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“
Cada ciutadà 

té uns drets  

que han de ser  

respectats
” 

 
La Sindica de Greuges d’Igualada és una institució que té per missió 

defensar els drets de la ciutadania en relació amb l’actuació de 

l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen. 

Queixes, consultes, informació i assessorament de qualsevol ciutadà o 

ciutadana. 

 

sindicatura@aj-igualada.net 

938031950 
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1.- Presentació 
 

 

 

 

La pau no només consisteix en posar fi a la violència o a la guerra, sinó a tots els 

altres factors que amenacen la pau, como és ara la discriminació, la desigualtat, 

la pobresa... (Aung San Suu Kii, act. Birmana ambaixadora d’Amnistia Int) 

 

La institució de la Síndica de Greuges  està registrada en el Reglament Orgànic Municipal , en 

l’Art. 99  del Capítol VIII,   segons el qual la Síndica ha de presentar anualment un informe al 

Ple del consistori sobre totes les activitats dutes a terme per la seva oficina durant l’any 

anterior, ja siguin queixes ,  consultes, assessoraments o informacions. 

En funció d’ aquest reglament  presento el recull de les accions realitzades   durant l’any 2021 

amb les recomanacions que s’han fet a l’ajuntament de la ciutat, quan això ha estat necessari. 

En especial, es destaquen els fets més rellevants que afecten  cada Regidoria  i també el 

resultat de les gestions. 

Per tal de facilitar el contingut, hem separat les Queixes del que anomenem CAI (Consultes, 

Informacions i Assessoraments) amb un petit resum de cadascuna d’elles, indicant si s’han 

solucionat favorablement per al ciutadà (solució amistosa), o si no s’han pronunciat   al seu  

favor (resolta). Les CAI simplement queden tancades. També assenyalem aquelles que no han 

estat admeses i les que han estat arxivades per desistiment de l’interessat. 

A l’hora,  poden visualitzar com es reparteixen aquestes accions per districtes o per veïns de la 

comarca. El Districte Centre ha demanat atenció en 44 casos, el Districte del Pla de Sant Magí, 

en 24, el Districte de Llevant en 22 casos, el Districte de Ponent segueix amb 18 actuacions, el 

Districte de Les Comes amb 9 i el Districte de Sesoliveres La Massa, només amb 1 cas. Veïns de 

la comarca es continuen dirigint a la sindicatura d’Igualada per demanar ajut, comptabilitzant 

12 actuacions. 

Quant al nombre d’accions han augmentat una mica respecte del 2020, però es mantenen  

força estables  tant en la xifra de  queixes com en les consultes. 
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És important destacar que, per tal de poder defensar els interessos dels ciutadans i, a la 

vegada, per millorar la tasca de l’administració , la Síndica ha mantingut trobades regulars amb 

l’alcalde, l’equip de govern, grups polítics municipals, secretaria, serveis jurídics, responsables 

de departaments, tècnics i funcionaris en general, amb resultats francament positius. A 

tothom, moltíssimes gràcies per la bona disposició que sempre m’han demostrat. 

També, per divulgar la figura d’aquesta institució i per propagar els drets humans, la Síndica ha 

assistit a escoles i instituts explicant la seva funció als joves estudiant, ja que són les noves 

generacions que hauran de preservar-los,  conservar-los i millorar-los tant com sigui possible. 

Quinzenalment, Ràdio Igualada  té reservat un espai “L’espai de la Síndica” on s’exposen casos 

i exemples que poden ser atesos des de la sindicatura , a la vegada que  s’explica quins altres 

necessiten vies de solució diferents. 

Cal fer esment de l’ajut que representa tenir un Fòrum SD que, en cas de dubte o necessitat, 

ens assessora i aclareix quina solució pot tenir un cas hipotètic. El Fòrum SD agrupa tots els 

síndics i síndiques locals de Catalunya i es gestiona a través d’una junta directiva que es renova 

cada dos anys. Aquest Fòrum està format per més de 40 sindicatures locals que, en conjunt, 

donen servei a pràcticament la meitat de ciutadans catalans i serveix principalment per a  

l’intercanvi d’experiències, per a la formació continuada i per a l’assessorament  Com sempre, 

el meu agraïment més sincer a companyes i companys d’aquest Fòrum. 

Referent a la Transparència Municipal i  Consell Assessor i de Bon Govern, tinc el plaer 

d’incloure un resum de les reunions realitzades durant l’any 2021, el qual reflecteix quina ha 

estat la feina que a nivell de l’Ajuntament d’Igualada s’ha tirat endavant.  Podran comprovar 

que, si bé és una tasca de continuïtat, els avenços aconseguits ens esperonen per seguir 

millorant en transparència i en bon govern. Els objectius d’aquest Consell són força ambiciosos 

i la línia de treball persegueix constantment la seva consecució. 

Espero que la  Memòria que ara  faig arribar a les seves mans sigui prou completa i aclaridora, 

però en tot cas resto a disposició de tots vostès per a qualsevol dada que considerin 

insuficient. 

Per acabar, vull deixar constància del meu agraïment a totes les persones que han col·laborat 

en la solució satisfactòria de molts problemes que en el dossier s’exposen : a l’alcalde de la 

ciutat, a l’equip de govern, a tots els grups polítics municipals, al departament jurídic, tècnics i 

altres servidors públics. 

També a la secretària de la sindicatura, gràcies a la qual aquesta Memòria s’ha pogut 

presentar.  Finalment, però amb la màxima importància, a tots els igualadins i igualadines que 

m’han  donat la seva confiança i a qui dec  el màxim esforç i bona disposició per continuar 

defensant tots els drets que, per qualsevol causa, no hagin estat respectats. 

 

Rosa M. Sánchez 

Síndica Municipal de Greuges d’Igualada  
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2.- Funció De la Síndica 
 

La missió de la  Síndica municipal de Greuges d’Igualada es desenvolupa en dues dimensions 

d’actuació: 

- La defensa dels dret dels ciutadà i ciutadana davant un presumpte greuge 

- La prevenció general de les garanties dels drets fonamentals de tothom davant de 

l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. 

Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’administració municipal i dels organismes que 

en depenen i investiga les queixes que se li presenten. 

Les actuacions son confidencials  i es compleixen amb independència i objectivitat. 

La Síndica té el suport legal de la Llei 21/2002 de la Generalitat, respecte a la Llei Municipal i de 

règim Local de Catalunya 

Les seves funcions estan estipulades en el capítol VIII del Reglament Orgànic Municipal de 

l’Ajuntament d’Igualada 

Totes les actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges són gratuïtes per a la persona 

interessada, i no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador. 
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3.- Organització i funcionament de la Sindicatura 
 

La Sindicatura està oberta de dilluns a dijous i  està situada a la planta baixa de l’Ajuntament 

d’Igualada. 

Atén de forma presencial , per via telemàtica i telefònica 

Tots els ciutadans poden adreçar-se a la Sindicatura o bé presencialment mitjançant cita 

prèvia, telefònicament o per correu electrònic. 

Les competències de la Síndica son: 

- Atendre queixes i consultes de qualsevol persona referents a actuacions o missions de 

l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen, una vegada s’hagi esgotat 

la via administrativa. 

- Demanar informació a l’Administració Municipal, i en general a tos els organismes i 

empreses dependents de l’Ajuntament d’Igualada, sobre la consulta o la queixa 

formulades per decidir acceptar-les a tràmit o no. 

- Fa recomanacions motivades, suggeriments i recordatoris a les autoritats i al personal 

de l’Ajuntament d’Igualada. 

- Proposar fórmules de conciliació entre les parts. 

Motius de no admissió d’una queixa: 

- Anònimes. 

- Que plantegin qüestions que hagin estat objecte de resolució judicial. 

- Aquelles relacionades amb l’activitat administrativa que consti als procediments que 

es trobin en curs, llevat que facin referència al retard en la tramitació. 

- Problemes entre veïns o entre particulars 

- Problemes laborals. 

- Conflictes entre propietaris i llogaters. 

- Queixes que estiguin pendents de resolució judicial. 

- Aquelles que denotin mala fe o un ús abusiu del procediment amb la finalitat de 

pertorbar o paralitzar l’activitat de l’Administració. 
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En rebre una queixa, consulta, assessorament o informació la Síndica segueix el següent 

procediment: 

1. Comprovar que és una queixa, consulta, assessorament o petició d’informació que no 

tingui cap motiu d’exclusió 

2. 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. 

3. En finalitzar la investigació, la queixa s’accepta si es comprova que té un fonament, o 

bé es desestima, si no n’hi ha. 

4. 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. 

 

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. 
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4.- Organigrama Tipologia Actuacions Sindicatura 
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5.- Dades de l’activitat 
 

Durant aquest any s’han adreçat a la Sindicatura 130 peticions i 1 recomanació d’ofici 

 

D’aquestes 46 han estat CAI (Consultes, Assessorament i Informació) i 84 queixes  

 

 

Hi ha 20 reclamacions que no han estat admeses a tràmit pels motius següents: 

 

 

En els gràfics següents podem observar la distribució per raó de sexe, per forma de 

presentació, per barris i per àmbit funcional, és a dir, a les regidories. 

 

 

46 

84 

1 

Tipologia 
 

CAI 

QUEIXA 

OFICI 

1 

5 

2 

2 1 

3 

3 

1 

2 

Motiu de no admisió 
En tràmit 

Fora activitat municipal 

No competència 

No han esgotat via adm 

Queixa entre particulars 

Sense fonament 

Via Judicial 

Resolta abans d'actuar la 
sindicatura 
Sense reclamació prèvia 
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Val  la pena observar que la major part de les peticions segueixen sent de forma presencial, 

sent aquesta la forma de contacte escollida per la ciutadania ja que ofereix un espai còmode, 

privat i tranquil on poder exposar la seva argumentació 

 

 

 

Segons l’àmbit funcional podem dir que el major gruix de les queixes, un 38% d’aquestes, van 

dirigides a la regidoria de Hisenda, Coordinació i Règim Intern, l’explicació a aquest gruix és 

perquè el ganivet jurídic de l’Ajuntament d’Igualada l’hem emmarcat en aquesta regidoria tot i 

que podríem dir que fa un treball interdepartamental. 

33% 

14% 
53% 

Iniciativa 

Telefònica 

Web 

Presencial 

80 

48 
2 
1 

Dones 
Homes 
Col.lectiu 
Ofici 
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EXTERNES 3 Extern 3                 

ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE 5 
Serveis 
Socials 5                 

ENTORN COMUNITARI I COOPERACIÓ 5 
Atenció al 
Ciutadà 1 Consum 3 Salut Pública 1         

HISENDA, COORDINACIÓ I RÈGIM 
INTERN 27 Hisenda 3 Serveis Jurídics 24             

PROMOCIÓ CULTURAL I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 1 Cultura 1                 

SOSTENIBILITAT, MOBILITAT I   
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 14 Civisme 2 

Industria i 
Activitats 1 

Medi 
Ambient 1 Mobilitat 7 

Via 
Pública 3 

URBANISME, GOVERNACIÓ I TALENT 17 Cap Nord 2 Governació 
         
7  Policia Local 2 Urbanisme 6     

 

  

4% 
7% 

7% 

38% 

1% 

19% 

24% 

Àmbit funcional EXTERNES 

ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE 

ENTORN COMUNITARI I 
COOPERACIÓ 

HISENDA, COORDINACIÓ I RÈGIM 
INTERN 

PROMOCIÓ CULTURAL I 
RELACIONS INSTITUCIONALS 

SOSTENIBILITAT, MOBILITAT I 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

URBANISME, GOVERNACIÓ I 
TALENT 
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Districtes 

 Distribució de les peticions per districtes 
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Relació dels expedients 
 

A continuació relacionem totes els expedients de queixes del 2021 . 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

1/2021 4/1/2021 ADMESA 

AVARIA ENLLUMENAT PÚBLIC I ALTRES TEMES 

El ciutadà entra una reclamació sobre un carrer que no té llum i no rep resposta. Així mateix 
en ser un carrer sense sortida aprofiten la foscor per fer accions incíviques 

Des del servei d'enllumenat ens informen que hi ha incívics en aquesta zona que tallen el 
cablejat. El mateix dia que es parla amb el regidor se soluciona el tema.  
Es busquen solucions per tal que no torni a passar. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 05-febr-21 SERVEIS MUNICIPALS I 
GOVERNACIÓ. 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

5/2021 18/1/2021 NO ADMESA 

VÀRIES QUEIXES DE VIA PÚBLICA I ESPAIS CÍVICS TANCAT DURANT L'AGOST DIRIGIDES AL 
SGC 

Un ciutadà es va adreçar al SGC per interposar una queixa per diferents  temes. No ha 
presentat cap queixa a l'OAC dirigida a l'Ajuntament 

No es pot admetre ja que primer ha de presentar la reclamació al departament corresponent. 
Quan no li contestin o no li sembli correcta la resposta podrà accedir a la Sindicatura. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

 20/01/2021  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

6/2021 20/1/2021 ADMESA 

QUEIXA PER APARCAMENT ALTRES VEHICLES AL SEU GUAL 

Una ciutadana es queixa de què els cotxes s'aparquen tan a prop del seu gual que no pot ni 
entrar ni sortir amb el seu vehicle. Demana que es pinti l'espai entre el seu gual i el del veí 
com a zona per a motos. És un espai petit per aparcar (3,5m). 
Es recomana avisar a la Policia Loal quan hi hagi cotxes mal aparcats. 

Primer les propietàries dels dos guals han de delimitar el seu gual seguint les ordenances 
municipals, a l'asfalt i afegint mig metre a banda i banda. Al poc temps ens informa que els 
vehicles continuen aparcant. Es demana valoració  a Vialitat. 
Vialitat pintarà de groc la cantonada per facilitar la sortida del gual. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 10-febr-21 VIALITAT 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

7/2021 20/1/2021 NO ADMESA 

QUEIXA PER NO VEURE ELS FILLS PER RESOLUCIÓ JUDICIAL 

Un ciutadà es queixa perquè no pot veure els seus fills per ordre judicial des de l'agost de 
2020. L'ordre és per violència de gènere. 
 

S'informa al ciutadà que la sindicatura no pot actuar quan hi ha una resolució judicial. No té 
competències en aquests casos 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

 20/01/2021  

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

8/2021 25/1/2021 ADMESA 

QUEIXA PER ACTES INCÍVICS MENORS DES DE FA 3 ANYS 

Queixa reincident per actes incívics d’un grup de nens menors de 17 anys. Divendres 
22/1/2021 vuit nois el van agredir . Porta denúncia de Mossos i Informe d'atenció mèdica de 
les lesions. Les molèsties al comerços de Cal Font és continua. 
 

El 28/01/2021 s'organitza una reunió amb els veïns afectats pels actes incívics amb l'Alcalde, 
la Policia Local i l'assistència dels Mossos d'Esquadra per buscar una sol·lució conjunta. 
 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 10-febr-21 GOVERNACIÓ 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

9/2021 15/1/2021 ADMESA 

QUEIXA PER RESOLUCIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DESESTIMADA 

Una ciutadana demana Responsabilitat Patrimonial a l’Ajuntament per uns contenidors situats 
a la cantonada que diu van ser els causant d’un accident amb un altre vehicle. 

Revistat el tema es pot comprovar que els contenidors estaven situats a la distància correcte i 
el fet de què una altre vehicle es tirés damunt del seu era una qüestió de les assegurances i no 
pas de Responsabilitat Patrimonial.  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 25-febr-21 CONSUM 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

12/2021 27/1/2021 ADMESA 

QUEIXA PER MANCA DE NETEJA VIÀRIA PERIÒDICA I BRUTICIA EN UN SOLAR AMB 
ESCOMBRARIES 

Una ciutadana troba molta brutícia a la via pública per manca de servei de neteja a la zona on 
viu. També es queixa d'un solar TANCAT  col·lindant a la seva vivenda ,on s'hi aboquen 
escombraries. 
 

S'informa al Servei de Medi Ambient perquè comprovi la periodicitat de la neteja. S'informa a 
Urbanisme per si ha de requerir al propietari del solar per a netejar-lo , cosa que fan i el solar 
queda net 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 10-febr-21 MEDI AMBIENT I URBANISME 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

13/2021 27/1/2021 ADMESA 

QUEIXA PER FACTURA AIGUA SENSE VIURE AL DOMICILI 

Un ciutadà ha rebut una factura de més de 1.000 € per un consum d'aigua que no ha fet ja 
que viu en un altre país. 

Es contacta amb el tècnic de la companyia d'aigües per reclamar la facturació incorrecta. Es 
repara la fuita i la factura es descompta al màxim possible fins a 467€.  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15-febr-21  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

17/2021 09/2/2021 ADMESA 

QUEIXA PER MANCA ATENCIÓ AL CAP NORD 

Un noi amb moltes malalties cròniques diu que no rep l'atenció deguda. La seva doctora de 
capçalera està de baixa fa 15 dies i no té assignat cap altre metge i pot trigar 3 mesos. 
 

Ens posem en contacte amb la directora del Cap Nord per informar de la greu situació 
d’aquest noi. Ens confirma que ja estan buscant una solució per corregir la desatenció mèdica. 
 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15-febr-21 CAP NORD 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

18/2021 09/2/2021 ADMESA 

QUEIXA PER MANCA DE RESPOSTA DOS ANYS EN SOL.LICITUD D'ARMES 

Una senyora va demanar un permís d'armes molt abans del confinament i encara no ha rebut 
resposta a la seva petició. 

Es consulta amb l'OAC que és qui tramita les peticions. Ens informen que per la COVID es van 
aturar totes les peticions d'armes per atendre altres necessitats i emergències bàsiques 
provocades per la pandèmia. Actualment ja està en curs. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 10-febr-21 OAC 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

22/2021 18/02/2021 ADMESA 

QUEIXA PER MUR EN UN EDIFICI DE NOVA CONSTRUCCIÓ TOCANT AL MUR D'ACCÉS AL SEU 
EDIFICI. 

La presidenta de la comunitat està disconforme amb el mur nou  de ciment que sobresurt per 
sobre del seu mur uns 20-50 cms. No ha fet instància per queixar-se, només trucades i visita 
del tècnic d'urbanisme que li va oferir pintar. Vol resposta per escrit. 
 

Com que no ha presentat instància no hi ha obligació de respondre per escrit. Aquest és un 
tema civil entre veïns perquè el mur nou compleix amb la legalitat urbanística. No podem 
obligar a refer un mur privat. Abans era un solar brut i abandonat. 
Es parla amb el tècnic i confirma que les mides son correctes. Aquesta paret no és mitjanera, 
com a molt es podria demanar pintar del mateix color que el seu mur. 
 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 22/03/2021 URBANISME 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

25/2021 22/2/2021  NO ADMESA 

QUEIXA PER TRACTE DISCRIMINATORI A SERV. SOCIALS A LA COMUNITAT REFENIA 

Un ciutadà ens informa que ha pogut comprovar el tracte discriminatori a la comunitat 
Refènia per una traductora de S. Socials. Informa que acudirà al SGC. 
 

Perquè pugui actuar la Síndica primer ha d'interposar una queixa per escrit a l’OAC per 
aquesta actuació. No podem acceptar la queixa ja que primer ha d'esgotar la via 
administrativa. 
 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

 24/02/2021 OAC – SERVEIS SOCIALS 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

26/2021 23/2/2021  ADMESA 

QUEIXA PER GREUS PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA AMB VEINS INCÍVICS EN UN PIS SOCIAL 
DE LA GENERALITAT 

Una ciutadana explica que fa 6 anys que tota la comunitat té problemes amb una família que 
els amenacen, trenquen llums, bombetes, orins a l'escala, i se sospita que van cremar un 
cotxe al pàrking de l'edifici, baralles familiars violentes, no paguen comunitat,.... 

Serveis Socials coneix a la família per problemes amb l'educació dels fills. La mare té 
diagnosticada una malaltia  psicològica, cobren renda mínima garantida.  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15/03/2021 HABITATGE 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

27/2021 24/2/2021 ADMESA 

QUEIXA PER SANCIÓ D'APARCAMENT EN UNA ILLETA. 

Un agent de la policia local va aparcar en una illeta per anar buscar una cosa,  just on el van 
sancionar també a ell. Demana que tothom compleixi les normes i se li sancioni de la mateixa 
manera o li facin la devolució  dels diners de la sanció que ja havia pagat 

Es fa un informe a Serveis Jurídics recomanant s'anul·li però no s'accepta perquè és  una 
sanció reconeguda pel mateix autor. S’informa al Cap de Policia perquè prenguin mesures en 
referència als agents.  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 24/03/2021 GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

28/2021 24/2/2021 ADMESA 

QUEIXA PER AJUTS SOCIALS NO CONCEDITS PER MANCA D'EMPADRONAMENT D'UN 
MENOR 

Família separada amb custòdia compartida. El pare el va empadronar amb ell però el nen viu 
amb la mare i per això li deneguen ajuts socials perquè no està empadronat amb ella. Ja ens 
va visitar al desembre de 2020. 

La cap de l’OAC tractarà el tema amb l’advocada del CITE per buscar solució al problema 
d'empadronament. Finalment es recomana que consulti al seu advocat sobre la 
responsabilitat d'empadronar el nen sense permís del pare. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SERVEIS SOCIALS - OAC 24/02/2021 OAC – SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

29/2021 18/3/2021  ADMESA 

QUEIXA PER RESOLUCIÓ DESESTIMADA DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 

Una senyora va caure per un pegot de ciment a la calçada perquè no podia passar per la 
vorera,  pels  vehicles aparcats en zona de càrrega i descàrrega.  
Fa una petició per danys materials a l’Ajuntament i aquesta és desestimada 

Es fa informe a Serveis Jurídics recomanant deixar sense efecte la denegació dels danys 
materials. La proximitat de la zona de caiguda a la del seu domicili dona veracitat al relat i al 
no demanar danys personals avalen l’honestedat de la interessada en la seva reclamació. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 07/06/2021 SERVEIS JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

30/2021 11/03/2021 ADMESA 

QUEIXA PER PAGAMENT IMPOSTOS, SENSE TREBALL EN ERTE 

Un ciutadà es queixa perquè no pot pagar l'IBI. Els seus ingressos han minvat i al 2020 quasi 
no va treballar pel COVID. Demana reducció però no li correspon per la seva renda de 2019. 

Es demana una reunió amb la regidora per al 24-3-2021. Demanarà  fraccionament del deute. 
Al juny ens diu que finalment no ho demanarà. 
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RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 07/04/2021 INTERVENCIÓ - HISENDA 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

31/2021 17/03/2021 ADMESA 

QUEIXA PER RESOLUCIÓ SANCIÓ APARCAMENT 

Una ciutadana va parar el seu vehicle el temps just per poder portar el menjar a la seva mare 
de 95 anys  en una parada de bus que està en desús. En aquell moment la van sancionar. 
Degut a que el Centre de Dia estava tancat havia de dur el dinar a la mare. 

Es demana revocar la imposició de la sanció ja que la senyalització indueix a error per saber si 
es pot aparcar allà o no. Es comprova que efectivament la mare de la sancionada viu en aquell 
carrer. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 28/06/2021 SERVEIS JURÍDICS - VIALITAT 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

32/2021 22/03/2021 ADMESA 

QUEIXA PER PROBLEMA URBANISTIC ENTRE VEÏNS 

Un ciutadà té un  fill malalt i depressiu que té un edifici a una plaça de la ciutat. .Un veí ha 
tallat unes vigues i se li ha apropiat un tros de l’edifici del qual paga IBI actualment 

S'organitza una reunió amb l'arquitecte municipal que proposa una sol·lució per ambdues 
parts, propietari i ajuntament. Finalment la proposta no  és acceptada pel ciutadà i es 
produeix una situació d’estancament del tema. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ARXIVADA PER 
DESESTIMENT 

22/03/2021 URBANISME 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

33/2021 22/03/2021 ADMESA 

QUEIXA PER BRUTÍCIA I ESCOMBRARIES ABANDONADES EN SOLARS DEL  CENTRE CIUTAT 

Una ciutadana ens informa que estan tirant electrodomèstics, runa i  escombraries en uns 
solars al centre de la ciutat. Ens remet fotografies dels fets. 

S'informa  i s’envien les fotos al departament d'Urbanisme que ens confirmen que ja estan 
fent accions per comunicar-ho als propietaris. També informem al ciutadà que, per qualsevol 
queixa,  primer ho ha de fer dirigint-se al departament corresponent 
 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 24/03/2021 URBANISME 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

34/2021 22/03/2021 ADMESA 

QUEIXA PER OCUPES I DROGA REINCIDENT 

Una ciutadana explica que al carrer on viuen els seus pares no es pot viure, ni dormir, a causa 
d’ocupes,  sorolls, crits i accions incíviques. 

Es va organitzar una reunió  el 24-5-2021 amb Alcalde, Mossos d'Esquadra, i representant dels 
veïns per buscar sol·lució. Tot està en mans de jutjat esperant resolució al juny.  Finalment es 
treuen els ocupes 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 26/05/2021 URBANISME 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

35/2021 07/4/2021 ADMESA 

QUEIXA PER TRACTE POC RESPECTUÓS  I SANCIÓ DURANT CONFINAMENT ABRIL 2020 

Durant el confinament, un matrimoni jubilat anava  a comprar al supermercat prop de casa 
seva.  Els van aturar dos agents de la policia local per avisar que  no es podia sortir de casa i   
prohibició d’anar acompanyat. Han rebut sanció desprès d'1 any. Es queixen del tracte 
irrespectuós. Queixa del espòs. 

Es  confirma que la sanció és imposada per la  Generalitat de Catalunya i no tenim 
competències per poder actuar. S'informa que poden fer recurs i al·legar el que creguin 
convenient en defensa dels seus dret.   
Se’ls informa de la Resolució 3813/2021 24/01/22 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 24/01/2022 GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

36/2021 14/4/2021 ADMESA 

QUEIXA PER TRACTE POC RESPECTUOS  I SANCIÓ DURANT CONFINAMENT ABRIL 2020 

Durant el confinament, un matrimoni jubilat anava  a comprar al supermercat prop de casa 
seva.  Els van aturar dos agents de la policia local per avisar que  no es podia sortir de casa i   
prohibició d’anar acompanyat. Han rebut sanció desprès d'1 any. Es queixen del tracte 
irrespectuós.  Queixa de l’esposa. 

Es  confirma que la sanció és imposada per la Generalitat de Catalunya i no tenim 
competències per poder actuar. S'informa que poden fer recurs i al·legar el que creguin 
convenient en defensa dels seus dret.   
Se’ls informa de la Resolució 3813/2021 24/01/22 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 224/01/2022 GOVERNACIÓ 

 

  



 

22  

  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

37/2021 08/4/2021 ADMESA 

QUEIXA PER MANCA DE RESOLUCIÓ EN EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DANYS 
COMUNITAT PEL CLAVEGUERAM 

Fa més d’un any que es va iniciar l’expedient patrimonial d’uns danys que venen del 1986 a 
causa del clavegueram . Els veïns han hagut de demostrar i pagar les despeses d’aixecar el 
carrer. 
 

Es consulta a Serveis Jurídics com està l'expedient. Es preveu finalitzi aviat. S'ha refet informe 
tècnic 2 vegades per reclamar a la nostra asseguradora. 
Finalment s’ha pogut compensar els veïns 
 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 22/10/2021 SECRETARIA, SERVEIS 
JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

38/2021 12/4/2021 ADMESA 

QUEIXA PER MANCA DE RESPOSTA DEL DEPARTAMENT DE VIALITAT. 

Un ciutadà va presentar una  instància el 22 d'octubre 2020 i no ha rebut resposta. Vol que es 
pinti un requadre groc al costat del seu gual perquè aparquen cotxes i no pot sortir amb 
maquinària agrícola que guarda al magatzem de la seva propietat 

Es demana que ho estudiï el tècnic de mobilitat. No es pot acceptar la seva petició perquè hi 
ha més de 4 metres de distància per a l'aparcament de vehicles. El que sí es farà es repassar i 
repintar les marques viàries de l'asfalt dels guals. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 05/05/2021 VIA PÚBLICA – MEDI 
AMBIENT-MOBILITAT 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

40/2021 26/4/2021 ADMESA 

QUEIXA PER SANCIO TRÀNSIT INTERPOSADA PER UN ALTRE CIUTADÀ 
 

Una ciutadana  ve en nom del seu marit minusvàlid i d'edat avançada per informar  que ha 
rebut una denúncia  d'uns ciclistes   que  van increpar-lo fent cops al seu cotxe perquè els va 
dir que interferien en la circulació. Anaven en grup i no en filera. 

Es fa un informe recomanant s'anul·li la denúncia per una sanció a una persona gran  
discapacitada que va ser tractada de forma violenta. Tot i això va pagar la sanció. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 04/06/2021 GOVERNACIÓ 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

43/2021 30/4/2021 ADMESA 

INCIVISME I SOROLLS AL PÀRKING NOU DE LA PISCINA COBERTA DE LES COMES 

Una ciutadana informa que tots els veïns ja no poden aguantar el soroll de la música cada dia. 
Van presentar signatures al juliol de 2019. Els van rebre dos regidors i el problema continua. 
Agreujat pel tema del COVID. Vehicles a altes velocitats. 

S'informa a la ciutadana que amb la fi de l'estat d'alarma canviarà l'actuació dels joves i es 
trobaran en altres llocs. Poden trucar a la Policia Local sempre que considerin actuen 
incívicament. Resposta irrespectuosa de la ciutadana, insults i amenaces. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 05/05/2021 MOBILITAT- GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

45/2021 10/05/2021 ADMESA 

QUEIXA  SOBRE FACTURACIÓ D'AIGUA , CANVI DE COMPTADOR  I ATENCIÓ INCORRECTA A 
AIGÜES DE RIGAT 

Un senyor ha rebut una factura desproporcionada de consum d'aigua el mes de desembre. Ha 
demanat canvi de comptador per comprovar si hi ha una fuita o és problema del  mateix 
comptador. A més es queixa que l'han informat malament els tècnics de Rigat 

Es deriva la queixa al responsable d’Aigües de Rigat perquè estudiï el seu cas. Visita conjunta 
el 4 de juny a les 12:00 a Aigües de Rigat. S'arriben a compromisos per part del servei 
d'aigües. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 09/06/2021  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

46/2021 13/05/2021 ADMESA 

QUEIXA PER 4 SANCIONS DE CÀMERES ACCÉS RAMBLA 

Un ciutadà que viu a la Rambla ha rebut 4 sancions per passar amb la moto per anar a 
treballar perquè viu a la Rambla 

Es parla amb el regidor de Via Pública. S'està tractant el tema per deixar passar algunes hores 
als veïns del carrer. Les sancions quedaran anul·lades amb el compromís de no tornar a passar 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 26/05/2021 GOVERNACIÓ-SERVEIS 
JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

47/2021 20/05/2021 ADMESA 

QUEIXA PER VIOLÈNCIA ENTRE VEÏNS  

Un ciutadà que ja va venir al 2020, continua tenint problemes amb el seu veí a causa d’un mal 
aparcament que no li deixa treue el seu cotxe del garatge. 
Els problemes cada cop van a més, l’últim ha estat per un tema d’aparcament el que va 
ocasionar que tingues d’intervenir la Policia Local. 

Es demana informe a la Policia Local del dia del incident i sobre les gestions realitzades. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 10/06/2021 GOVERNACIÓ 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

48/2021 24/05/2021 ADMESA 

QUEIXA PER APARCAMENT DE VEÏNS EN ZONA DE VIANANTS PL. SANT MIQUEL 

Una ciutadana es queixa perquè hi ha algun veí que aparca a la plaça tot el dia i no se imposa 
cap sanció, en canvi a altres vehicles sí. 

S'informa al departament corresponent perquè prenguin mesures al respecte 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 04/06/2021 GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

49/2021 26/05/2021 ADMESA 

QUEIXA PER ACCIDENTS  CONTINUATS AMB CAMIONS DE PAS PEL  C. SANTA MARIA EN UN 
1r PIS 

Una ciutadana propietària d'un immoble al Carrer Santa Maria ha tingut molts incidents de 
camions que s'emporten part de la balconada del primer pis. L'ultima va ser fa 15 dies, quan 
muntaven les casetes de Nadal. Té por que caiguin totxos als vianants. 

S'acorda amb la regidoria responsable que s'instal·laran dues jardineres al carrer a sota de la 
balconada i així evitar que els  grans vehicles s'apropin a la façana i evitar els topalls. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 04/06/2021 URBANISME – VÍA PÚBLICA 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

50/2021 26/05/2021 ADMESA 

QUEIXA PER SANCIÓ PARQUÍMETRE HAVENT PAGAT TIQUET PER ERROR MATRÍCULA 

Una ciutadana va pagar el tiquet de zona blava però va posar malament la matrícula. Va 
al·legar i li han desestimat. 

Es fa informe a Serveis Jurídics recomanant que s’anul·li la sanció i retorn d'import de la multa 
pagada. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 04/06/2021 SERVEIS JURÍDICS - MULTES 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

54/2021 31/05/2021 ADMESA 

CONSULTA PEL SERVEI IMPUNTUAL DE LES AMBULÀNCIES , TRANSPORT PER  DIÀLISI 

Un ciutadà  ha de fer diàlisi periòdicament i l'ambulància casi mai arriba a l'hora. Això li 
perjudica la salut 

Es deriva la petició  al SGC perquè no tenim competència en aquest tema. Des d’atenció al 
pacient ens informen que  les ambulàncies no depenen de l'Hospital d'Igualada. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 09/06/2021  
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EXPEDIENT: Data Obertura  

55/2021 27/05/2021 ADMESA 

QUEIXA PER APARCAMENT DE VEHICLES A LA PLAÇA DE L'ENXUP I NO SON VEÏNS 

Els veïns  de la Plaça de l'Enxup es queixen perquè hi aparquen cotxes que no tenen permís 
per aparcar allà. Han passat llista a mobilitat del vehicles autoritzats i no han obtingut 
resposta. Com que no hi ha llista actualitzada la Policia no sanciona als no autoritzats. 

Es transmet la llista actualitzada a Governació perquè disposin de les matrícules que  tenen 
autorització per aparcar en la Plaça de l'Enxup. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 17/06/2021 MOBILITAT - GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

56/2021 31/05/2021 ADMESA 

QUEIXA PER SOROLLS BAR-TERRASSA ESTACIÓ VELLA 

Una ciutadana i tot els veïns pateixen els sorolls de l'obertura del bar i la terrassa al Parc de 
l'Estació Vella. Antecedents 2019 

S'informa del cas a Indústries i Activitats i es posen en contacte amb els propietaris de 
l'establiment, avisant-los de sancions i tancament si fos necessari. El dia 9-6-21 el ciutadà 
informa que segueix el soroll. Visita amb l’enginyer per intentar solucionar el tema. Els veïns 
han decidit canviar vidres,.... 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 17/01/2022 GOVERNACIÓ – VIA PÚBLICA 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

59/2021 09/06/2021 ADMESA 

DEMANA AJUDA PER VIVENDA SOCIAL  

Una ciutadana exposa que el pis social on viu està en condicions deplorables, diu que no té 
certificat d'habitabilitat. Demana un pis de protecció oficial urgent. 

Es deriva a Serveis Socials per tal que atenguin les seves necessitats i trobar una solució. Li 
han ofert ajudar a pagar l'entrada del pis que busqui. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 14/06/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

60/2021 28/06/2021 ADMESA 

QUEIXA PER SANCIÓ CÀMERA SENYAL, TAPADA PER PLÀSTIC OBRA PRIVADA 

Van posar-li una sanció per passar pel carrer s. Simplici. La senyal estava tapada per un plàstic 
d'una obra privada i li van dir els paletes que podia passar. Aquest senyor, per la seva feina, 
passa cada dia per allà i sap perfectament que hi ha càmeres. 

Informe a Serveis Jurídics 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 18/08/2021 MULTES 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

61/2021 28/06/2021 ADMESA 

QUEIXA PER SANCIÓ CÀMERA HAVENT INFORMAT DE LA MATRÍCULA 

Una senyora va tenir la necessitar de passar pel carrer S. Cristòfol  per portar menjar a la seva 
germana confinada amb tota la família per COVID. Va informar pel sistema informàtic però ha 
rebut sancions. 

Es lliura informe el 28/6/2021 per deixar sense efecte la sanció 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 14/06/2021 SERVEIS JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

62/2021 28/06/2021 ADMESA 

QUEIXA PER SANCIÓ APARCAMENT EN PL. SANT MIQUEL 

Un veí de la Pl. Sant Miquel es queixa perquè li posen sancions constantment a la plaça i amb 
import superior a altres vehicles aparcats, el mateix dia i policia 

Es lliure informe el 5-8-21 per deixar sense efecte la sanció 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 16/8/2021 GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

66/2021 12/07/2021 NO ADMESA 

DENEGACIÓ TARGETA PREPAGAMENT 

Va sol·licitar la targeta prepagament destinades a persones en situació d’atur i li van denegar 

Després de fer les investigacions oportunes s’ha pogut comprovar que la ciutadana no 
complia els requisit ja que no estava inscrita com a DONO (demandant d’ocupació no 
ocupada)  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 12/07/2021 ORGANITZACIÓ I QUALITAT 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

67/2021 12/07/2021 NO ADMESA 

EXPEDIENT PER MÚSICA ALTA 

Va rebre una sanció de 150 € per tenir la música alta a casa seva el 31-12-20 i diu que no està 
conforme perquè no va ser així. 

La sanció sembla totalment correcta i se li recomana que le pagui abans d'acabar el termini 
fixat per evitar recàrrecs. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 13/07/2021 EXPEDIENTS SANCIONADORS 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

68/2021 15/07/2021 ADMESA 

SOROLLS RESTAURANT 

La xemeneia funciona des de les 9 del matí a les 5 de la tarda. Si hi ha sopars, fins a les 12 nit. 

Ho comuniquem al departament corresponent i ens diuen que ja han contactat amb el 
propietari del restaurant per solucionar el tema  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 20/01/2022 INDUSTRIA I ACTIVITATS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

73/2021 29/07/2021 ADMESA 

DESCONTENT AMB LA POLICIA 

Se li van retirar unes multes per haver pitat davant la Policia Nacional com a llibertat 
d'expressió i en repulsa pels fets de l'1-0 però no està conforme amb l’actuació de  la Policia 
Local 

S'ha comunicat a la Regidora qui ho farà extensiu a l'Alcalde i al Cap de Policia Es comunicarà 
al ciutadà que es prendran les mesures corresponents. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCAT 30/07/2021 GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

75/2021 30/07/2021 ADMESA 

ERROR APLICACIÓ SIMA 

El dia 4-3 anava al Conservatori de Música i va aparcar a la zona blava, utilitzant el pagament 
de l'APP. Pel que sigui va fallar i ara li cobren una multa que considera injusta. 

Es demanarà que s’anul·li la sanció ja que aquell mateix dia l'aplicació va fallar amb altres 
persones. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 16/8/2021 SERVEIS JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

76/2021 30/07/2021 ADMESA 

MULTA QUE VAN POSAR AL SEU FILL  

Va aparcar davant d'un Pas Zebra però hi havia suficient distància entre el pas i on estava 
aparcat. Té fotos i testimonis. 

Es demanarà que s’anul·li la sanció per improcedent. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 16/8/2021 SERVEIS JURÍDICS - POLICIA 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

79/2021 04/08/2021 ADMESA 

TAXA ESCOMBRARIES 

Va haver de desocupar la casa que tenien per perillositat i va solicitar l’exempció de la taxa 
d’escombraries. No va rebre resposta. 

S'ha demanat que es respongui a aquesta senyora amb l'explicació de què es tracta d'un 
Ordre del Tribunal Suprem per la qual tot propietari té l’obligació de pagar la taxa 
d’escombraries. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 19/8/2021 HISENDA 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

83/2021 19/8/2021 ADMESA 

MULTA QUE CONSIDERA INJUSTA 

Al deixar al seu nét a l’escola va fer una parada, sense baixar del vehicle per tal que el nen 
baixes, va veure com un policia, que regulava el tràfic de l’escola, va fer-li una fotografia. Al 
cap d'uns dies va rebre una sanció que considera injusta perquè no va aparcar el vehicle ni va 
baixar d'ell. 

S'ha estudiat el cas d'aquest senyor i les proves aportades i s'ha anul·lat la sanció. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15/11/2021 SERVEIS JURÍDICS- MULTES 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

84/2021 18/8/2021 NO ADMESA 

HABITATGE GENERALITAT 

És el President de la Comunitat d'aquests pisos i es queixa perquè no tenen aïllament, passant 
fred al hivern i molta calor a l'estiu, a més de sentir els sorolls i veus dels veïns- 

Derivada al SGC 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

 17/09/2021  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

86/2021 07/09/2021 ADMESA 

ZONA TARONJA 

Va deixar el cotxe, amb el tiquet corresponent, li van posar una multa com si no el tingués i 
quan va fer les al·legacions, adjuntant el tiquet, li van denegar igualment. 

El Gabinet Jurídic ha revisat aquest expedient i comprova que aporta el tiquet conforme va fer 
el pagament. S’anul·la la sanció. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15/11/2021 SERVEIS JURÍDICS – SIMA 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

87/2021 13/09/2021 ADMESA 

MULTA DAVANT DE CASA SEVA 

Té permís per aparcar davant casa seva per carregar i descarregar, però a causa d'una 
operació recent, va tenir un imprevist mèdic i no va poder baixar amb la rapidesa que 
convenia 

He fet arribar el comprovant de l'Hospital Clínic al Dpt. Jurídic  que ha acceptat els motius 
exposats 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15/09/2021 SERVEIS JURÍDICS  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

88/2021 13/09/2021 ADMESA 

PROBLEMES DE RATES 

Ens avisen que en un edifici de la ciutat, que està ocupat, hi ha moltes rates que s’escampen 
per tot el barri. 

Es fa un requeriment al propietari perquè en el termini d'un dia desratitzi l'edifici. Els Mossos 
intervindran per parlar amb els ocupes i que deixin fer l'operació de desinfecció. Al final ho ha 
fet l'Ajuntament amb càrrec al propietari. Desallotjat . 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15/10/2021 SANITAT - GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

89/2021 13/09/2021 ADMESA 

ALDARULLS PARC GARCIA FOSSAS 

Aquesta setmana de Festa Major, tots els dies i nits, han hagut de suportar sorolls, música al 
màxim, i brutícia. Demana que s'habilitin llocs per als joves. 

S’informa al departament corresponent per tal que prenguin mesures 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 13/09/2021 SOSTENIBILITAT - 
GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

90/2021 16/09/2021 ADMESA 

MULTA QUE LI VAN POSAR ELS MOSSOS PER APARCAR EN DOBLE FILA QUAN 
DESCARREGAVA A LA PERRUQUERIA DEL SEU GERMÀ 

No hi havia trànsit i no molestava el pas de ningú per ser una hora de poc trànsit 

Es demana l’anul·lació de la multa perquè no va ser la Policia Local qui la va posar i per 
efectuar només descàrrega sense molestar el trànsit 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 29/11/2021 SERVEIS JURÍDICS  
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EXPEDIENT: Data Obertura  

91/2021 14/09/2021 ADMESA 

RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 

Va caure a la plaça de Cal Font per una rajola aixecada i li han desestimat la reclamació. 

Es fan al·legacions sobre el contingut de la seva denegació. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

EN TRÀMIT  SERVEIS JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

92/2021 20/09/2021 ADMESA 

MANCA D'ATENCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

Es discapacitada i necessita cuidador. El fill feia aquesta funció i cobrava de la Generalitat, 
però va anar a viure amb el pare i li van retirar. Ara torna a viure amb la mare i segons ella, 
des de Serveis Socials no li volen tramitar. 

He trucat a Serveis Socials i em diuen que aquesta setmana l'Assistenta Social la telefonarà. 
No es neguen a tramitar-ho sinó que necessiten veure que hi ha una mica d'estabilitat a casa 
seva (cuidador) 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 20/09/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

94/2021 21/09/2021 ADMESA 

SANCIÓ ZONA TARONJA 

Va aparcar a la zona taronja del costat de l'estació i va anar a buscar el tiquet. Ho va intentar 3 
o 4 vegades però no va sortir. Aleshores va anar a comprar al Supermas i quan va tornar ja li 
havien posat la multa. Posaven paper a la màquina en aquell moment. 

S'ha tornat a revisar l'expedient i es comprova la impossibilitat de l'usuari de posar el tiquet 
per manca de paper. S’anul·la la sanció. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15/11/2021 SERVEIS JURÍDICS – SIMA 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

95/2021 23/09/2021 ADMESA 

SANCIÓ PER EXCÉS DE TEMPS 

Va estacionar el seu vehicle davant de la joiera de la qual és propietària per tal de carregar 
joies de valor per ser traslladades a una altre joiera. Aquesta operació de càrrega és va 
retardar més del necessari a causa de l’existència de clientela a la botiga que demanaven 
l’atenció de l’interessada. 

Demanem la retirada de la sanció, que no és acceptada 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

RESOLTA 02/02/2021 SERVEIS JURÍDICS  
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EXPEDIENT: Data Obertura  

96/2021 27/09/2021 ADMESA 

BONIFICACIONS ESC.MÚSICA 

Es queixa perquè a l'escola de música no hi ha cap bonificació a les famílies monoparentals i, 
sí, en canvi, a les famílies nombroses. Ho considera discriminatori. 

Hem preguntat la possibilitat d'aquesta demanda a la Regidora, qui ens comunica que fins la 
propera aprovació de les taxes escolars (abril-juny) no s'hi pot fer res. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 13/10/2021 DEPARTAMENT HISENDA 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

97/2021 29/09/2021 ADMESA 

SANCIONS CÀMARES   

Va tancar la botiga del c/Sant Simplici a finals del 2019 i malgrat haver avisat al control de 
càmeres, tots els cotxes que es van utilitzar per ajudar a buidar el local van ser sancionats. 

Demanen que es retirin les multes 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 26/11/2021 SERVEIS JURÍDICS –MULTES 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

98/2021 07/09/2021 ADMESA 

BUS URBÀ 

El bus dels dimecres, de les 13:10 h. quan passa per la plaça Castells, no pot pujar tots els 
usuaris perquè ja va ple. 

El regidor s'ha posat en contacte amb l'empresa concessionària i els dimecres a les 13:10 hi 
haurà reforç de capacitat perquè ningú es quedi a terra. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 04/10/2021 DEPARTAMENT MOBILITAT 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

99/2021 07/10/2021 ADMESA 

RETARD AUTOCAR 

Avui 7-10 el bus de les 6:45 h. de Monbus no ha passat per una de les parades habituals i no 
han avisat. Tota la gent ha hagut d'agafar el bus de les 7:15 h. que  ha arribat a les 7:20h. El 
fet de treballar a Barcelona comporta moltes pèrdues a aquesta usuària. 

Comunicat al Regidor de Mobilitat qui s'ha posat en contacte amb Monbus. Han escrit una 
carta de disculpes a la interessada. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 15/10/2021 DEPARTAMENT MOBILITAT 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

100/2021 21/10/2021 ADMESA 

PROBLEMES AL SEU EDIFICI 

Fa més de 40 anys que viuen en un pis, el pis de sota està destrossat per les persones que hi 
vivien abans. No poden fer obres ni reparacions perquè el sostre no aguantaria. Es parlarà 
amb l’arquitecte municipal i amb l’inspector d’obres 

Es deriva a Mediació Comunitària.  
Ens informen que ho han enviat al jutjats 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 26/01/2022 URBANISME 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

103/2021 21/10/2021  NO ADMESA 

CONTINUACIÓ EXP 26 

Continuació  Exp. 26. Té por perquè el veí amenaça i continua destrossant-ho tot i la Policia i 
els Mossos diuen que  no hi poden fer res.   

Se li ha facilitat l'adreça electrònica dels responsables Generalitat 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 22/10/2021 HABITATGE 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

104/2021 21/10/2021 ADMESA 

TRIBUNA C/. SANTA MARIA 

Té una casa en aquest carrer i la tribuna queda sortida. Els camions, quan passen, topen amb 
la construcció perquè a l'altra banda l'ajuntament hi va posar llums metàl.lics i bancs de pedra 
i no queda gaire pas. 

Ja hi havien posat jardineres, però ara les han enretirat de la paret per obligar que els camions 
no trenquin la construcció de la tribuna i les han fixat al terra. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 31/01/2022 DEPARTAMENT ENTORN 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

105/2021 25/10/2021 ADMESA 

DEMANA SENYALITZACIÓ AL COSTAT DEL SEU APARCAMENT. 

Els cotxes no respecten les distàncies i aparquen a banda i banda del seu pàrquing i 
l'impedeixen entrar i sortir 

Es demana que senyalin l'espai des del seu garatge fins a la cantonada per tal d'evitar que s'hi 
posin vehicles. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

  DEPARTAMENT MOBILITAT 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

106/2021 29/10/2021 ADMESA 

NETEJA FULLES PASSEIG 

Va en cadira de rodes i ha de passar pel carril bici. L’empresa de neteja fa el  Passeig fins al 
carrer Lleida però no més avall. S'enganxen les fulles  a les rodes i se li espatlla contínuament. 

Demana que es compri una màquina aspiradora i així es comunica al Servei d'Entorn. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 02/02/2022 ENTORN 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

107/2021 10/11/2021 ADMESA 

RECLAMACIÓ AL CAP NORD 

Va rebre mala atenció per part d'una doctora que es va negar a fer una mamografia ràpida a 
la seva mare  amb antecedents familiars, tot i que hi havia dates buides. Es va detectar 
càncer. 

Ens reunim amb el Responsable del departament i ens diu que el procediment va ser bo però 
potser van fallar les formes. 
 Ens  transmet les seves disculpes i el convenciment que aquesta circumstància no es tornarà 
a produir. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 20/01/2022 CAP NORD 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

109/2021 10/11/2021 NO ADMESA 

SANCIÓ PER ANAR SENSE MASCARETA 

A causa de la seva malaltia respiratòria no pot anar amb mascareta. La multa ve directament 
de sanitat (Generalitat Cat.) Encara ha de fer recurs 

S'aconsella fer el recurs i adjuntar certificat mèdic 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 10/11/2021  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

110/2021 11/11/2021 ADMESA 

SANCIÓ APARCAMENT 

Va portar un client a la seva perruqueria perquè està discapacitat física i mentalment, i al matí 
li va preguntar a un agent on podia aparcar el cotxe. Com que era de 3 a 4 de la tarda, li va 
aconsellar que el deixés a la zona de càrrega i descarrega . Tot i així, en arribar, els hi van 
posar la multa.  

Es tracta d'un cas d'humanitat i així ho va veure l'agent del matí, ja que no molestava ningú. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 18/11/2021 SERVEIS JURÍDICS 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

113/2021 30/11/2021 NO ADMESA 

RECLAMACIÓ PER NEGLIGÈNCIA MÈDICA 

El seu fill era malalt mental amb paranoies suïcides. Va demanar que l'ingressessin i al 
Psiquiàtric de Martorell van dir que no tenien llits i que en tindria suficient amb una injecció. 
Es va suïcidar en unes hores. 

Derivada al SGC.  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 30/11/2021 SGC 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

114/2021 01/12/2021 ADMESA 

SANCIÓ CÀMERA 

Té el domicili a la Rambla Sant Isidre i autorització per passar-hi en cotxe, però quan van 
tancar la Rambla no sabia que només es podia passar en una sola direcció. El preu de les 
multes també ha variat des de llavors, de 200 a 50 €. 

Es demana anul·lació per defecte de forma (no existeix la foto de la càmera) i pel canvi 
d'import en les multes. També per la manca d'informació prèvia. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 27/12/2021 SERVEIS JURÍDICS 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

115/2021 07/12/2021 NO ADMESA 

RETIRADA DEL NIF 

Va anar a la Policia Nacional a renovar el NIF i li van retirar l'anterior i en el seu lloc li van 
donar només la targeta de "Resident comunitari a Espanya núm. 4725765 

S'ha dirigit a aquesta senyora al SGC ja que no és de la nostra competència 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 07/12/2021 SGC 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

117/2021 15/12/2021 ADMESA 

SANCIÓ QUE CONSIDERA INJUSTA 

El van sancionar per aparcar en un lloc on no constava cap prohibició expressa d’aparcament, 
després de quinze dies de la sanció sí que es va senyalitzar la prohibició. Demana la retirada 
de la sanció per considerar-la injusta. 

Es comprova que efectivament la senyalització es va posar quinze dies després de la sanció  al 
ciutadà. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 25/02/2022 SERVEIS JURÍDICS 
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EXPEDIENT: Data Obertura  

118/2021 15/12/2021 ADMESA 

SANCIÓ CÀMERA 

La seva dona té el carnet de discapacitada i sempre l'ha d'acompanyar algú. Es pensava que 
podia passar per tot arreu, però al travessar la Rambla en la direcció que ignoraven que no es 
podia fer, l'han multat. 

Es demanarà que s'estudiï la seva anul·lació per la seva condició de discapacitada i per la 
confusió que hi ha haver les primeres setmanes en tallar la rambla. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 27/12/2021 SERVEIS JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

119/2021 15/12/2021 ADMESA 

SANCIÓ AMB LA QUE NO HI ESTÀ D'ACORD 

Ha rebut una sanció per saltar-se un semàfor en vermell, quan assegura no haver passat per 
aquell carrer ni a aquella hora, i pot demostrar amb testimonis  que estava en un altre lloc. 

En funció dels testimonis que presenta, es demana la revisió de la multa. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 27/12/2021 SERVEIS JURÍDICS 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

120/2021 15/12/2021 NO ADMESA 

MULTA DGT 

Ha rebut requeriment de l'Agència Tributària per pagar una multa de més de 300 € de trànsit 
DGT, sense haver rebut la comunicació ni la fotografia. 

No es pot acceptar perquè correspon a la Direcció General de Trànsit. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 15/12/2021  

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

121/2021 15/12/2021 No ADMESA 

INCIVISME PL. CAL FONT - C/.CLOS 

Viu en els pisos entre la plaça de cal Font i c/.Clos i els caps de setmana, entre els que van i 
vénen de la discoteca i els que s'hi afegeixen, no paren de soroll, brutícia, pixums, aldarulls i 
baralles. Contínuament truquen a la Policia. 

Estan recollint firmes dels veïns que entraran a l'OAC i, quan ho facin, demanaré hora a la 
Regidora i atendré la petició. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 15/12/2021  
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EXPEDIENT: Data Obertura  

124/2021 20/12/2021 ADMESA 

SUBVENCIONS CULTURALS 

Van presentar una instància el 19 de juliol i encara no han rebut resposta. En tornen a entrar 
una altra. 
 

Derivat a Cultura per tal que donin resposta a l'entitat 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 19/012021 CULTURA 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

125/2021 15/12/2021 ADMESA 

DISCOTEQUES C/ LA TORRE 

Es queixen de les discoteques del carrer de la Torre i dels comportament incívics que hi van 
associats. Trenquen vidres dels cotxes, tomben les motos, vomiten, etc. Demanen que es 
tanquin 

És parla amb el Regidor per veure quina sol.lució es pot prendre i per traspassar el malestar 
dels veïns. S’han donat instruccions a la Policia Local perquè vigili la zona 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

  GOVERNACIÓ 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

126/2021 27/12/2021 ADMESA 

SOLAR SENSE TANCA 

A la Rbla. St. Ferran, 8, hi ha un solar que es va fer tancar i van posar una tanca d'alumini, 
però han trencat les brides i entren gent a fer "festes".Brut, rates, escombraries... 

Es comprova que és un solar del banc Sareb,  se’ls hi envia requeriment per tal que es torni a 
tancar.   

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

SOLUCIÓ AMISTOSA 17/05/2022 ENTORN 

 

 

EXPEDIENT: Data Obertura  

127/2021 27/12/2021 ADMESA 

IMPOST CIRCULACIÓ VEHICLES 

Li van detectar una discapacitat el febrer del 2020 i al juliol de 2021 el metge li va dictaminar 
amb caràcter retroactiu. Li toca subvenció impost i no li donen. 

Pendent resolució 
 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

PENDENT   
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Relació de les consultes, assessoraments i informacions a la Sindicatura any 2021 

EXPEDIENT:  CAI Data Obertura  

2/2021 7/1/2021 ADMESA 

CONSULTA PER MANCA DE SEGUIMENT DE SERVEIS SOCIALS 

Una ciutadana de la comarca té problemes de convivència amb la seva mare afectada per una 
malaltia mental. Es queixa de la manca de seguiment i compromisos per part de l’organisme 
que l’atén. Actualment ja no volen atendre-la. 

Se li recomana que segueixi insistint al SGC i quan la seva mare visqui a Igualada podrà 
demanar ajuda domiciliària. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 07/01/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

3/2021 19/01/2021 ADMESA 

CONSULTA PER AVARIES DE LLUM CONTINUADES AL BARRI DE MONTSERRAT 

Dos ciutadans, en representació de la Comunitat de Veïns de Barri  de Montserrat, informen 
de talls continus de llum i estació obsoleta. Ja han demanat ajuda al SGC 

L'enginyer ens informa que els operaris ja hi estan treballant. Aviat estarà resolta l'avaria. 
S'informa que Endesa garanteix que la xarxa no està obsoleta ja que es va diversificar la 
càrrega fent-ne una altra de nova a Mossèn Forn. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 19/01/2021 INDUSTRIA I ACTIVITATS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

4/2021 4/1/2021 ADMESA 

CONSULTA PER  A AJUDES  SOCIALS PER A LA SEVA MARE 

Ens informa que a la seva mare no li van donar el grau de discapacitat tot i que amb un ull no 
hi veu i es va trencar tíbia i peroné, l'habitatge no té dutxa, sinó banyera,.... 

Serveis Socials recomana que tornin a demanar revisió de discapacitat perquè ha d'haver 
estat un error . Quan tingui el grau podrà accedir al servei domiciliari de dues hores diàries. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 20/01/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

10/2021 26/1/2021 ADMESA 

CONSULTA PER DENEGACIÓ AJUT LLOGUER HABITATGE GENERALITAT PER COVID. 

Una ciutadana de la comarca ens consulta ja que se li ha denegat l'ajut de lloguer d'habitatge 
per COVID. Ens informa que tota la documentació la va portar al Consell Comarcal 

Comprovem la documentació que va enviar al  Consell Comarcal i detectem que aquesta està 
incompleta, per aquest motiu se li va denegar l'ajut. Se l'informa dels altres ajuts vigents 
actualment 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 27/01/2021 HABITATGE 
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

11/2021 26/1/2021 ADMESA 

ASSESSORAMENT  IMPORT PLUSVÀLUA 

Un ciutadà que tenia un pis a Igualada ha rebut una notificació per un pis que va traspassar en 
dació a un banc. L’import de la dació era superior al de compra. 

Se li informa que segon la llei Reguladora d'Hisendes  Locals en el seu article 105 c) s'indica 
que s'ha de pagar plusvàlua  per dació en el cas que la vivenda no sigui l'habitual a on estava 
empadronat. El ciutadà vivia en una altra propietat seva. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 27/01/2021 TRESORERIA 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

14/2021 01/02/2021 NO ADMESA 

CONSULTA PER SANCIÓ CONSUM ALCOHOL A LA VIA PÚBLICA 

Una ciutadana ens informa que ha rebut una sanció per al seu fill per consum de begudes a la 
via pública i no hi està d'acord. 

Se l'informa que l'expedient sancionador encara no ha finalitzat i, per tant, la Síndica no pot 
intervenir. Encara pot fer recurs de reposició. Quan li responguin podrà acudir a la Síndica de 
Greuges. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 01/02/2021 HABITATGE 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

15/2021 03/022021 ADMESA 

CONSULTA PER IMPOST DE VEHICLES/EXEMPCIO PER DISMINUCIÓ 

Una ciutadana fins ara tenia una bonificació del 100% en el impost de circulació per 
minusvàlid. Ara s'ha canviat el vehicle a un híbrid i li apliquen un 75% 

Es consulta a tresoreria i se l'informa que ha de sol·licitar la bonificació aportant la 
documentació de minusvàlid a l'oficina de la Diputació de Barcelona al c. Sant Carles, 
demanant cita al 93 472 91 40 i li aplicaran de nou el descompte. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 03/02/2021 TRESORERIA 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

16/2021 09/022021 ADMESA 

CONSULTA PER ASSEGURANÇA DE DEFUNCIÓ (CADA ANY REBUT MÉS CAR) 

Un ciutadà fa seixanta anys que pagant la pòlissa de defunció veu que cada any li pugen molt 
l'import. 

S’aconsella al ciutadà que demani assessorament per veure si és correcta la pujada que li 
apliquen a l'oficina d'atenció al consumidor de l'Ajuntament d'Igualada a les instal·lacions de 
L'Espai Cívic Centre. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 09/02/2021 OFICINA DEL CONSUMIDOR 
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

19/2021 09/02/2021 ADMESA 

ASSESSORAMENT PER RESOLUCIÓ SANCIÓ ESCOMBRARIES 

Una senyora no està d'acord amb la sanció imposada al seu pare, qui té problemes de salut 
mental i memòria, per haver llençat escombraries en un portal. 

Els informes que ens aporta la filla de l'infractor són posteriors a la infracció i no es pot 
justificar la malaltia de pèrdua de memòria.  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

INFORMADA 15/03/2021 EXPEDIENTS SANCIONADORS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

20/2021 10/02/2021 ADMESA 

CONSULTA PER UN PLA DE PENSIONS JA QUE NO POT TREURE DINERS QUE NECESSITA PER 
MENJAR 

Un ciutadà que té problemes econòmics necessita treure diners del Pla de pensions i el banc 
no li permet. Actualment està de baixa de malaltia i té prevista visita amb els Serveis Socials 
per demanar  ajuda d'aliments 

Es fa la consulta amb l'entitat bancària i ens comunica que no pot treure els diners perquè no 
està inclòs en els casos previstos en el contracte (atur, invalidesa o ERTE). El ciutadà ens 
informa que canviarà de banc i que ja ha rebut ajuda d'aliments. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

INFORMAT 10/02/2021 OFICINA DEL CONSUMIDOR 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

21/2021 12/022021 ADMESA 

ASSESSORAMENT HABITATGE I CANVI ASSISTENTA SERVEIS SOCIALS 

Una ciutadana que ja havíem atès per aquest tema no està conforme amb el canvi 
d'assistenta a Salut Mental. També ens transmet que en el pis de Phima té desperfectes. 

Li recomanem que torni a demanar canvi d'assistenta a Serveis Socials, no podem intervenir 
en la feina interna del departament. Referent a l'habitatge, que faci una queixa per escrit a 
Phima i si no responen que ens visiti de nou. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 15/02/2021 HABITATGE  - SERVEIS 
SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

23/2021 19/022021 ADMESA 

CONSULTA PER UN EDIFICI NO ACABAT, EN MAL ESTAT, A LA  PL. DE LA CREU 

Una ciutadana vol saber què ha de fer perquè enderroquin un edifici en mal estat a la Pl de la 
Creu. Perill pels vianants. 

S’informa que ha de cursar una queixa per escrit al departament d'Urbanisme a l'Oficina del 
Ciutadà o per la Web de l'Ajuntament perquè la responguin. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 19/02/2021 OAC -URBANISME 
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

24/2021 19/022021 ADMESA 

CONSULTA PER UNA SANCIÓ DE GRUA PER APARCAR EN UN GUAL QUE NO ÉS DE LA SEVA 
PROPIETAT 

Una ciutadana aparca regularment en un gual privat del qual sap que no entren ni surten 
cotxes fa anys i el propietari del costat del gual l'ha denunciat i la grua es va emportar el seu 
cotxe. 

Consultem a Intervenció si aquest gual està actiu. Ens confirmen que sí. No podem ajudar-la 
perquè el reglament de circulació no permet aparcar en un gual encara que sigui el propi i ha 
hagut una denúncia d'un ciutadà. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 23/02/2021 INTERVENCIÓ 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

39/2021 20/042021 ADMESA 

CONSULTA PER EVITAR OCUPES A CASA SEVA 

Una ciutadana ha de marxar més de 6 mesos  i no sap com evitar que entrin ocupes en la seva 
absència. Ja ha tingut un robatori i dos intents més fallits perquè estava a casa. 

Se li aconsella que contracti un servei de videovigilància connectada amb alarma a un servei 
d'avís a la Policia/ Mossos 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 21/04/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

41/2021 26/04/2021 ADMESA 

ASSESORAMENT PEL PAGAMENT D'UNES DESPESES ADDICIONALS 

Una senyora gran va demanar unes sabates a una botiga d'ortopèdia model i talla com en 
altre ocasió. Li han cobrat 12€ addicionals en ports i no està d'acord, creu que és un abús 
 

Se li recomana que demani ajuda trucant al Punt d'Informació al Consumidor ubicat a l'Espai 
Cívic Centre on podran defensar els seus interessos. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 26/04/2021 OFICINA DEL CONSUMIDOR 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

42/2021 27/04/2021 ADMESA 

ASSESSORAMENT PEL PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL 

Un ciutadà va vendre un immoble sense benefici i ha hagut de pagar un import de plusvàlua 
municipal. Va fer al·legacions a la resolució i li han desestimat. 

Revisada la documentació se l’informa que el recurs de reposició es va presentar fora de 
termini, s'havia de fer en 1 mes de rebre la resolució i no al cap de tres anys de la resolució 
per decret. Pot acudir als jutjats per defensar els seus drets. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 04/05/2021 TRESORERIA 
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

44/2021 11/05/2021 ADMESA 

ASSESSORAMENT PER AJUT SOCIAL 

Un ciutadà necessita ajuda de Serveis Socials perquè no té cap ingrés i no sap com podrà 
sobreviure mentre es tramita la Renda Mínima Garantida 

Es demana a Serveis Socials que revisin el seu expedient per agilitzar el possible les seves 
necessitats. No tindrà RMG perquè ha tingut ingressos d'ERTO de 4.000. Se li programa visita 
en 15 dies amb una nova assistenta. Compta amb l'ajuda del seu germà. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORAT 12/05/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

51/2021 26/05/2021 ADMESA 

CIUTADANA INFORMA DE RATES A DIFERENTS CARRERS DEL CENTRE D'IGUALADA 

Una ciutadana vol informar que ha vist rates al carrer Sant Simplici, Alba,  Argent i també al 
Carrer Trinitat a prop de ECC 

s'envia mail informant al Regidor i a la administrativa del departament perquè facin les 
actuacions corresponents. Ja estan fent accions per eradicar-les. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 17/06/2021 SANITAT I SALUT 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

52/2021 27/05/2021 ADMESA 

DEMANA INFORMACIÓ PER UN PIS LLOGAT QUE NO PAGUEN FA 13 MESOS 

Una senyora té un pis llogat i ara ja porta 13 mesos sense cobrar. Està en mans d'advocats 
però li diuen que el deute no el cobrarà i vol saber què pot fer 

El jutge va arxivar el cas per adreça incorrecta i per tant no pot reclamar el pagament. Se li 
aconsella consulti amb la seva advocada abans de canviar el pany del pis de la seva propietat. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

INFORMADA 31/05/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

53/2021 31/05/2021 ADMESA 

CONSULTA PER FACTURACIÓ ENDESA MANTENIMENT 

Un ciutadà de la comarca es queixa perquè paga un manteniment addicional,  OKLuz Assist, 
per reparació d’aparells, instal·lacions elèctriques i l’escalfador,   en la factura de la llum i no 
ha hagut de reparar cap aparell. Demana que li donin de baixa el servei associat i la devolució 
dels imports pagats. 

Adreçat al Consell Comarcal , al servei de l'Oficina del Consumidor perquè la incidència no és a 
Igualada. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 31/05/2021 OFICINA DEL CONSUMIDOR 
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

57/2021 02/06/2021 ADMESA 

NECESSITA AJUDA PER PODER VIURE I ESTÀ D'OCUPA 

Una ciutadana ens truca de part de la seva amiga que té problemes amb el telèfon. Està 
d'ocupa, amb 3 fills i el marit a la presó. Demana ajuda. 

Se li informa que ha de posar-se en contacte amb Serveis Socials per estudiar el seu cas i 
poder-la ajudar. Ja l'atenen i ajudaran en tot el que es pugui. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 09/06/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

58/2021 04/06/2021 No ADMESA 

ASSESSORAMENT PER  RETIRADA  DE DOCUMENTACIÓ PER CAUSES POLICIALS 

Un ciutadà no té documentació des del 2014 ja que li va retirar la Policia. Va cometre frau 
documental i el porta un advocat però no aconsegueix recuperar la seva documentació per 
poder treballar i viure dignament 

Ha de continuar amb el seu advocat per aconseguir recuperar la documentació. Des de 
sindicatura no tenim competències en aquests àmbits policials. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 09/06/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

63/2021 28/06/2021 ADMESA 

ASSESSORAMENT PEL COMPORTAMENT IRRACIONAL D'UN VEÍ 

Una ciutadana està preocupada perquè un veí es comporta d'una manera irracional. Aixeca 
embornals per netejar-los, ha trencat una paperera del carrer, escombra tot el carrer 
Creueta,.... 

Es fa la consulta a Serveis Socials per si tenen constància de l'estat mental d’aquest senyor. No 
el coneixen  però sí a la mare, per SAD. Aconsellen informar al policia de barri per estar atent 
d'aquest veí, i si s'agreuja o violenta, s’haurà de fer una denúncia a la Policia Local. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 30/06/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

64/2021 08/072021 ADMESA 

INFORMACIÓ PER PROBLEMES DE TRAMITACIÓ AMB ASSEGURANÇA PER DESPERFECTES A 
LA VIVENDA 

Un ciutadà ha patit desperfectes i humitats a casa seva arran de les obres realitzades pel veí 
del pis superior.  

En ser un problema entre particulars i en tenir bona relació entre els veïns, es recomana que 
les dues companyies d'assegurança es posin d'acord per tal de trobar una solució. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

INFORMADA 08/07/2021  
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

65/2021 05/07/2021 ADMESA 

QUEIXA SOROLLS PER MAQUINÀRIA EMPRESA DE PELLS, PUDORS I CONTAMINACIÓ MEDI 
AMBIENT 

A l'Espelt una empresa ha anat creixent amb més naus. Uns veïns no poden obrir les finestres 
pel soroll. Pensen que contaminen entorn. Han demanat ajuda a l'Ajuntament d’ Òdena i no 
ho han aconseguit 

Han de formalitzar una queixa a l'Ajuntament d’ Òdena perquè pugui actuar l'Enginyer 
industrial  d’aquella administració. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 06/07/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

69/2021 15/07/2021 ADMESA 

DESNONAMENT 

Viuen en un pis tota la seva família (matrimoni i cinc fills). L'edifici va canviar de propietari i 
ara ni té contracte ni li cobren el lloguer. Han vingut tres persones oferint-li mil euros perquè 
marxin perquè tenen que enderrocar la casa. Necessiten  pis social 

Derivat a l'Assistenta Social per tal que acceleri la demanda de pis, qui a la vegada el deriva al 
SOJ i al SIP. Té hora per demanar pis el 15-9-21. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 20/07/2021 HABITATGE - SERVEIS 
SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

70/2021 26/7/2021 ADMESA 

COBRAMENT GENERALITAT I CAIXA 

Va tutelar una neboda amb un 86% de discapacitat i la Generalitat no li dona resposta. En 
canvi, li envia uns complements no sap perquè ni per quin motiu. Caixabank li retorna els 
imports que rep a nom de la seva neboda. 

Derivat al SGC 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 26/7/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

71/2021 26/7/2021 ADMESA 

PROBLEMA AMB ASSEGURANÇA 

Fa temps va tenir un problema al seu pis i ho va comunicar a l'Assegurança, però no li 
solucionen la qüestió. 

Derivada a Consum de l'Ajuntament o bé a l'Atenció al Consumidor del Consell Comarcal 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 26/7/2021 OFICINA DEL CONSUMIDOR 
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

72/2021 23/7/2021 ADMESA 

RETARD CAP 

Va demanar hora per a la vacuna Covid del seu fill i tarden molt a donar-li 

No ha calgut fer res perquè ja té hora per vacunar-se. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 29/7/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

74/2021 29/7/2021 ADMESA 

PROBLEMES AMB L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA 

Vol  saber on dirigir-se per un problema  amb l’Ajuntament de Masquefa 

Derivada al SGC 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 29/7/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

78/2021 30/07/2021 ADMESA 

COBRAMENT PATRIMONIAL 

Reclama el cobrament de la reclamació patrimonial que va fer, per les rates que van envair 
casa seva. 
Li van dir que li enviarien el import per la desratització de l’edifici  i encara no ho ha rebut 

Hem seguit les ordres de pagament fins a  trobar-les i confirmar el pagament. 
Ja ho ha rebut. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 02/08/2021 DEPARTAMENT JURÍDIC 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

81/2021 16/8/2021 ADMESA 

REBUTS ENDESA 

Fa gairebé 6 mesos que no rep els rebuts de la llum. Ha demanat un certificat a  l’empresa 
d’electricitat conforme ha estat culpa d'ells però no li han volgut fer. Té por que després li 
arribin de cop i no se'n pugui fer càrrec. 

Derivat al Punt de Consum de l'Ajuntament d'Igualada 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 16/08/2021 OFICINA DEL CONSUMIDOR 
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

82/2021 16/08/2021 ADMESA 

SOROLLS DEL VEÍ PER PROVOCAR QUE DEIXI EL PIS 

Una senyora, que està divorciada (per mal tractaments) i té una nena discapacitada molt greu, 
té uns veïns al pis del damunt que donen cops expressament per tal que no puguin descansar 
i que acabin marxant del pis. Queixes també d'altres veïns. 

Està atesa pels Serveis Socials, i ha fet visites amb la Mediadora.  Ni la Policia ni els Mossos  
poden ajudar-la.  

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 16/02/2022  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

85/2021 06/9/2021 ADMESA 

QUEIXA CAP NORD 

Una senyora es queixa perquè la seva mare no es trobava bé i al CAP no la van voler atendre 
personalment. La van portar a urgències i ja estava greu. Mal servei i mal diagnòstic. 

Se l'assessora perquè sàpiga on enviar la seva reclamació 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 07/9/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

93/2021 20/09/2021 ADMESA 

DEMANA ENTRAR EL  SEU VEHICLE EN ZONA DE CÀMARES 

Una ciutadana ens diu que el seu marit té greus problemes de mobilitat i no pot caminar 
gaire. Per poder assistir a la Missa de Santa Maria necessita permís de pas. 

L'he posat en contacte amb la responsable de l'OAC qui li ha donat instruccions de tot el que 
necessitava per tal que se li doni el permís. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 21/10/2021 OAC 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

101/2021 21/10/2021 ADMESA 

RATLLADES COTXE 

Un senyor va deixar aparcat el vehicle davant els contenidors d'escombraries i l'endemà al 
matí se'l va trobar tot ratllat per l'actuació del buidat de contenidors. 

Derivat a la Cia. D'Assegurances 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 21/102021  
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

102/2021 21/102021 ADMESA 

PETICIÓ DE GUAL PERMANENT 

Un senyor té accés al seu magatzem a través de una única porta que dóna al c/. Del Sol, s/n. -
racó- i aparquen els cotxes tocant a la porta, fins i tot abonyegant-li. 

Se li proposen varies solucions que no accepta, però finalment posarà un gual 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 21/10/2021 URBANISME I MOBILITAT 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

108/2021 10/11/2021 ADMESA 

NECESSITA UNA VIVENDA 

Viu sense contracte en un local sense aigua al B. De Fàtima (rellogada), amb un llit per a ella i 
el seu fill. Està ple d'homes i diu que ja no pot viure més en aquelles condicions. Paga 250€. És 
malalta mental. 

Parlo amb Serveis Socials i em diuen que és ella qui ha de buscar un pis. Després, en tot cas, ja 
l'ajudaran a pagar el lloguer. Així se li comunica. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 10/11/2021 HABITATGE – SERVEIS 
SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

111/2021 16/11/2021 ADMESA 

DESNONAMENT DE PIS 

Ens visita una família perquè l'antic propietari va vendre l'edifici i ara els volen desnonar 
d'aquí 15 dies. 

L'Assistent Social ens comunica que ha demanat prorroga al Jutje i els hi ha concedit fins al 
13-1-2022. També s'ha demanat a la Mesa d'Emergència... 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

ASSESSORADA 30/11/2021 SERVEIS SOCIALS 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

112/2021 30/11/2021 NO ADMESA 

EXPEDIENT SANCIONADOR PER GOS SENSE MORRIÓ 

Se sanciona una senyora per portar un gos considerat potencialment perillós sense morrió . 
Ella comenta que és la primera vegada que l’avisen i que no entén perquè la sancionen. 

La normativa diu que els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats, amb morrió i tenir 
els documents corresponents, assegurança, carnet de conductor de gos perillós,...  
En no complir amb la normativa se la va sancionar 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 30/11/2021  
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EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

113/2021 30/11/2021 ADMESA 

PROBLEMES AMB RECLAMACIÓ A CAT SALUT I AL PSIQUIÀTRIC DE MARTORELL 

El seu fill es va suïcidar per falta d'auxili en el Psiquiàtric quan havia demanat ajuda per a ser 
ingressat i s'hi van negar. 

He escrit al SGC per tal que acceleri la resposta a aquesta família que ho està esperant 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 30/11/2021 SGC 

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

116/2021 15/12/2021 NO ADMESA 

RECLAMEN VEURE EL NÉT 

Reclamen poder veure el  nét que van tenir durant els primer 28 mesos de la seva vida ja que 
la mare no el va poder atendre per diversos problemes. Actualment no els hi deixen veure. 

No es pot actuar perquè aquest tema està al Jutjat 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 15/122021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

122/2021 16/12/2021 NO ADMESA 

PUJADA DE LLOGUER I DENUNCIA PERQUÈ MARXI DEL PIS 

El propietari l'ha portat al Jutjat perquè li exigeix el pagament de contracte (650€ mes) quan 
oralment havien quedat en 500 euros. Ara li reclama també els endarreriments. 

No hi podem intervenir però li aconsello vagi a Serv. Socials per demanar ajut. També a 
Habitatge per demanar un pis. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 16/12/2021  

 

EXPEDIENT: CAI Data Obertura  

123/2021 17/12/2021 NO ADMESA 

PROBLEMA VEÏNAL 

Una senyora ha telefonat perquè té un problema amb els veïns. 

Derivat a la Mediadora per tractar-se d'un tema entre particulars. 

RESOLUCIÓ: Data Tancament Servei Adjunt: 

TANCADA 17/12/2021  
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Actuacions d’ofici  o recomanacions 

EXPEDIENT:  
Recomanació d’ofici 

Data Obertura  

77/2021 30/07/2021  

RECOMANACIÓ D’OFICI A MOBILITAT 

Es demana la retirada de dues pilones del C/ Sant Pau cantonada amb C/ Esquiladors, ja que 
dificulta enormement la circulació de camions.  

De moment no ha estat atesa la petició. 
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6.-Altres activitats de la Síndica 
 

6.1 Consell Assessor i de Bon Govern  
 

17 de març de 2021 

INTRODUCCIÓ 

Després d’un any de què aquest Consell no s’hagués reunit a causa de les circumstàncies, es 

reinicien aquestes sessions, ara per via telemàtica, per tal que tots els membres s’assabentin 

de les novetats que s’han anat produint a nivell normatiu i també, a la resposta que des 

d’aquest ajuntament se li ha donat. 

De fet, aquest Consell Assessor i de Bon Govern, com el seu nom indica, té la missió de 

comprovar que des de l’Administració igualadina s’està fent una bona tasca o, millor dit, 

serveix per certificar que tot s’està fent bé. La transparència és l’objectiu i el compliment de les 

lleis, la nostra obligació. 

Per sort, i malgrat el trasbals que ens ha tocat viure a nivell local i nacional,no han quedat 

enrere les novetats que calia incorporar per ordre de la Generalitat i pel nostre propi Codi Ètic. 

En aquest sentit, la constant dedicació del Cap de Servei d’Organització i Qualitat, així com del 

Gabinet Jurídic, han estat claus. 

1) El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 

transparència i el dret d’accés a la informació pública, que té com a finalitat garantir 

una implementació més homogènia i també efectiva de la Llei 19/2014 de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

El nou decret ve a clarificar conceptes jurídics i resoldre els nombrosos dubtes 

interpretatius de la llei vigent, tot aprofitant l’experiència adquirida per les diferents 

administracions públiques de Catalunya en l’aplicació de la llei al llarg dels darrers sis 

anys. 

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern té dos grans 

objectius: la regulació de la transparència en l’activitat pública i la regulació de l’accés 

de la ciutadania a la informació pública. El Decret ens aporta claretat, matisos i 

concrecions a una Llei de per sí molt àmplia per facilitar-ne l’aplicació a cada 

administració pública. 

Desenvolupa tres àmbits diferenciats per a tots aquells que gestionen l’exercici de la 

transparència: qui ha de publicar informació, com cal publicar-la i com cal gestionar les 

sol·licituds d’accés a la informació pública. 

Pel que fa als subjectes que han de publicar informació, la nova normativa ens aclareix 

quines entitats formen part del sector públic i, per tant, han de facilitar informació de 

manera proactiva. També concreta què han de publicar determinades entitats 

privades per tal de complir amb la Llei de transparència. 
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El decret també destaca quins són els continguts a publicar per part de les 

administracions: la forma, el lloc o el mitjà de publicació així com els terminis de les 

actualitzacions d’informació. 

 

Una de les novetats del Decret i que té un impacte directe en la gestió de les 

sol·licituds ciutadanes d’informació pública, és el fet que quan una sol·licitud és 

estimada per part de l’Administració, aquesta podrà emetre una comunicació 

simplificada de finalització del procediment administratiu, cosa que agilitza el 

procediment afavorint tant la ciutadania com l’Administració. 

Una altra novetat en matèria d’informació pública és la concreció de les causes legals 

per les quals una sol·licitud és admesa o no. Alhora, el decret especifica els límits que 

cal tenir en compte a l’hora de facilitar la informació a la ciutadania. 

Per tal d’adaptar les disposicions de la Llei de transparència referents a les dades i 

formats de lliurament, un cop passats sis anys de la seva aprovació, el Decret dedica 

un capítol a regular la lliure reutilització de la informació a publicar amb la finalitat de 

permetre la seva explotació a la ciutadania mitjançant la seva reproducció i divulgació 

per qualsevol mitjà. 

Manifesta que el decret s’ha elaborat de forma participada i col·laborativa i destaca el 

treball i aportacions del Grup de Transparència Local de la Xarxa de Governs Locals de 

Catalunya. Explica que també s’ha tingut molt en compte la feina desenvolupada per la 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) que ha anat 

desenvolupant criteris interpretatius i doctrina al llarg d’aquests sis anys d’aplicació de 

la Llei de Transparència. 

Informa que, des de la Regidoria d’Entorn Comunitari i conjuntament amb el consell 

Assessor i de Bon Govern, es treballarà per anar portant a la pràctica els diferents 

elements i criteris que el nou Decret inclou, tant des del punt de vista del treball jurídic 

a realitzar com  dels aspectes organitzatius referents als treballs per actualitzar les 

diferents fitxes dels ítems de transparència, per tal d’incorporar els canvis necessaris al 

nostre Portal de Transparència. 

Es treballarà també per adaptar el procediment actual de gestió de les sol·licituds 

d’accés a la informació pública als nous criteris inclosos en el Decret, sobretot pel que 

fa a la comunicació simplificada de les resolucions. 

Finalment, el Sr. Simó fa un resum, per Títols, de l’esmentat Decret. 

Referent al PLA INTERN D’IGUALTAT s’informa que aquest s’ha anat prorrogant fins l’any 2020 i 

que en el darrer Ple es portà a l’aprovació. Aquest Pla, promou polítiques d’igualtat i la 

incorporació de perspectiva de gènere. Marca accions i objectius, dels quals es farà un 

seguiment. 

El Sr.  Simó posa de manifest que el darrer any ha estat dur en molts aspectes i que la gestió de 

l’Administració no ha permès analitzar nous productes per gestionar sobre transparència. Cent 

vint persones estan fent teletreball. 

Es posa de manifest, per part de la Síndica, que molts ajuntaments van tenir problemes greus 

amb l’atenció ciutadana. En aquest sentit l’Ajuntament  d’Igualada va funcionar molt bé, cosa 

de la qual ens hem de felicitar. 
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El Sr. Simó explica que es va reforçar l’atenció telefònica i telemàtica i es van comptabilitzar 

uns 12.000 tràmits telemàtics. Ressalta la implicació de tot el personal i el gran creixement 

d’aquesta via de comunicació. 

El Sr. Fermí Capdevila també destaca la feina feta a l’OAC, que tot i la gran pressió, va tenir una 

molt bona resposta. 

 

16 de juny de 2021 

Es  dóna compta de l’acord adoptat pel Ple Municipal de 24 de novembre del 2020 en virtut del 

qual es nomena a la Sra. Montserrat Duch i Solé com a vocal al Consell Assessor i de Bon 

Govern, en substitució de la Sra. Carlota Carner i Carrer. 

S’aprova l’acte de la sessió ordinària duta a terme el dia 17 de març de 2021. 

La Síndica posa de manifest que durant aquesta sessió, s’hauria de deixar resolts i tancats els 

temes de les agendes institucionals i el registre de regals i viatges dels alts càrrecs que, a causa 

de la pandèmia, van quedar encallats. 

També deixa constància que es disposa d’una única persona per tirar endavant, d’una manera 

pràctica i efectiva, les qüestions de Transparència i Bon Govern, el Sr. Simó,   a qui se li agraeix 

una vegada més el seu treball. Però també insisteix en què les exigències de Bon Govern ens 

obliguen a considerar com es pot avançar, tant en les normes que arriben des de la 

Generalitat, com en la missió d’aquest Consell Assessor. 

Establiment del Pla de Treball  per a la publicitat activa de l’agenda institucional de 

l’Alcalde i el registre de regals/viatges dels alts càrrecs. 

El Sr. Simó informa que s’ha creat un compte Google, que incorporarà un calendari 

personalitzat per a cadascun dels 21 regidors i regidores del consistori. 

Aquests calendaris es publicaran directament a la web municipal i seran accessibles des de 

l’apartat de la fitxa de Regidor/a, just sota de la informació sobre trajectòria acadèmica i 

professional. 

De la mateixa manera, des del portal de la Transparència, hi haurà un enllaç als calendaris 

publicats. Com es pot comprovar, s’intenta tirar endavant els objectius projectats, amb el 

màxim d’eficàcia. 
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Treballs realitzats sobre Transparència. 

- S’ha donat resposta al qüestionari de Transparència del Síndic de Greuges de 

Catalunya. 

- S’ha designat com a unitat d’informació en matèria de Transparència, el 

Departament d’Organització, tot i que el procediment és distribuït entre els 

departaments afectats. 

- S’han fet les següents aportacions al portal de la Transparència: 

a) Actualització de les informacions: inventari, relació de llocs de treball i 

declaracions de retribucions dels òrgans directius beneficiaris de 

subvencions, restant pendent l’actualització del registre d’interessos dels 

càrrec electes, que es farà a finals de juliol així com del personal interí. 

b) Procés de participació d’Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022. 

 

Aprofitant aquest tema, la Síndica puntualitza que la Sindicatura hauria de funcionar 

electrònicament però amb la necessària confidencialitat, cosa que s’estudiarà tan aviat com 

sigui possible. 

 

20 d’octubre de 2021 

Es comença la sessió felicitant oficialment al Sr. Simó, que des del mes d’agost ha ampliat les 

seves responsabilitats i a la Sra. Montserrat  Moncunill, a qui per mèrits propis li han ofert el 

càrrec d’Interventora. 

La Síndica destaca que a partir d’ara el Sr. Simó tindrà més feina i que seria interessant que 

pogués comptar amb més recursos humans ja que encara queda feina per fer en relació al 

Consell Assessor i de Bon Govern, que principalment recau en ell i en el departament jurídic. La 

Síndica opina que caldria buscar algun projecte innovador per tal de donar visibilitat al Consell, 

previ   repartiment de tasques . Properament, cadascú dels membres que hi són present 

presentarà una idea que permeti millorar, agilitzar i donar transparència a l’administració 

igualadina. 

Valoració del “Informe d’avaluació del dret d’accés a la informació” del Síndic de Greuges de 

Catalunya per a l’Ajuntament d’Igualada. 

El Síndic de Greuges de Catalunya elabora un Informe Anual de Transparència on avalua la 

publicitat, el dret d’accés a la informació pública, bon govern, govern obert i el sistema de 

garanties. Enguany ha iniciat una “prova pilot” fent servir la tècnica de sol·licitant ocult. 
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Donar compte dels treballs realitzats sobre Transparència. 

Enumeració  dels diferents treballs realitzats en matèria de Transparència: 

- Publicació de l’actualització anual del Registre d’Interessos dels Regidors i 

Regidores 

- En estudi la creació d’un espai a la web municipal destinat a l’ocupació pública. 

- Continua el treball de l’agenda institucional de l’Alcalde. 

Properes actuacions en relació al Codi d’Ètica i Bon Govern a les Empreses Municipals 

S’informa que l’any 2020 es va aprovar el Codi Ètic i de Bon Govern, el qual cal estendre a les 

empreses municipals. Es posa de manifest la voluntat de realitzar una reunió amb aquestes 

empreses per tal de comunicar aquesta necessitat i per tal que l’adoptin i la confirmin. 

I fins aquí, ben resumides, les reunions que es van realitzar i debatre entre tots els 

components d’aquest Consell Assessor durant l’any 2021.  

 

6.2 Ràdio 
 

 

 

La Síndica fa intervencions a l’emissora ”Radio Igualada” quinzenalment on és entrevistada i 

exposa els temes més habituals de la Sindicatura. 

Són sessions de uns 15 minuts dins el programa de “Igualada Capital” 

 

6.3 Xerrades Educatives 
 

Programació de xerrades a les escoles que ho sol·liciten per a alumnes de primària, secundària 

i batxillerat. 

 

 

 

 

 

 



 

54  

  

6.4 Actes institucionals 
 

17/05/2021 Presentació de la Memòria 2020 a l’Alcalde d’Igualada, Il·lm.  Marc Castells 

 

 

17/07/2021 Rebuda al Sr. Jordi Cuixart a l’Ajuntament d’Igualada 
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17/09/2021 Visita del Conseller d’Interior, Honorable Joan Ignasi Elena 

 

29/09/2021 Assistència a la inauguració del equipament municipal Cal Badia 
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28/10/2021 Visita a l’Alcaldessa de Vilanova del Camí, Il·lma. Sra. Noemí Trucharte 

 

 

26/11/2021 Assistència a la inauguració de la façana de l’Escola Pia d’Igualada 
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6.5 Altres dades d’interès 
 

WEBS: 

 PÀGINA  DE LA SÍNDICA  D’IGUALADA : 

http://www.igualada.cat/ca/lajuntament/sj  

on trobareu: 

- Accés a les Memòries de la Sindicatura d’Igualada des del 2011 fins 

al 2020 

- Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 

- Declaració de Girona (Congrés Internacional de Síndics Locals) 

 

 PÀGINA DEL FÒRUM DE SÍNDICS DE CATALUNYA 

https://www.sindicatureslocals.cat/nosaltres/el-forumsd/ 

 

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

 

DOCUMENTS:  

 

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

 

 CODI D’ÈTICA I DE BON GOVERN   https://www.seu-

e.cat/ca/web/igualada/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-

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

  

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


 

58  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 2021 

 

 


