l’ajuntament que ha
de vetllar pel benestar de tots els veïns, encara que, en gran mesura, també incumbeix a la
mateixa societat que immersa en la seva dinàmica quotidiana oblida, a vegades, els
sentiments de solidaritat, d’acollida i de servei.
Exposat això, passo a referir-me a les dades objectives d’aquesta Memòria.
Segons es constata en el present informe, hem atès 40 Consultes, Assessoraments i
Informacions i s’han recollit 68 Queixes, de les quals 25 han anat dirigides a Qualitat Urbana
que és el macro-departament que engloba més activitats, 21 són reclamacions per multes de
trànsit amb les quals els usuaris no hi han estat d’acord, i la resta han estat distribuïdes a
Sanitat, Tresoreria, Serveis Jurídics, etc. També hem cursat 1 Recomanació d’Ofici.
D’aquests 68 expedients oberts, gairebé el 50 per cent han acabat amb solució amistosa, o
sigui, que el ciutadà tenia raó i així se li ha tingut en compte. En canvi, en un terç de les
queixes s’ha considerat que l’Administració havia actuat correctament i que les reclamacions no
podien ser considerades. Directament, 5 ja no han estat acceptades des de sindicatura i 4
s’han arxivat per desistiment. Una de les actuacions encara està en tràmit.
La iniciativa de dirigir-se a la Síndica ha vingut a través de 59 homes, 48 dones i 1 col·lectiu.
La forma més habitual ha estat la presencial. De fet, és també la més aconsellable ja que
permet un diàleg més ampli i aclaridor. S’han rebut, doncs, 76 visites (en primera instància), per
telèfon n’hem registrat 9, per correu electrònic 22 i per correu ordinari 2.
Quant a les actuacions per districtes, adjuntem un gràfic que permet veure l’origen veïnal de les
persones que han demanat els nostres serveis. En el lloc principal se situa el Districte Centre,
seguit del Pla de Sant Magí, de Llevant, de Ponent i finalment de Les Comes.
El gràfic que mostra les visites realitzades per mesos ens mostra únicament les “primeres
visites” però una vegada més vull recordar que el degoteig de visites, correus i trucades per
cada cas, és altament superior, per la qual cosa és necessària una atenció constant a l’oficina
de la Sindicatura de Greuges.
En aquest informe també hi trobaran les trobades, actes, tallers de formació i intervencions en
mitjans de comunicació que vaig dur a terme en el 2018.
Per acabar, faig un resum dels temes tractats en les reunions del Consell Assessor i de Bon
Govern, del qual n’assumeixo la presidència, per informar el Ple Municipal i tots als ciutadans
de la feina que han fet tots els seus membres.
Vull agrair, una vegada més, la bona disposició que sempre han mostrat totes les persones
d’aquesta Administració quan he demanat els seus serveis, (treballadors, funcionaris, regidors,
coordinadora i alcalde) i, naturalment, donar les gràcies a la secretària de la sindicatura, Anna
M. Mensa, que una vegada més ha fet possible la recopilació de totes les dades.
Rosa M. Sánchez Fuentes
Síndica Municipal de Greuges d’Igualada
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03. 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 2018.

3.1 TIPUS D’ACTUACIÓ

Les actuacions de la Sindicatura local es
classifiquen en tres grups:
1.Consultes, Assessorament i Informació
(C.A.I.)
2.Queixes
3.Actuacions d’ofici o recomanacions
Durant l’any 2018 s’han atès un total de
110 casos.
40 CAI.
68 QUEIXES.
1 RECOMANACIÓ D’OFICI.
1 EXPEDIENT ANUL·LAT.

De les queixes que s’han rebut, el seu
resultat ha estat de:
32 SOLUCIÓ AMISTOSA (el ciutadà té raó)
26 RESOLTES (el ciutadà no té la raó)
4 ARXIVADES PER DESESTIMENT
5 NO ADMESES
1 EN TRÀMIT
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3.2 INICIATIVA

Homes:
Dones:
Col·lectiu:
Ofici:
Anul·lat:

59
48
1
1
1

3.3 FORMA DE PRESENTACIÓ

Presencial:
Telèfon:
E-mail:
Correu:
Anul·lat

76
9
22
2
1

3.4 ESTAT DE LES ACTUACIONS

Resoltes:
En tràmit:
Anul·lat:

108
1
1
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3.5 ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Les diferents actuacions que s’han realitzat a la Sindicatura Municipal de Greuges han estat
desglossades i distribuides de la següent manera:
ANUL·LADA
BENESTAR SOCIAL
CONSULTA
CULTURA
SÍNDICA DE GREUGES
BARCELONA
SÍNDIC DE GREUGES
CATALUNYA
ENSENYAMENT
ENSENYAMENT. ESCOLA D'ART
GOVERNACIÓ
HABITATGE
HISENDA
INFORMACIÓ

1
6
10
2

MULTES
NO ADMESA
OAC
QUALITAT URBANA. ACTIVITATS
QUALITAT URBANA. MEDI
AMBIENT
QUALITAT URBANA. MOBILITAT
QUALITAT URBANA. SERVEIS
MUNICIPALS
QUALITAT URBANA. URBANISME
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
SANITAT
SERVEIS JURÍDICS
TRESORERIA

1
8
3
2
4
1
3
5

21
5
1
5
2
1
11
6
1
4
3
4

25

21
20

15
11
10

10

8
6

6
5

5

5

5

4

4

3
2
1

3
2

1

4
3

2
1

1

1

1

0
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3.6 ACTUACIONS PER DISTRICTES
Les visites rebudes corresponen a ciutadans residents a:
DISTRICTE CENTRE
DISTRICTE LES COMES

30
7

DISTRICTE LLEVANT
DISTRICTE PLA DE
SANT MAGÍ

17

DISTRICTE PONENT
DISTRICTE SES
OLIVERES - LA MASSA

12

ALTRES MUNICIPIS

23

ANUL·LAT
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3.7 ACTUACIONS PER MESOS

Aquestes són les visites que s’han efectuat mensualment a la Sindicatura, només es compten
les primeres visites, les que es fan posteriorment en relació als temes no es comtabilitzen.
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol

5
8
3
10
13
4
16
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04. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L’OFICINA DE LA SÍNDICA
Un ciutadà/ana necessita fer una consulta, assessorar-se, informar-se o presentar una queixa
perquè se sent agreujat per l’Administració.
L’actuació és la següent:
1. La persona interessada contacta amb la Síndica per tal d’exposar la seva petició.

2. Si es tracta d’una consulta, assessorament o informació es concerta una entrevista
amb la màxima celeritat possible.

3. Si es tracta d’una queixa s’actua de la mateixa manera i, a partir de la visita, la Síndica
pot admetre-la a tràmit, en raó de la informació.

4. Si es considera que no hi ha fonament no l’admet. Seria el cas d’aquells temes en què
la Síndica 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.

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

6. 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.
7. En finalitzar la investigació, la queixa s’accepta si es comprova que té un fonament, o
bé es desestima, si no n’hi ha.

8. Acceptada la queixa, la resolució pot esdevenir de la següent manera:

-

Recomanació escrita a l’Alcalde o Regidoria afectada.
Solució amistosa entre les dues parts implicades.
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En ambdós casos, es dóna resposta a la persona interessada per la mateixa via que
hagi utilitzat en formular-la. O bé per un altre mitjà si prèviament s’ha consensuat.

Forma de presentació de queixes i consultes:





Presencial
Correu electrònic
Correu postal
Telèfon

Si la queixa o la consulta és competència de la Síndica es concerta una entrevista per ampliar
la informació i aportar la documentació necessària que avali la seva demanda. En cas contrari,
es deriva a la persona al lloc corresponent. També s’ha donat el cas que arribi alguna queixa
procedent d’un altre municipi per algun problema que ha tingut un ciutadà d’una altra localitat a
la nostra ciutat; en aquest cas, es tramita com si es tractés d’un ciutadà igualadí.
Si en el moment de l’entrevista, la persona que formula la queixa/consulta no porta tota la
documentació que creu convenient per aclarir el tema, també la pot enviar per correu
electrònic. Aquest mitjà s’ha demostrat d’una utilitat molt important per agilitzar la comunicació i
les tramitacions dels assumptes.
De totes aquestes actuacions se’n deriven els corresponents expedients així com les oportunes
bases de dades.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
La Síndica de Greuges d’Igualada actua sobre els següents principis:





Independència
Equitat
Bona fe
Legalitat

RELACIONS AMB ELS SERVEIS I LES REGIDORIES
Quan la Síndica de Greuges rep la queixa d’un ciutadà, li cal contrastar-la amb la informació
que pugui aportar l’Ajuntament sobre la seva intervenció. Inicia, per tant, la seva recerca amb
una sol·licitud d’informe o còpia de l’expedient als departaments o organismes que en depenen.
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. Atès que el que demana la Síndica als departaments és
només que trametin la informació de què ja disposa, el termini de quinze dies sembla fàcil de
complir.
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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.
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.
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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.
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.
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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
Com s’especifica en l’apartat 03, les actuacions es classifiquen en:
6.1.
Consultes, Assessorament, Informació (C.A.I.)
6.2.
Queixes
6.3.
Actuacions d’ofici o recomanacions

6.1 CONSULTES, ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ



Persones que s’adrecen a la Sindicatura per sol·licitar una informació.
Temes que són competència de la Sindicatura on el ciutadà només cerca informació
perquè no sap interpretar la documentació que ha rebut o considera que en aquesta
documentació no hi ha prou informació per saber perquè s’ha arribat a la resolució
comunicada.
Se l’ajuda a entendre el document i, si cal, es demana l’expedient al departament
corresponent per explicar tots els passos realitzats i la normativa reguladora.

6.1.1.- CONSULTES. Consultes orientades (Síndic de Greuges de Catalunya, Defensor del
Pueblo, altres Síndics, altres Administracions). 19 casos
Queixes o peticions que fa la persona però el tema no és de competència municipal tot i
que la persona pugui tenir raons suficients. En aquest cas, se la deriva al servei de
l’Administració Pública que calgui o al Síndic de Greuges de Catalunya.
6.1.2.- ASSESSORAMENT. Consultes internes. 16 casos
Els temes que són competència municipal però no s’han comunicat prèviament a
l’Ajuntament. En aquest cas, des de la Sindicatura no s’admet a tràmit la queixa i es
facilita informació al ciutadà o ciutadana de com tramitar-la a través de l’Ajuntament .
6.1.3.- INFORMACIÓ. Consultes externes. 5 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 2018 s’han realitzat 40 actuacions d’aquest tipus

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:
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6.2.1 ADMESES :
Estimades
(Solució amistosa / Recomanació acceptada / Acceptada parcialment), 32 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), 26 casos
Temes que són competència de la Sindicatura i que havent esgotat o no la via administrativa,
es constata, a la vista de la documentació presentada, dels informes dels departaments de
l’ajuntament o d’altres consultes externes, que la persona que ha present la queixa no té raó.
En aquest cas, la queixa, tot i haver estat admesa, es desestima.
Arxivades per desistiment, 4 casos
Temes que són competència de la Sindicatura i que a pesar de sol·licitar-ho formalment la
persona peticionària no aporta la informació necessària tot i que se li ha requerit en més d’una
ocasió.
En tràmit, 1 cas
Són aquelles actuacions que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què van ser
oberts, encara estan pendents de resoldre quan es tanca la memòria.

6.2.2 NO ADMESES:
Les que no tenen les dades suficients per ser acceptades a tràmit, com podrien ser anònims, o
les que no han esgotat la via administrativa o estan sub iudice, o no tenen res a veure amb les
administracions municipal o catalana, com podrien ser les queixes per problemes de
consumidors: llum, telefonia, hipoteques...
No admeses, 5 casos
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Durant l’any 2018 s’han atès 68 queixes

6.3 ACTUACIONS D’OFICI O RECOMANACIONS
En l’article 99, del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Igualada, “Definició del
Síndic de Greuges”, es diu que el Síndic de Greuges d’Igualada pot actuar també d’ofici.
Aquest grup inclou aquelles actuacions que es tiren endavant a iniciativa de la pròpia Síndica
de Greuges, sense que s’hagi presentat cap consulta o queixa per part de la ciutadania, però la
Síndica considera que és un problema d’interès general per al municipi que cal resoldre. En
aquest cas, des de l’oficina de la Síndica, es fa un treball de recerca per fonamentar l’interès
del problema plantejat i es formula recomanació a l’Alcaldia.

Durant l’any 2018 s’han tramitat 1 actuació d’ofici

6.4 ANUL·LAT:
És un expedient que, un cop iniciat, es va comprovar que no era de la nostra competència, no
s’ha admès i s’ha procedit a la seva anul·lació.
Anul·lat, 1 cas

6.5 ORGANIGRAMA
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07. ANNEXOS

7.1 ACTUACIONS EXPEDIENTS PENDENTS ANY 2016

Exp. núm. 91
Departament: SERVEIS JURÍDICS.
Una senyora ens visita perquè, a la Festa Major de l’any 2016 va venir a veure la Cercavila del
dissabte i va patir danys a l’ull al rebre un impacte d’una carretilla que es va escapar d’un
membre d’una colla de diables. Posteriorment va presentar un escrit per tal de reclamar una
compensació pels danys soferts i encara no l’han contestat. Al programa de la Festa Major no
hi constava l’advertiment “acte amb foc”.
Estat: EN TRÀMIT.

7.2 ACTUACIONS EXPEDIENTS PENDENTS ANY 2017
Expedient: 74
Departament: RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Ens visita una senyora que va patir lesions durant la cercavila de la Festa Major d'Igualada de
l'any passat arran del despreniment d'una carretilla del Grup de Diables d'Igualada. Va
presentar una reclamació patrimonial la qual ha estat desestimada. Es demana una revisió de
l'expedient al Departament de Serveis Jurídics, ja que considerem que existeix responsabilitat
per part de l’entitat.
Estat: EN TRÀMIT

Expedient: 75
Departament: RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Un senyor ens visita perquè va patir uns desperfectes al seu vehicle causats pel mal
funcionament de la pilona situada al c. Aurora. Posteriorment aquesta pilona va ser substituïda
per control de càmera fotogràfica. Va presentar una reclamació patrimonial que li han
desestimat. Es demana una revisió de l'expedient al Departament de Serveis Jurídics i li
estimen, parcialment, la reclamació.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA
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7.3 ACTUACIONS ANY 2018

7.3.1 QUEIXES

Expedient: 1
Departament : MULTES.
Un ciutadà ens visita perquè va observar un treballador de l'Ajuntament que conduia un vehicle
municipal i estava parlant pel mòbil. Va presentar-se davant de la Policia Local per tal de fer
una denúncia voluntària i aquesta no s'ha tramitat. Hem parlat amb els Serveis Jurídics que han
procedit a amonestar el conductor.
Estat: RESOLTA

Expedient: 2
Departament : GOVERNACIÓ. PL.
Un igualadí ens visita perquè pateix diferents problemes veïnals a la finca on resideix i ho ha
denunciat telefònicament a la Policia Local que, segons ell, té tracte de favor cap a les
persones que denuncia. S'ha demanat informe a aquest cos municipal que ens comunica que
tenen les trucades enregistrades i que es pot comprovar que se l'ha atès degudament.
Estat: ARXIVADA PER DESESTIMENT

Expedient: 3
Departament : MULTES.
Un senyor acut a la nostra oficina per tal de queixar-se d'un agent de la zona blava que, segons
ell, persegueix a la seva senyora, que és la conductora del vehicle de la seva propietat.
Consultat el tema amb SIMA, comprovem que arran de les amenaces que ha rebut l'agent de la
zona blava, aquest ha posat una denúncia al jutjat. Pel fet d'estar en procés judicial, des de la
Sindicatura no hi podem intervenir.
Estat: RESOLTA

Expedient: 4
Departament : MULTES.
Un ciutadà ens visita perquè el van sancionar per tenir el vehicle mal estacionat mentre
descarregava mobles, cosa que va fer en el temps més ajustat possible i que per les
dimensions i el pes dels mobles no podia fer d’altra manera. Arran de l'informe que es va fer
des de la Sindicatura se li estima i s'anul·la la sanció.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 5
Departament : HISENDA.
La llogatera d'una vivenda vol sol·licitar la bonificació de l'IBI i les escombraries. Demanem la
documentació i revisem el contracte de lloguer on hi consta que s'ha de fer càrrec d’aquest
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impost. Hem consultat a l'Interventor Municipal i ens diu que qui ha de sol·licitar la subvenció
és el propietari. Així ho traslladem a aquesta senyora.
Estat: RESOLTA

Expedient: 6
Departament : GOVERNACIÓ. PL.
Un igualadí ens visita perquè vol presentar una queixa pel tracte rebut per part d'un agent de la
Policia Local. Dies més tard, torna a venir demanant el desestiment de l'expedient atès que s'ho
ha repensat i no vol presentar cap queixa. Arran d'aquesta petició procedim a la finalització de
l'expedient.
Estat: ARXIVADA PER DESESTIMENT

Expedient: 7
Departament : GOVERNACIÓ. PL.
Un matrimoni ens visita perquè tenen ocupes vivint en el pis superior al seu i pateixen moltes
molèsties. Per aquest motiu volen canviar de pis i sol·liciten un pis al Residencial Viure Bé. Els
responsables d’aquest residencial demanen informes d'aquestes incidències per adjuntar-ho a
la petició. Els ajudem a demanar un informe a la Policia Local sobre les actuacions que s'han
efectuat en la vivenda on es troben els ocupes i es facilita a aquests ciutadans.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 8
Departament : ENSENYAMENT.
Ens escriu una ciutadana a la que van denengar la sol·licitud de la beca menjador per a la seva
filla, i li han desestimat, també, el recurs de reposició. Hem consultat a la Regidoria
d'Ensenyament i ens comuniquen que, malgrat haver doblat la dotació pressupostària, la seva
sol·licitud no va poder ser atesa perquè hi havia altres peticions de beca per part de persones
amb renda familiar més baixa que la seva.
Estat: RESOLTA

Expedient: 9
Departament : MULTES.
Una igualadina acut a nosaltres perquè l'han sancionat per estacionar en una zona peatonal de
la ciutat. Demanat l’informe a la Policia Local es constata que el seu vehicle va estar estacionat
més d'una hora en lloc prohibit, i en conseqüència, no hi ha lloc per a la reclamació.
Estat: RESOLTA

Expedient: 10
Departament : MULTES.
Rebem una carta d’una ciutadana de Barcelona a la que van sancionar per no respectar el
senyal de prohibit aparcar al C. Sant Ignasi i no hi està d'acord . Comprovem que la sanció és
correcte ja que la senyalització de la zona indica que no es pot estacionar en el lloc on ho va
fer. Així li transmetem a aquesta senyora.
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Estat: RESOLTA

Expedient: 11
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Rebem un e-mail d'un ciutadà queixant-se del mal estat de la vorera que hi ha a la Carretera de
Manresa entre el c. Capellades i l'Av. Mestre Montaner. Es comunica al Departament de
Qualitat Urbana la necessitat d'arranjar les voreres d'aquesta part de la ciutat i d'altres carrers i
ens indica que ja està previst i ens donen la data de planificació.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 12
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Un ciutadà ens visita per plantejar diferents temes. El primer té a veure amb els horaris de
farmàcies de guàrdia ja que els horaris entre les de guàrdia i les normals no estan coordinats i
hi queda una hora de marge en què cap establiment està obert al públic. El tema ja s’ha
solucionat parlant amb els responsables del sector.
El segon té a veure amb els taxis de guàrdia que, moltes vegades, no hi ha forma de trobar-ne
cap. Quan parlem amb els responsables ens indiquen que, efectivament, si estan fent un servei
llarg, fins que no acaben no poden atendre el següent viatge.
També ens planteja el problema que existeix amb la nul·la visibilitat dels senyals mòbils quan
es prohibeix l'aparcament per un fet concret o una festivitat. Hem parlat amb el Regidor
corresponent i ens comenta que una solució podria ser posar cartells de prohibició en llocs
més alts (enganxats amb brides), dient-nos que actualment estan estudiant la seva
implementació
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 13
Departament : MULTES.
A un ciutadà el van sancionar per estacionar damunt la vorera del c. de la Concepció i no hi
està d'acord. Al·lega que eren els dies de la Festa Major i tota la zona al voltant de casa seva
estava tancada. Com que anava carregat i havia de portar material, va aparcar
momentàneament al lloc més proper, hi ho va haver de fer perquè no tenia alternativa. Estudiat
el tema i arran de l'informe sobre aquesta queixa, es deixa sense efecte la sanció.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 14
Departament : BENESTAR SOCIAL.
Un igualadí ens visita perquè vol presentar una queixa pel tracte rebut per part d'una assistent
social de l'ajuntament en una anterior visita. Segons ens comenta, a l'atur li van dir que havia
de rebre una prestació i segons ell, des dels Serveis Socials no li han tramitat. Hem parlat amb
la coordinadora de Benestar Social i ens comunica que ja li han explicat a aquest ciutadà que
ho rebrà properament, però ell no s'ho creu. Intentem convèncer el senyor en qüestió.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA
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Expedient: 15
Departament : BENESTAR SOCIAL.
Una ciutadana ens visita per tal de queixar-se perquè les Assistents Socials no l'han volgut
atendre. Ha presentat una sol·licitud per tal de reunir-se i exposar la seva problemàtica però
quan ha estat el moment no s'ha presentat.
Estat: ARXIVADA PER DESESTIMENT

Expedient: 16
Departament : MULTES.
Un senyor ens visita perquè va estacionar el vehicle durant un moment en un pas de vianants,
el van sancionar i li van retirar el vehicle. Va presentar al·legacions i recurs de reposició que es
van desestimar. Es comprova que se'l va sancionar per estacionar el vehicle en un pas de
vianants i se li va retirar el vehicle perquè aquest constava donat de baixa i no pot circular, a
més, la tarja de disminució que utilitzava estava caducada.
Estat: RESOLTA

Expedient: 17
Departament : QUALITAT URBANA. ACTIVITATS.
Una ciutadana del barri del Rec ens comenta que va trobar-se el carrer de casa seva tancat
perquè descarregaven material per a propera edició i no podia sortir amb el seu vehicle. Es
comunica al Departament de Qualitat Urbana les molèsties que s'ocasionen als veïns cada
vegada que es fa una edició del REC STORES, per tal que mirin d’evitar-les.
Estat: RESOLTA

Expedient: 18
Departament : QUALITAT URBANA. URBANISME.
Un matrimoni ens visita perquè a la finca colindant de casa seva hi tenen ocupes. Aquests
joves generen problemes amb les canonades del desaigüe perquè no estan conectades a la
xarxa de clavegueram i surt tota la porqueria per la porta del garatge cap al carrer. Hem intentat
trobar-hi una solució, però com que no s'ha rebut cap més queixa i no s'ha vist cap més fuita,
deixem el tema en suspens. Pel què fa a les molèsties causades pels ocupes, indiquem a
aquests veïns que quan en provoquin truquin a la Policia Municipal.
Estat: RESOLTA

Expedient: 19
Departament : QUALITAT URBANA. MOBILITAT.
Una veïna del districte de Ponent ens visita perquè vol saber com s'ha de sol·licitar una parada
de MONBUS a la zona de l'avinguda Gaudí. Hem consultat aquesta possibilitat al Regidor de
Qualitat Urbana i ens comunica que és molt difícil aconseguir més parades atès que ja hi ha els
autobusos urbans que poden traslladar als usuaris des dels seus domicilis a les parades
establertes. Cas contrari, es podrien crear conflictes d'interessos entre les companyies de
transport urbà i Monbús.
Estat: RESOLTA
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Expedient: 20
Departament : HISENDA.
Una senyora ens visita per queixar-se que li han apujat molt l'import de l'IBI de les dues finques
de la seva propietat arran d'una revisió del cadastre efectuada enguany. La Regidora d'Hisenda
s'ha reunit amb aquesta senyora per tal d'explicar-li perquè se li ha aplicat aquest increment.
Estat: RESOLTA

Expedient: 21
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Rebem un e-mail d'un ciutadà queixant-se del mal estat i el pendent que té la vorera del c.
Berga. Es comunica als Serveis Municipals d'aquest Ajuntament la problemàtica i ens
comuniquen que han parlat amb aquest senyor i que la brigada d’obres municipal arranjarà el
pendent que té aquesta vorera .
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 22
Departament : HISENDA.
Rebem un e-mail d'un ciutadà en què manifesta el fort increment de l'IBI de la finca de la seva
propietat. S'ha parlat amb la Regidora d'Hisenda d'aquesta queixa i s'ha posat en contacte amb
aquest igualadí per tal de parlar del tema.
Estat: RESOLTA

Expedient: 23
Departament : QUALITAT URBANA. URBANISME.
Ens visita el propietari d'un gos per tal de queixar-se del mal estat en què es troba l'espai d'oci
per gossos que hi ha a Igualada. Parlem amb el Regidor de Qualitat Urbana i ens comunica
que ja es va tapar la part metàl·lica que sobresortia del terra, evitant així que provoqui ferides
als gossos. Respecte a altres problemes plantejats, estan en estudi en el Departament
corresponent.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 24
Departament : ENSENYAMENT. ESCOLA D'ART.
Ens telefona un ciutadà que es va matricular a l'Escola d'Art però no va arribar a fer el curs.
Ara, des de l'Ajuntament,l, li embarguen el compte en concepte del pagament de la matrícula
del curs que no va realitzar i no hi està d'acord. Hem trucat en repetides ocasions a aquest
senyor i no ens agafa el telèfon.
Estat: ARXIVADA PER DESESTIMENT

Expedient: 25
Departament : SANITAT.
Ens visita una senyora a la qual li han obert un expedient sancionador per donar de menjar als
coloms. Consultem aquest tema amb el Departament de Sanitat i ens comenten la
reincidència, durant molt de temps, d'aquests fets. També ha intervingut, per aquest tema, el
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Servei de Mediació per intentar solventar-lo, sense èxit. Li recomanem pagui la sanció amb
descompte ja que no li serà retirada.
Estat: RESOLTA

Expedient: 26
Departament : MULTES.
El propietari d’una empresa va canviar el domicili social i abans de poder-ho comunicar, va patir
un accident gravíssim en el seu cotxe que li ha costat moltíssimes operacions i , encara avui no
està bé, ni probablement ho estarà en un futur. Unes sancions que tenia pendents li van estar
arribant al domicili anterior, amb la qual cosa ningú se’n va assabentar, i ara té un deute molt
elevat amb l’ajuntament. Ens ha portat tots els comprovants mèdics, informes, fotografies de
les intervencions, etc. quedant evidenciat que durant aquests anys no era conscient del que
passava al seu voltant. Des d’aquesta sindicatura hem elevat un informe per tal que se li
anul·lin les sancions, cosa que ha estat acceptada pel departament Jurídic.
ESTAT: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 27
Departament : NO ADMESA
Rebem un e-mail d'un ciutadà en que proposa possibles solucions al tema de la carretera C-15,
comunicant-nos que publicarà un debat a les xarxes socials sobre aquesta problemàtica. El
tema carreteres correspon a la Generalitat i nosaltres no hi tenim competències. No s'admet a
tràmit.
Estat: TANCADA

Expedient: 28
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Un ciutadà ens envia un e-mail queixant-se perquè un treballador de l'Ajuntament ha increpat a
la seva senyora, que ha rebut uns "piropos" de mal gust. Segons informació del Cap de Servei
d'Entorn Urbà s'ha pogut esbrinar que el treballador que increpava a aquesta ciutadana
formava part del Pla d'Ocupació de neteja i ja no treballa per a nosaltres, però han pres nota
per no tornar a requerir els serveis d’aquest senyor.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 29
Departament : QUALITAT URBANA. ACTIVITATS.
Una ciutadana ens visita per queixar-se que, des de que van fer obres al supermercat de sota
casa seva, pateixen sorolls i no poden dormir. L'enginyer municipal ha prés part en aquesta
actuació i ha demanat al propietari del supermercat que arregli els sorolls que provoquen
aquest malestar als veïns. S'ha rebut un comunicat dient-nos que ja han cessat els sorolls i el
tema està solucionat
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 30
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
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Un ciutadà ens visita perquè té els contenidors de les escombraries situats davant del seu
despatx, molestant continuament ja que té l’oficina just al davant d'on estan instal.lats. Demana
si es pot fer un trasllat. Aquest canvi ja s’ha realitzat.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 31
Departament: MULTES.
Una veïna de la zona de l'Escoxador tenia estacionat el vehicle al carrer i amb motiu de la fira
MAQPAPER, va rebre una sanció per estar mal estacionada. La usuària diu que el cotxe ja
estava aparcat abans que es col·loquessin les senyals mòbils de prohibició, però des de la
Policia Local ens informen que ells anoten els automòbils que estan aparcats en el moment de
posar les senyals i aquest vehicle no hi constava, sinó que va ser estacionat posteriorment .
Estat: RESOLTA

Expedient: 32
Departament : MULTES.
Ens visita un igualadí a qui li han posat multes per passar per carrers on està restringit el trànsit
de vehicles i va presentar al·legacions que el justificaven i que encara no han estat
contestades. Es parla amb la persona responsable del Departament de Multes i ens comunica
que se li han estimat les al·legacions, encara que des de l'ORGT no se li ha comunicat. S'ha
comprovat que no té res pendent.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 33
Departament : NO ADMESA.
Rebem un e-mail d'un veí de la zona nord d'Igualada que va demanar un préstec i creu que
l'han estafat. En tractar-se d'un tema entre particulars nosaltres no hi tenim competència, per
això no l’hem acceptat.
Estat: TANCADA

Expedient: 34
Departament : HABITATGE.
Un veí ens envia un E-mail explicant-nos que ha deixat de rebre els ajuts de lloguer que rebia
de la Generalitat des del mes de març. Ens posem en contacte amb el Departament
d'Habitatge i ens comuniquen que havia fet modificacions al contracte de lloguer i que la
Generalitat li havia parat l'expedient fins a la nova resolució. Ara ja està solucionat i rep els
ajuts que li corresponen.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 35
Departament : QUALITAT URBANA. ACTIVITATS.
Un veí del casc antic de la nostra ciutat ens visita perquè al costat de casa seva hi ha una
estació transformadora d'Endesa i el pati d'aquesta estació està ple de fulles, runa i s'entolla
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l'aigua cada cop que plou. Traslladem aquesta queixa a l'Enginyer Municipal que dóna avís a
Endesa perquè procedeixin a la neteja d'aquest pati.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 36
Departament : RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Un ciutadà va patir un accident al posar el peu en un escosell que estava tapat per les fulles
dels arbres que havien caigut al terra i que no s'havien recollit. Va presentar una queixa de
responsabilitat patrimonial i li van denegar. Es parla amb els Serveis Jurídics i acorden una
estimació parcial de la reclamació estant el ciutadà d'acord amb aquesta resolució.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 37
Departament : SERVEIS JURÍDICS.
Un resident a la nostra ciutat ens visita perquè, el seu pare cobra una pensió des de França i li
demanen un certificat de fe de vida que van sol·licitar a l'Ajuntament fa mesos i que encara no li
han fet. S'ha parlat amb la Secretària de l'Ajuntament que, immediatament s'ha posat en
contacte amb aquest senyor per tal de poder-lo visitar i fer el certificat.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 38
Departament : MULTES.
Un veí de Vilanova del Camí va rebre una sanció de trànsit de la nostra ciutat, però ja en
segona instància i, per tant, sense dret a la bonificació inicial. Exposades les raons per les
quals no ho va rebre i considerant que era just demanar la anul.lació de la multa, així es va fer i
així va ser acceptat.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 39
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Ens visita un senyor per fer-nos saber que les escales mecàniques del c. de Sant Magí no
funcionen. Es comunica aquesta incidència al Regidor de Qualitat Urbana i ens comunica que
ja està solucionat.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 40
Departament : NO ADMESA
Un ciutadà ens visita perquè li han retirat l'ajut de PIRMI que rebia denunciant-ho al jutjat. Al
tractar-se d'un tema que està en via judicial no ho podem admetre.
Estat: TANCADA

Expedient: 41
Departament : CULTURA.
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El president i la junta d'una Associació igualadina que gaudeixen d'un espai per a les seves
activitats culturals, ens visiten perquè van fer una proposta per tal de renovar el conveni amb
l'Ajuntament per seguir gaudir d'aquest local i encara no els hi han donat resposta. Els Serveis
Jurídics corresponents han fet un nou conveni amb els suggeriments presentats i, un cop
estigui acceptat per l'entitat, s'aprovarà per part de l'Ajuntament.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 42
Departament : NO ADMESA
Ens visita un ciutadà perquè el passat dia 26 d'agost va entrar una persona a casa seva sense
autorització, que suposa era un notari acompanyat de la seva germana. En no ser un tema en
el qual hi puguem actuar l'adrecem a que faci una denúncia als Mossos d'Esquadra o al Jutjat.
Estat: TANCADA

Expedient: 43
Departament : ENSENYAMENT.
Una ciutadana resident al barri de Fàtima ens visita per explicar-nos que té els fills escolaritzats
a l'escola Dolors Martí, però vol que els seus fills puguin accedir a l'escola Emili Vallès, però
Inspecció els hi va denegar i no hi estan d'acord. S'ha consultat el tema i ens comuniquen que
a l'escola on assisteix el fill amb problemes, ja van demanar un vetllador i ja el tenen concedit.
En el moment de comunicar-li la resposta a aquesta senyora, s'ho ha prés molt malament i
insisteix a canviar els seus fills d’escola . Se li aconsella que, en el període de preinscripció, ho
torni a demanar.
Estat: RESOLTA

Expedient: 44
Departament : TRESORERIA.
Una ciutadana ens visita per queixar-se que els hi ha arribat l'Impost de l'Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) a les seves filles, però, segons el seu criteri,
no els hi correspon. Es revisa l'expedient d'aquesta plusvàlua i el resultat és correcte.
Estat: RESOLTA

Expedient: 45
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
La propietària d'un establiment del centre de la ciutat es posa en contacte amb nosaltres per
comunicar-nos que els contenidors situats al c. Garcia Fossas estan plens i les bosses
d'escombraries estaven dipositades a les voreres. Parlem amb el Departament de Qualitat
Urbana (Serveis Municipals) i ens diuen que ja ho han fet netejar tant aviat com n'han tingut
coneixement.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 46
Departament : BENESTAR SOCIAL.
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Una veïna de la comarca ens visita per informar-nos de que té la seva mare ingressada en una
residència al municipi de Torà però té una resolució judicial en què aquesta senyora ha
d'ingressar a la Residència Pare Vilaseca i encara està pendent de poder-hi entrar. El resultat
del judici està en mans de la Generalitat i són els qui han d'adjudicar aquesta plaça, però ens
comuniquen que està la primera en la llista d'espera.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 47
Departament : NO ADMESA.
Referent a l'expedient n. 26, ens torna a visitar el mateix ciutadà per manifestar, un cop més, la
seva disconformitat amb la sanció imposada. No acceptem la queixa perquè l'actuació de la
Policia Local va ser correcta.
Estat: TANCADA

Expedient: 48
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Una veïna de la zona del Parc del García Fossas es queixa de la brutícia que hi ha en el parc i
que les rates que surten de les clavegueres entren a casa seva. També es queixa de l'incivisme
que hi ha, podent-se observar com els gossos, canalla i jovent es banyen a les fonts del parc,
molts d'ells despullats. Passem la queixa al Departament de Qualitat Urbana (Serveis
Municipals) que han fet arreglar el problema de les clavegueres i a la Policia Local perquè
prenguin les messures oportunes.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA

Expedient: 49
Departament : GOVERNACIÓ. PL.
Una senyora ens visita perquè un veí la va denunciar a la Policia Local i els agents van intentar
entrar a casa seva sense permís i, a més, la van amenaçar amb posar-li una multa de 300 E si
havien d’intervenir una altra vegada. Després d’escoltar l’explicació d’aquesta senyora, ens
posem en contacte amb la policia i observem que no va haver-hi mala fe, sinó que en tenir la
seguretat de que era a casa i no contestava a cap de les trucades, van témer que li passés
alguna cosa.. Finalment, deduïm que hi va haver una sèrie de mals entesos però que
l’actuació de la Policia Local va ser la correcta.
Estat: RESOLTA

Expedient: 50
Departament : TRESORERIA.
Una senyora té un expedient pendent de resposta per la plusvàlua d'una finca en dació de
pagament. Ha reclamat en diferents ocasions el retorn d’aquest impost i encara no li han
respost. Es consulta amb el Departament de Tresoreria i ens comuniquen que fins que no es
modifiqui la Llei que hi ha pendent d'aprovació no es pot fer res, comunicant-ho, també, a
aquesta senyora per escrit.
Estat: RESOLTA
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Expedient: 51
Departament : QUALITAT URBANA. URBANISME.
Una ciutadana propietària d'una plaça d'aparcament al c. Esquiladors es queixa perquè, en el
darrer asfaltatge que es va fer en el seu carrer, els cotxes, quan surten del garatge, toquen a
terra. Intentem parlar amb el Regidor de Qualitat Urbana (Urbanisme) per tal de trobar una
solució i ens comunica que ja s’ha rebaixat aquest espai.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 52
Departament : ENSENYAMENT.
Ens visita un ciutadà, juntament amb el representant de la FAPAC per les desigualtats socials
en les escoles d'Igualada. Consideren que des de la Comissió d'Escolarització i des de la
Planificació Escolar s'hauria de vetllar per la inclusió d'alumnes de "matrícula viva" en escoles
concertades que tenen places vacants. Reunits amb ells, els comunico que, d'acord amb la llei,
no es pot obligar els pares a escolaritzar als seus fills en una escola que ells no triin, que poden
demanar plaça allà on vulguin i hi ha l'obligació d'admetre'ls sempre que hi hagi places vacants.
Estat: RESOLTA

Expedient: 53
Departament : ENSENYAMENT. ESCOLA D'ART.
Rebem la visita de la mare d'una alumna d’una escola, queixant-se del tracte que rep la seva
filla en aquest centre. Demana que se li torni tot el material que ha fet servir en els treballs
elaborats. Es parla amb l’ escola que ens fa arribar un material que, a la vegada, li trametem a
aquesta senyora donant el tema per acabat.
Estat: RESOLTA

Expedient: 54
Departament : MULTES.
Una ciutadana es queixa perquè li han posat una sanció en una zona blava, a la que no hi
acudeix mai, i en un dia en què precisament estava a Barcelona, (amb el cotxe multat). A més,
revisat el lloc de la sanció, podem observar que davant del número del carrer que constava a la
multa no existeix zona blava. Arran de l’informe presentat i de la total evidència que s’havia
comés un error, s’han estimat les al·legacions.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 55
Departament : MULTES.
Una veïna del Districte de Ponent va rebre una sanció per estacionar en un lloc no permés
durant els dies de celebració del REC. Com que l’espai estava completament ple i amb cotxes
mal aparcats, va estacionar el vehicle en zona prohibida ja que no quedava més espai per tal
de portar la compra a la seva mare, una senyora de 88 anys. Li recomanem que presenti
al·legacions que ens consta han estat acceptades.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA
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Expedient: 56
Departament : TRESORERIA.
Un ciutadà de Barcelona va presentar un recurs contra la liquidació de l'Impost sobre
l'Increment de Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana i li notifiquen que no li accepten per
haver prescrit i no hi esta d'acord. Se li hi adjunta un document de la D.G. De Tributos
totalment vinculant en el que es pot comprovar que ha prescrit la reclamació del pagament de
l'impost
Estat: RESOLTA

Expedient: 57
Departament : GOVERNACIÓ.
Un igualadí que va ser sancionat per dur el gos sense lligar es queixa de que, en el moment de
posar-li la sanció, els agents no es van identificar, ni li van passar cap nota de sanció ni li van
comunicar que estava multat. S'ha parlat amb el Cap de la Policia Local i ens ha comentat que
l'actuació va ser correcte. Respecte a la comunicació de la sanció, es proposa que, en el
moment de ser denunciat l'infractor, se li pugui donar una acta o butlleta dels fets perquè en
tinguin constàcia. S’ha fet una recomanació d’ofici.
Estat: RESOLTA

Expedient: 58
Departament : QUALITAT URBANA. URBANISME.
La mateixa persona del cas anterior ens comenta, també, que asfalten tots els carrers propers
a la seva vivenda però que no ho fan al seu tram des de 2004. Des del Departament de
Qualitat Urbana ens comenten que l'asfaltatge d'aquest carrer està previst a la campanya
d'asfaltatge de l'any 2019 i així també ens ho confirma l’Alcalde.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 59
Departament : MULTES.
El pare d’una noia discapacitada ens ve a veure perquè li han posat una multa a Igualada i ens
explica que, a l’ajuntament del seu poble (veí d’Igualada), li van extraviar els papers i van tardar
més del compte a renovar la targeta de minusvalia que sempre porta a l’automòbil.
Comprovada la veracitat d’aquests fets, es deixa la sanció sense efecte.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 60
Departament : BENESTAR SOCIAL.
Un ciutadà que té una filla amb discapacitat física i que practica natació, es queixa de que,
quan va a les piscines de l'Infinit on tenen una dutxa habilitada per a minusvàlids no hi pot anar
perquè quan arriba la primera persona i sol·licita la clau, no la torna fins que ha acabat
l'activitat. Parlem amb el Departament de Benestar Social i amb el d'Esports i ens comuniquen
que parlaran amb els responsables de l'Infinit en la propera Comissió Mixta que tinguin. Ens
comuniquen que es posaran en contacte amb aquesta noia, però abans intentaran que el tema
estigui totalment resolt. Així ho han fet i un vestuari més de les piscines ha estat habilitat.
Estat: SOLUCIO AMISTOSA
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Expedient: 61
Departament : SANITAT.
Una ciutadana es queixa del problema que hi ha a les voreres a les quals hi posen sofre, ja que
el seu fill va caure al carrer i es va embrutar les mans amb aquest producte verinós amb el
perill de què, a més, es fregués els ulls. Consultat el tema amb el Departament de Sanitat ens
diuen que està prohibit posar sofre a les voreres, i que el què ha de fer , quan vegi algú posant
aquest producte, és avisar a la Policia Local per tal de fer la corresponent denúncia.
Estat: RESOLTA

Expedient: 62
Departament : MULTES.
Un ciutadà del casc antic va estacionar el seu vehicle en una zona peatonal de la ciutat perquè
estaven robant en l'establiment de la seva propietat. Tot i que reconeix que no estava ben
estacionat al·lega motius d'urgència pel què li estava passant en aquells moments. Arran de
l'informe, els testimonis i la denúncia que en el seu moment es va fer a la Policia (sobre el
robatori), se li revoca la sanció.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 63
Departament : QUALITAT URBANA. ACTIVITATS.
Un veí del Districte de Les Comes es queixa dels reiterats talls de llum que pateixen en aquesta
zona, i que quan truquen a la companyia d'Endesa no donen resposta. Ho comuniquem al
Departament de Qualitat Urbana i ens diuen que l'avaria ja ha estat detectada i arreglada
segons ha informat la companyia elèctrica.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 64
Departament : MULTES.
Un ciutadà es queixa de la sanció que li van imposar per estacionar el seu vehicle en una zona
privada. Consultat amb el Departament de Qualitat Urbana (Urbanisme) ens indiquen que el
vehicle no pot estar estacionat en aquell indret ja que està considerat com a zona comercial i
està prohibit estacionar. D’altra banda, per accedir-hi, s’ha d’envair un pas zebra, cosa
totalment prohibida per a un vehicle a motor.
Estat: RESOLTA

Expedient: 65
Departament : MULTES.
Queixa d’un ciutadà per diverses sancions de trànsit imposades per tocar repetidament el
claxon i per no respectar un pas de vianants. Es justifica dient que era una forma de protesta i
dret d’expressió, i que han estat cursades per denúncies de la Policia Nacional, en la seva
majoria.
Hem revisat les sancions, les ordenances municipals i també el codi de circulació, i considerem
que no hi ha motiu per insistir en la reclamació .
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Estat: RESOLTA

Expedient: 66
Departament : MULTES.
Un veí del Districte de Ponent ens visita i ens informa que, per un error,a l’hora de treure el
tiquet de la zona blava, va escriure malament la matrícula del seu vehicle. El vigilant el va
sancionar per manca de tiquet, malgrat sí que en tenia però amb la matrícula incorrecte. Li
diem que presenti al·legacions les quals s'estimen i s'anul·la la sanció.
Estat: SOLUCIÓ AMISTOSA

Expedient: 67
Departament : MULTES.
Un resident a la nostra localitat va aparcar en lloc prohibit mentre anava a esmorzar. Una
parella d'agents el van anar a buscar dins del local, creant-se un malentés que va derivar en
sanció. Des de la Sindicatura se li recomana que pagui la multa, amb el descompte que se li
aplica, ja que no hi ha cap motiu per demanar la seva anul·lació.
Estat: RESOLTA

Expedient: 68
Departament : MULTES.
Queixa per una sanció en la que el demandat no hi està d’acord perquè els agents de la policia
posen la denúncia per passar en zona prohibida, i l’usuari del vehicle insisteix en què no va ser
així, sinó que estava aparcat i en agafar el vehicle per marxar, els agents van interpretar que
sortia d’un espai no permés.
Estat: EN TRÀMIT

7.3.2 C.A.I
7.3.2.1. CONSULTES

Expedient: 1
Departament : CONSULTA.
La mare d'un estudiant de l'Escola d’Art ens visita perquè té pendent de pagament diferents
quotes de l'escola i l'Ajuntament ha passat aquest deute a l'ORGT. Té dificultats econòmiques i
no ho pot pagar de cop. Li comuniquem que vagi a aquest Organisme on podrà demanar el
fraccionament del deute per tal de pagar-lo de mica en mica.
Estat: TANCADA

Expedient: 2
Departament : CONSULTA.
Un veí de la comarca ens consuta on i com es pot queixar de la repressió que reben els
ciutadans de Catalunya a causa del procés. En no tenir competència sobre aquesta qüestió, el
derivem al Síndic de Greuges de Catalunya.
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Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Expedient: 3
Departament : CONSULTA.
Una ciutadana es dirigeix a nosaltres ja que va presentar una queixa a l'Oficina de Consum del
Consell Comarcal i al cap de 4 anys encara no li han donat resposta. Quan finalment ho fan,
diuen que el tema ja ha prescrit. Ens posem en contacte amb el President del Consell
Comarcal per tal de posar-ho en el seu coneixement i ens explica les actuacions que s'han dut
a terme sobre aquest cas.
Estat: TANCADA

Expedient: 4
Departament : CONSULTA.
Una ciutadana de fora de la nostra comarca ens visita perquè la van sancionar per viatjar en
tren sense dur el billet i per tal de pagar la sanció vol demanar fraccionament. Li comuniquem
que aquest tràmit l’ha de fer a l'Agència Tributària de Catalunya.
Estat: TANCADA

Expedient: 5
Departament : CONSULTA.
Un ciutadà d'una població veïna a la nostra ens truca perquè té problemes pels sorolls que fan
els gossos d'una gossera prop d'on viu. Consultat el tema, li comuniquem en quina web pot
assessorar-se i també se li faciliten les dades del Síndic de Greuges de Catalunya atès que
nosaltres no podem actuar ja que no pertany al nostre municipi.
Estat: TANCADA

Expedient: 6
Departament : CONSULTA.
Un matrimoni veí de la comarca ens visita perquè te problemes amb la finca veïnal. Aquesta
finca presenta problemes estructurals i aquests senyors no saben què fer perquè siguin resolts.
S'ha recollit la informació i s'ha derivat al Síndic de Greuges de Catalunya que ho ha rebut en
data 13/08/2018
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Expedient: 7
Departament : CONSULTA.
Uns veïns d’un poble de la comarca tenen les finques col·lindants amb brutícia i moltes herbes.
S'han queixat a l'Ajuntament de la seva població i no fan res al respecte. Hem recollit tota la
documentació que ens ha facilitat i l’hem remés al Síndic de Greuges de Catalunya. Ho han
rebut en data 17/08/2018
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
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Expedient: 8
Departament : CONSULTA.
Una ciutadana es posa en contacte amb nosaltres perquè té un deute amb l'Organisme de
Gestió Tributària i ara li ha arribat l'ordre d'embargament d'una propietat. Li comuniquem que,
en no ser de la nostra competència no la podem ajudar però li recomanem que presenti un
recurs i demani fraccionament del deute al citat Organisme. Posteriorment ens telefona dient
que ja li estan tramitant
Estat: TANCADA

Expedient: 9
Departament : CONSULTA.
Una veïna de la comarca ens visita per queixar-se de les finques col·lindants ja que estan
plenes de brutícia i moltes herbes. S'han queixat a l'Ajuntament de la seva població i no fan res
al respecte. Una parcel·la és propietat de l'Ajuntament. Com fem sempre, hem recollit tota la
documentació que ens ha facilitat i s'ha remés al Síndic de Greuges de Catalunya que ho ha
rebut en data 17/07/2018
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Expedient: 10
Departament : CONSULTA.
Una ciutadana ens visita perquè ha patit molèsties que li impedeixen caminar després d'una
operació de varius a l'Hospital. Es consulta al servei d'atenció al pacient de l'Hospital
d'Igualada, que ens informen que el problema actual no té res a veure amb l’operació
practicada, sinó que es tracta d’un problema més complex.
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Expedient: 11
Departament : CONSULTA.
Una ciutadana ens visita per saber què ha de fer per presentar una reclamació a una
companyia aèria per la cancel·lació d'un vol que tenia contractat. Li comuniquem que aquesta
consulta l'ha de realitzar a l'Oficina d'Atenció al Consumidor del Consell Comarcal atès que
nosaltres no tenim competència en temes privats.
Estat: TANCADA

Expedient: 12
Departament : CONSULTA.
Un senyor resident a Londres contacta amb nosaltres perquè va estar treballant a Igualada des
de l'octubre del 2017 al juny de 2018 i ara li ha arribat una factura del gas de 1.100 € i no hi
està d'acord. Atès que aquest tema no és de la nostra competència li aconsellem que faci
aquesta gestió a l'Oficina d'Atenció al Consumidor del Consell Comarca.
Estat: TANCADA

Expedient: 13
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Departament : CONSULTA.
Un veí de la comarca ens visita per a queixar-se d'uns terrenys col·lindants a la seva finca. Atès
que el problema pertany a una altra població, se'l deriva al Síndic de Greuges de Catalunya
que és qui en té la competència.
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Expedient: 14
Departament : CONSULTA.
Una senyora ens visita per l’embargament d'unes sancions de trànsit del municipi de
Barcelona. S'ha derivat a la Síndica Municipal de Barcelona ja que els fets es van produir en
aquella ciutat.
Estat: DERIVADA A LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES DE BARCELONA

Expedient: 15
Departament : CONSULTA.
Una veïna del districte de Llevant ens visita per a queixar-se dels productes que s'han utilitzat
per asfaltar la carretera N-II manifestant que és un perill per a tots els que hi circulen. Al tractarse d'un tema que no és de la nostra competència es deriva al SGC
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Expedient: 16
Departament : CONSULTA.
Un ciutadà de la nostra localitat va ser sancionat per deixar el cotxe en un lloc que no es podia
parar ni estacionar i no la pot pagar. Se li proposa fer treball social per pagar-la, però consultat
el Reglament General de Trànsit veiem que per a les sancions de trànsit no està contemplat fer
serveis a la comunitat i s'ha de fer efectiu el pagament, per la qual cosa se li aconsella que
demani fraccionaments a l’ORGT.
Estat: TANCADA

Expedient: 17
Departament : CONSULTA.
Ens visita un ciutadà resident a Igualada què es queixa de què no pot renovar el permís de
residència a l’estat espanyol, a causa d’un error administratiu. En no ser un tema de la nostra
competència el derivem al SGC
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Expedient: 18
Departament : CONSULTA.
Una persona que rep una pensió de jubilació de 650 € mensuals, pagant-ne 300 € de lloguer i
que només té l'ajut del bo social d'ENDESA, vol saber si hi ha habitatges socials més baratos i
si està a la llista de peticions per obtenir una nova vivenda. Consultat al Departament
d'Habitatge, es constata que no està apuntada en cap lloc; a més als habitatges de PIMHA no
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es permet tenir gossos i aquesta senyora té una mascota de la que no es vol desprendre. Li
informem que entre febrer i març hi ha una nova convocatòria de la Generalitat.
Estat: TANCADA

Expedient: 19
Departament : CONSULTA.
Un ciutadà ens visita perquè té un problema laboral i no sap com el pot resoldre. El tema de
l’acomiadament improcedent d’una empresa es va donar al jutjat, i la UGT l’havia d’informar
quan calia fer tots els passos. Per error se’ls hi va passar el termini per anar a judici i ara veu
que pot perdre el que li correspon. Se li proposa que es posi en contacte amb SGC o contracti
un advocat d'ofici.
Estat: DERIVADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

7.3.2.2. ASSESSORAMENTS

Expedient: 1
Departament : QUALITAT URBANA. MEDI AMBIENT.
Una ciutadana ens visita perquè l'han sancionat per abocar residus davant la deixalleria
municipal. No està d'acord amb la sanció ja que pot demostrar que no ha estat ella.
L'assessorem dient que presenti al·legacions a la sanció amb les proves que pugui aportar. Ens
comuniquen, des del Departament corresponent, que li han estimat les al·legacions.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 2
Departament : SERVEIS JURÍDICS.
Una ciutadana acut a nosaltres perquè vol saber si, tal com es comenta per la ciutat,
l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses judicials dels encausats pel tall de l'A-2 el passat
dia 3 d'octubre de 2017. Arran d'aquesta sol·licitud, se li facilita còpia de l'acta del Ple del dia 23
de gener de 2018 on consten les declaracions de l'Alcalde en què manifesta "que els
acompanyaria i que faria costat a la gent que defensa la gent".
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 3
Departament : QUALITAT URBANA. URBANISME.
Un igualadí ens visita perquè, junt amb 2 germans, han rebut una finca fruit d'una herència i la
volen dividir en tres parts, una per a cada hereu. Derivem a aquest senyor al Tècnic Municipal
per tal que l'assessori al respecte.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 4
Departament : TRESORERIA.
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Una senyora ens demana visita perquè vol saber el preu que haurà de pagar per una plusvàlua
i si se li aplicarà la bonificació del 95 %. Preguntem al Departament corresponent com ho ha de
tramitar per tal de sol·licitar el càlcul i li comuniquem a aquesta senyora el què ha de fer.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 5
Departament : QUALITAT URBANA. URBANISME.
Un constructor igualadí ens visita perquè, arran d'una edificació que vol fer en un terreny, la
companyia de l’aigua li cobra una taxa molt elevada per a la instal·lació de l'escomesa exterior .
Ens posem en contacte amb aquesta empresa per tal que valorin novament el preu de la dita
instal·lació i accedeixen a fer-ho resultant unes petites variacions.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 6
Departament : HABITATGE.
Un matrimoni igualadí ha sol·licitat accedir a un habitatge dels pisos de VIURE B2 i els hi
deneguen, però no en saben els motius. Consultats els requisits i comprovat que aquests
senyors tenen més d'una propietat, li comuniquem que no hi poden accedir per aquest motiu.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 7
Departament : QUALITAT URBANA. MEDI AMBIENT.
Rebem un e-mail d'una ciutadana en que fa una sèrie de suggeriments davant la possibilitat de
què Igualada decideixi implantar el servei de recollida Porta a porta . Aquests suggeriments han
estat traslladats a la Regiduria responsable de prendre aquesta decisió.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 8
Departament : QUALITAT URBANA. ACTIVITATS.
Un ciutadà que viu prop de l'Ateneu Igualadí ens visita per comentar que, quan surten els
usuaris de la discoteca que hi ha junt a aquell edifici, el xivarri que fa la gent no els permet
descansar. Se l'assessora perquè presenti una queixa per escrit tant a l'Ajuntament com a
l'Ateneu per tal de manifestar el seu malestar pels sorolls que ha de patir.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 9
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Una veïna del districte de Ponent es queixa del mal estat de la zona que hi ha al voltant de la
torre de Cal Salinas. Es deriva a aquesta veïna a que presenti una queixa al Departament de
Qualitat Urbana (Serveis Municipals) ja que aquest és el procés a seguir .
Estat: ASSESSORADA
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Expedient: 10
Departament : SERVEIS JURÍDICS.
Rebem un e-mail en què una ciutadana pregunta si existeix alguna normativa municipal sobre
la vestimenta de la gent al carrer. Es troba amb algunes persones, sempre homes, que van
amb el tors nu i lluint els tatuatges que porten. Consultat amb els Serveis Jurídics d'aquest
Ajuntament ens diuen que no es contempla cap normativa al respecte.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 11
Departament : SANITAT.
Una senyora ens comenta que té uns veïns marroquins que, en temps del Ramadà cremen la
pell del xai al balcó i fa molta pudor. Es parla amb el Departament de Sanitat i ens informen que
aquest tema el tenen molt controlat, i que si li torna a passar, avisi a la Policia Local
immediatament ja que no està permés.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 12
Departament : SANITAT.
Un veí d’una plaça d’Igualada ens comenta que hi ha una vivenda on tenen els gossos tot el dia
al balcó i es passen tota l'estona bordant a la gent del carrer. El derivem al Departament de
Sanitat perquè presenti una queixa.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 13
Departament : CULTURA.
Un veí resident prop de la plaça Pius XII es queixa perquè ha patit moltes molèsties tots els
dies de la Festa Major amb els actes que s'han fet en aquesta plaça, produint-se molt soroll fins
a altes hores de la matinada. Se l'assessora perquè presenti una queixa per escrit a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà per tal de rebre una resposta des del Departament de Cultura.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 14
Departament : ASSESSORAMENT.
Un ciutadà ens visita perquè un grup de ciclistes que passaven per la vorera el va atropellar i el
van tombar, provocant-li lessions al peu i columna. L'assessorem perquè entri una queixa a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 15
Departament : BENESTAR SOCIAL.
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Una ciutadana que viu amb el seu fill ve a nosaltres per comentar-nos que està a l'atur i no li
volen prorrogar el contracte de lloguer. Des de Benestar Social li van dir que s'adrecés a
PIMHA i al Consell Comarcal, però si no té un aval o contracte fix no li poden donar cap
habitatge. Hem parlat amb el Departament de Benestar Social i ens diuen que li faran un
informe perquè pugui demanar una pròrroga al Jutjat.
Estat: ASSESSORADA

Expedient: 16
Departament : QUALITAT URBANA. SERVEIS MUNICIPALS.
Una veïna resident a la plaça Ntra. Sra. de Montserrat, es queixa que, degut al mal estat de la
xarxa de la pista de futbol i bàsquet que hi ha al centre , se li ha trencat el vidre d'una habitació
per un cop de pilota d'uns joves que jugaven en aquell espai. Se li recomana que presenti una
queixa o que ho reclami a la seva assegurança
Estat: ASSESSORADA

7.3.2.3. INFORMACIÓ

Expedient: 1
Departament : INFORMACIÓ.
Una igualadina ens visita preocupada perquè pateix diferents desperfectes en la seva vivenda
de lloguer i la propietària del pis no els hi arregla. Ens posem en contacte amb les finques que
l’administren i ens confirmen que la propietària ja ha demanat pressupost per tal de fer les
obres necessàries en aquesta vivenda. Li comuniquem aquesta decissió a la llogatera.
Estat: INFORMADA

Expedient: 2
Departament : INFORMACIÓ.
Arran de la nova parada de Monbús que instal·lada a l'av. Balmes, rebem un e-mail d'una
estudiant igualadina queixant-se que, el primer dia, va estar esperant l'autobús per anar a
Barcelona a l'hora prevista i aquest no va passar. Hem explicat aquesta situació al
Departament de Qualitat Urbana i s'han posat en contacte amb la companyia Monbús que
investigar el succeït. Des d’aquesta empresa de transports se’ns indica que es va tractar d'una
confusió arran del nou servei a la zona. Així doncs, aconsellem a aquesta jove que presenti una
queixa a Monbús.
Estat: INFORMADA

Expedient: 3
Departament : INFORMACIÓ.
Una ciutadana es queixa del comportament d'uns ocupes que té la seva filla a la finca veïna on
resideix. S'ha demanat informació sobre aquest tema a la Policia Local i se li ha remés aquesta
informació a la ciutadana per tal que actuïn com aquest Cos aconsella.
Estat: INFORMADA

Sindicatura Municipal de Greuges

Memòria 2018

39

Expedient: 4
Departament : INFORMACIÓ.
Rebem un e-mail d’una veïna d'una altra població per tal de queixar-se del tracte que ha rebut a
l'Hospital d'Igualada, i també una altra queixa referent a l'Ajuntament de la seva població. Pel
què fa al tema de l'Hospital, hem parlat amb el Servei d'Atenció a l'Usuari i arran d'aquesta
queixa s'ha creat una comissió per tal de trobar una solució a aquest problema i altres de
similars. Pel què fa a la queixa amb el seu Ajuntament, en no ser de la nostra competència, no
la podem ajudar.
Estat: INFORMADA

Expedient: 5
Departament : INFORMACIÓ.
Un ciutadà que s'ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica vol una segona opinió i no sap
com ho ha de fer. Li comuniquem que ho ha de sol·licitar al seu metge del CAP o bé a l'Oficina
d'Atenció a l'Usuari del seu CAP
Estat: INFORMADA

7.3.3 RECOMANACIÓ D’OFICI
Expedient: 1
Departament : QUALITAT URBANA. URBANISME
La Síndica Municipal obre un expedient de RECOMANACIÓ D'OFICI per tal que se senyalitzi i
es pinti passos de vianants a la placeta del C. Sant Josep. Al respecte ens comunica el Regidor
de Qualitat Urbana que, després d’estudiar-ho, no és factible atendre tal recomanació.
Estat: NO ADMESA
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7.4 COMPARATIVES ANYS ANTERIORS

En aquest apartat fem una comparació de les actuacions dutes a terme al llarg dels 4 anys
anteriors a aquesta memòria.
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7.5. ACTES, TROBADES, FORMACIÓ i RECULL DE PREMSA

26 de gener de 2018. Visita del Síndic de Mollet, Sr. Lluís Martínez i reunió del Consell de Bon
Govern.

Visita del Síndic Personer i President del Consell de
Bon Govern de Mollet del Vallès, Sr. Lluís Martínez,
per a assistir a una reunió informativa.

20 de febrer de 2018. Xerrada “IGUALADA segle XXI: Reptes i Oportunitats” a la Parròquia de
Santa Maria.

IGUALADA segle XXI:
reptes i oportunitats

Xerrada de la Síndica Municipal de Greuges a la Parròquia de Santa Maria.
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23 de març de 2018. Presentació i entrega de la Memòria 2017 a l’Alcalde Sr. Marc Castells

En reunió mantinguda amb l’Alcalde Sr. Marc Castells, la Síndica, Sra. Rosa M. Sánchez, fa
entrega de la Memòria corresponent a les actuacions que es van fer a l’any 2017.

23 de març de 2018. Presentació de la Memòria 2017 de Barcelona.

La Sra. Sánchez assisteix, junt amb altres Síndics i defensors, a la presentació de la Memòria
de la Síndica Municipal de Greuges de Barcelona, Sra. M. Assumpció Vilà, sent rebuts per
l’Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau.
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3 de maig de 2018. Assemblea Extraordinària del FORUM SD.

En aquesta assemblea extraordinària ,
celebrada a Santa Coloma de Gramenet, els
assistents van procedir a la renovació de la
Junta Directiva en què va sortir escollit
president el Sr. Lluís Martínez, Síndic
Personer de Mollet del Vallès. La resta de la
nova junta la formen:
Sra. M. Assumpció Vilà i Planas, Síndica de
greuges de Barcelona, com a vicepresidenta.
Sra. Isabel Marquès i Amat, Síndica municipal
de Greuges de Terrassa, com a secretària
Sr. Ramon Palacio León, Síndic municipal de
Greuges de S. Cugat del Vallès, com a
Tresorer
Sra. Rosa M. Sánchez, Síndica municipal de
Greuges d’Igualada, com a vocal
Sr. Josep Rius i Graners, Síndic municipal de
Greuges de Sant Feliu de Guíxols, com a
vocal

Sra. Milagros Calleja Gutiérrez, Síndica de
Greuges de Rubí, com a vocal
Sr. Joan Sala i Baiget, Síndic municipal de
Greuges de Vic, com a vocal

9 de maig de 2018. Preparació Carta de la Ciutadania a Hospitalet de Llobregat

Reunió amb altres Síndics i Defensors, membres del FORUM SD amb la Síndica d’Hospitalet
de Llobregat, Sra. Merche García i l’Alcaldessa Sra. Núria Marín, per a la preparació de la
Carta de la Ciutadania.
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23 de maig de 2018. Jornada de formació a Mollet del Vallès.

XVena edició del Taller de Formació
organitzat pel FORUM SD, sobre Ètica
Pública i Bon Govern a la població de
Mollet del Vallès. La Síndica, Sra. Rosa M.
Sánchez, va actuar com a ponent en una
de les xerrades.

29 de maig de 2018. Presentació de la Memòria 2017 al Ple d’Igualada.

Celebració del Ple Extraordinari de presentació de la Memòria 2017 celebrat en el Saló de
Sessions de l’Ajuntament d’Igualada. Hi assisteixen, com a convidades, la Sra.. M. Glòria
Valeri, exsíndica de Vilafranca del Penedès, la Sra. Assumpta Sagristà, exsíndica d’Igualada i
la Sra. Milagros Calleja, Síndica de Rubí.
Escrit de la Síndica a Igualada informació. Revista Municipal de l’Ajuntament d’Igualada. Butlletí
n. 7 juny 2018
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28 de juny de 2018. Pressa de possessió del nou President de la Diputació, Sr. Marc Castells

Assistència a la pressa de possessió del President de la Diputació l’Excel·lentíssim Senyor
Marc Castells i Berzosa, alcalde d’Igualada.

6 de juliol de 2018. Recull de premsa a la Veu de l’Anoia.

Article publicat a la Veu de l’Anoia del dia 6 de juliol de 2018 sobre els Síndics Locals i els Objectius
de Desenvolupament sostenible.
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12 de juliol de 2018. Recull de premsa a l’Enllaç dels Anoiencs.

Article publicat a l’Enllaç dels Anoiencs el
dia 12 de juliol de 2018 sobre el
posicionament dels Síndics i Defensors
locals al voltant del Dia Mundial de la
Població 2018.

23 de juliol de 2018 Recepció Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Damià Calvet i Valera.

Recepció oficial a l’Honorable Sr. Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament d’Igualada.

19 de setembre de 2018. Trobada Ombusmand a Girona

Assistència a la reunió de la Xarxa de
l’Ombusmand de Catalunya celebrada el
dia 19 de setembre a la ciutat de Girona.
Comptà amb la participació de Síndics i
Defensors pertanyents al FORUM SD.
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1 d’octubre de 2018. Ciutats Defensores dels Drets Humans. Santa Coloma
de Gramenet.

Assistència a Santa Coloma de Gramenet, a la presentació dels activistes representants
assistents a “Ciutats Defensores dels Drets Humans”.

10 d’octubre de 2018. Actes de celebració del 25è Aniversari de la Sindicatura Municipal de
Greuges de Vilafranca del Penedès i XVII Taller de Formació

La Síndica Sra. Rosa M. Sánchez,
acompanyada de la exsíndica Assumpta
Sagristà, assisteixen als actes del XXVè
Aniversari de la Sindicatura Municipal de
Greuges de Vilafranca i al XVII Taller de
Formació del FORUM SD.
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11 d’octubre de 2018. Recull de premsa a l’Enllaç dels Anoiencs.

Article publicat a l’Enllaç dels Anoiencs el
dia 11 d’octubre de 2018 sobre les
Reflexions dels Síndics i Defensors locals
al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental
2018.

23 d’octubre de 2018. Trobada del FORUM SD i el President de la Diputació de Barcelona

La Junta directiva del FORUM SD, encapçalada pel seu president Sr. Lluís Martínez,
acompanyat dels Srs. Fernando Oteros (ex defensor de Sta. Coloma de Gramenet), M.
Assumpció Vilà (Síndica Municipal de Greuges de Barcelona), Sra. Rosa M. Sánchez (Síndica
Municipal de Greuges d’Igualada), Sra. M. Glòria Valeri (Exsíndica de Vilafranca del Penedès),
Sra. Beta Marquès (Síndica de Terrassa i el Sr. Ramon Palacios (Síndic de Sant Cugat del
Vallès es van reunir amb el President de la Diputació de Barcelona, Sr. Marc Castells.

Sindicatura Municipal de Greuges

Memòria 2018

50

6,7,8 i 9 de novembre de 2018. Xerrades informatives a l’Institut Pere Vives Vich

Durant el mes de novembre s’ha iniciat una
ronda de xerrades en diferents instituts i
centres de Secundària per tal de donar a
conèixer als joves, la figura de la Síndica
Municipal de Greuges. Aquest mes la
Síndica va visitar als alumnes de l’Institut
Pere Vives Vich.

Quinzenalment, els dilluns, la Síndica participa en el programa de Ràdio Igualada, IGUALADA
CAPITAL, on explica, sense fer referència a les dades dels ciutadans, els dubtes i els casos
que s’atenen a la Sindicatura.

També mensualment, assisteix a les reunions de la Junta Directiva del FòrumSD que se
celebren a Santa Coloma de Gramenet, de la qual en forma part com a vocal.
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08. CONSELL ASSESSOR I DE BON
GOVERN
El 15 de febrer de 2018
Se celebrà la sessió extraordinària del Consell, que vaig presidir en substitució del nostre
estimat Joan Torra que ens deixà a causa d’una incurable malaltia.
En aquesta sessió, primera de la nova etapa, vaig informar sobre els contactes mantinguts amb
el Síndic de Mollet, Comissionat de Transparència d’aquell ajuntament, i amb representants
d’altres municipis per replegar tota la informació que fes possible el bon desenvolupament del
nostre Consell. També, sobre l’assistència a la presentació del Codi Ètic per alts càrrecs de la
Generalitat de Catalunya, que en part ha de servir de base per elaborar el nostre propi Codi.
Quant als treballs que abans d’aquesta data ja s’havien anat realitzant per al compliment de la
normativa de Transparència, el Sr. Santi Simó ens informa que des de la darrera reunió s’han
impulsat moltes millores des de la Regidoria, exemples de les quals s’indiquen seguidament:
a) Presentació de dades de l’àrea econòmica amb gràfics dinàmics
b) Actualització de dades de recursos humans
c) Publicació de concessions de subvencions i ajuts en relació a Bases de Dades
Nacionals de Subvencions
d) Quant a la contractació, s’ha establert la connexió amb el Registre de Contractes de
Catalunya
e) Està en tràmit respondre al Síndic de Greuges sobre l’enquesta que ha demanat
f) S’està treballant en la publicitat de les sessions plenàries en obert a Internet i en les
vídeo-actes que s’espera estigui per al mes de juliol
g) S’ha donat compliment a l’ITA de 2017 que està més desenvolupat que el de 2014
h) S’està treballant en la publicitat de l’Agenda Institucional de l’alcalde
i) S’ha unificat la seu electrònica al Portal de Transparència
Quant als objectius immediats i posteriors d’aquesta presidència són els següents:
Immediats:
Copsar l’opinió de tots els grups polítics que componen el Ple Municipal respecte de les
millores que, segons cadascun d’ells, s’haurien d’introduir en l’Administració per
aconseguir un “Bon Govern” o “Govern de màxima qualitat”.
Revisar tot el treball que s’ha fet fins ara al nostre ajuntament per tal de conèixer l’estat
actual de les millores realitzades.
-

Estudiar un model d’unificació de les línies d’intervenció de la sindicatura amb el
Consell de Bon Govern, tenint en compte que es tracta de la mateixa persona que
assumeix les dues responsabilitats, tal i com deixa escrita la proposta de Llei.

Posteriors:
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Conjuntament amb el Consell de Bon Govern, fer propostes d’actuacions dirigides a
agilitzar el funcionament de l’administració municipal i garantir la transparència i l’ètica
de tots els que en som components.
Donar publicitat al nostre treball.
Altres:
Que els indicadors econòmics estiguin equilibrats, fent de termòmetre, i no permetre
que hi hagi més despeses que ingressos per tal de no incrementar el deute. Si cal,
afegir alguna persona experta en el tema.
Per a la millora continua i segons el que sigui necessari en aquell moment, buscar
assessors que ens ajudin.
-

Sessió ordinària del 5 de juliol de 2018
Dels objectius fixats per la presidència, tres s’han tirat endavant:
a) Entrevista amb tots els membres dels grups polítics que componen el Ple Municipal,
excepte amb el grup Socialista per qüestions d’agenda d’aquest darrer, per copsar les
millores que, segons cadascun d’ells s’haurien d’introduir en l’Administració per
aconseguir un Bon Govern. L’experiència ha estat molt satisfactòria. Tothom ha aportat
idees diferents: els uns, enfocaments a l’acció política; altres, a la transparència, com
és ara la dificultat de trobar temes a la pàgina web, etc.
b) Per revisar el treball que s’ha fet fins ara a l’Ajuntament i conèixer l’estat actual de les
millores realitzades, reunió amb el Sr. Santi Simó, Cap de Servei d’Organització,
Qualitat i Control de Gestió, qui va exposar tot el treball que s’ha fet en matèria de
transparència.
c) Pel que fa a estudiar un model d’unificació de les línies d’intervenció de la sindicatura
amb el Consell de Bon Govern, no s’ ha trobat cap impediment en el fet que es tracti de
la mateixa persona la que assumeixi ambdues responsabilitats, ans al contrari, és el
que s’aconsella i es fa en altres municipis.
Participació ciutadana:
En aquesta reunió, la junta fa un anàlisis dels òrgans i processos de participació ciutadana i es
proposa que s’incorporin a la pàgina web municipal de Govern Obert i Transparència els que
encara no hi estan inclosos.
En aquest ordre de coses es comenta que s’han creat tres òrgans nous de participació; el
Consell Municipal d’Accessibilitat, el Consell Assessor de l’Esport Local i el Consell Municipal
dels Infants d’Igualada; i més recentment, s’ha constituït la Unitat de Barris, que depèn de la
nova regidoria de Barris i Civisme. Aquesta Unitat de Barris manté molta proximitat amb el
ciutadà i caldrà veure com s’articula amb els Consells Territorials de Districte.
Caldria sumar també el Consell del Rec, que va acompanyar el procés de debat ciutadà, i que
podria fer el seguiment de la consulta de projectes del barri,que, juntament amb la Unitat de
Barris, està portant a terme una tasca important de participació ciutadana que, tanmateix, no
es visualitza.
Finalment, es posa de relleu la conveniència de fer visible l’existència dels processos de
participació sectorial que porta a terme l’Ajuntament.
Estat de la Transparència a la web de l’Ajuntament d’Igualada:
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1. S’ha donat resposta a l’enquesta anual que el Síndic de Greuges de Catalunya tramet
a les Administracions públiques i que avalua el compliment de les obligacions de
transparència de les mateixes.
2. S’està acabant de decidir l’eina tecnològica més adient per incloure l’agenda
institucional dels membres de la Corporació Municipal.
3. S’ha incorporat al Portal de Govern Obert i Transparència, en l’apartat de “contractes,
convenis i subvencions”, un enllaç al cercador del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat.
Els assistents proposen fer una mesura similar en l’apartat de subvencions i, en particular,
introduir un enllaç directe a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), per tal de
garantir més transparència i claredat.
4. S’ha incorporat també al Portal de Govern Obert i Transparència la relació
d’organismes dels quals forma part l’Ajuntament d’Igualada.
Els membres d’aquest Consell consideren que en els tres darrers anys s’ha fet una tasca molt
important en matèria de Transparència i això ha estat possible gràcies a l’esforç de la regidoria
de Govern Obert i a l’impuls de la Generalitat de Catalunya, a més d’altres administracions,
com el Consorci AOC i les entitats municipalistes per dotar les administracions catalanes de les
eines necessàries per a garantir la publicitat activa i passiva.
De fet, el dret a la transparència ha vingut per quedar-se, tot i que, des de la seva aplicació el
juliol de 2015, no s’ha exercit en gran mesura doncs només s’han presentat 14 sol·licituds.
Aquesta ràtio es mou dintre dels paràmetres que ha fet públics la Generalitat de Catalunya,
segons la qual, en el mateix període juliol 2015 – juliol 2017, va rebre 1.808 consultes d’accés a
informació pública. Sembla ser que, a més publicitat activa, menys peticions del dret d’accés es
formulen.
Sessió ordinària del 8 de novembre de 2018
Com a temes més destacats, es fa referència a les mesures compensatòries alternatives als
procediments sancionadors, sobre les quals es decideix donar més publicitat per tal que s’hi
puguin acollir els ciutadans que ho desitgin.
També s’informa sobre les millores aplicades en la gestió administrativa dels expedients de
responsabilitat patrimonial. Es proposa crear un protocol de comunicació de tots els
desperfectes que hagin ocasionat algun sinistre i que hagin comportat la presentació d’una
reclamació patrimonial, als serveis tècnics municipals per tal que procedeixin a la seva
immediata reparació.
En referència al projecte de vídeo-actes dels plens, es comunica que, a nivell de Transparència
i Bon Govern, la publicació de les actes es farà com és preceptiu dins de la seu electrònica de
l’ajuntament i al Portal de la Transparència, on hi haurà l’acta signada electrònicament i que
s’ha generat a partir de la vídeo-acta, i com a novetat hi haurà un portal web específic on es
podran cercar i visualitzar totes les sessions plenàries, així com els punts i intervencions de
l’ordre del dia. Es guanyarà un nou canal, molt interactiu i que aproparà més les sessions als
ciutadans.
S’explica, a tots els reunits, el funcionament del sistema de vídeo-actes.
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En un altre punt es fa referència a la presentació de la “Guia de transparència per a les entitats
del sector públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya” . Aquesta guia pot servir de
guia o directriu per a empreses com és ara PIMHA o SIMA ja que conté unes pautes en forma
de fitxa per tal d’ajudar aquestes organitzacions a adaptar-se a la llei de transparència però
tenint en compte les especials casuístiques de societats, consorcis i altres figures que
conformen el sector empresarial públic.
A continuació s’informa sobre l’actualització en el portal dels continguts de caràcter anual. La
part de Recursos Humans (relació de llocs de treball, plantilla del personal...). També s’han
actualitzat les dades econòmiques i en breu es procedirà a introduir l’inventari dels béns
aprovats en el Ple del mes d’octubre. D’aquesta manera s’han actualitzat els principals ítems de
publicitat activa de la Llei de Transparència. I al llarg de la segona quinzena del mes de
novembre, es desplegarà la solució organitzativa i tecnològica per tal que els regidors/es del
consistori puguin publicar la seva agenda institucional en el web municipal.
Per finalitzar, es fa l’anàlisi de l’ús i l’impacte que han tingut les lleis 939 i 40/2015, complerts
més de dos anys de vigència, com és ara l’ús de la plataforma eTràmits Igualada, l’ús de la
facturació electrònica, o rànquing dels tràmits més presentats.
Aquest és el resum de les activitats dutes a terme durant l’any 2018 i que continuaran amb un
feix d’objectius ja preparats per a les sessions de l’any vinent.
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