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Presentació
El document que teniu a les vostres mans és el recull de les actuacions
desenvolupades pels Òrgans de Defensa de la Ciutadania durant l’any
2020. Incorpora l’Informe anual de la Síndica de Greuges i l’Informe de
la Comissió de suggeriments i reclamacions amb totes les actuacions
desenvolupades durant aquest període. Tots dos informes van ser
presentats al Ple Municipal el 28 d’abril de 2021.
Com sabeu, des del mes de març de 2020 ens trobem immersos en una
situació força complicada arran de la situació provocada pel virus de la
Cóvid-19, que ha generat moltes dificultats econòmiques i socials a tota la ciutadania en general.
Ara, més que mai, necessitem que tots els serveis públics de la nostra ciutat donin resposta a les
problemàtiques dels ciutadans i les ciutadanes i trobin solucions als nous problemes que ens estem
trobant. Estem convençuts que aquest és l’objectiu principal de la seva raó de ser, però també que podem
trobar dificultats i/o que molts ciutadans i ciutadanes poden tenir propostes de millora que poden ajudar
a donar una millor qualitat als serveis públics de la nostra ciutat.
La Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet està al servei de tots els ciutadans i les ciutadanes per donar veu
als seus suggeriments, respondre les seves consultes i tramitar les seves reclamacions, en segona instància,
respecte a l’atenció rebuda per part dels serveis municipals de l’Ajuntament.
El nostre objectiu és que cap persona es quedi en indefensió davant l’Administració, intervenint directament
en les reclamacions relacionades amb l’Ajuntament de la ciutat i derivant al Síndic de Greuges de Catalunya
o al Defensor del Pueblo aquelles que excedeixen el nostre àmbit competencial.
Al document trobareu el detall de tots els expedients tramitats des de l’Oficina, així com l’estat de tramitació
en què es troba cadascun d’ells a 31 de desembre de 2020.
Des d’aquestes línies vull agrair la confiança a totes les persones que s’han adreçat a nosaltres, i també a
l’equip que fa possible el dia a dia de l’Oficina.
Estem per ajudar-te!
Merche García
Síndica de Greuges de L’Hospitalet
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TÍTOL I.
Òrgans de Defensa de la Ciutadania
a L’Hospitalet: Síndica i Comissió
de suggeriments i reclamacions
1. Órgans de Defensa de la Ciutadania
Al juliol de 2017 s’aprova el reglament orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant
L’Ajuntament de L’Hospitalet, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data
de 22 d’agost de 2017, en què es regula la funció del Síndic/a de Greuges i el funcionament
de la Comissió de suggeriments i reclamacions. Aquests dos òrgans seran els encarregats,
dins de l’organització municipal, de la defensa dels drets i interessos dels ciutadans i de les
ciutadanes davant l’administració municipal.
L’àmbit territorial de l’actuació dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania coincideix amb el
terme municipal i l’àmbit funcional de la pròpia administració municipal.
Resten expressament excloses de les funcions dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania
(Síndica de Greuges de L’Hospitalet i Comissió de suggeriments i reclamacions):
•

Les funcions de control polític de l’activitat municipal, que corresponen al Ple
municipal.

•

Les reclamacions que tinguin iniciats procediments administratius o accions
judicials.

•

Les reclamacions que tinguin per objecte els serveis o les activitats que no
correspongui prestar legalment i a l’Ajuntament, o bé que aquest no les presti
efectivament.

•

Les reclamacions relatives a les actuacions entre particulars legalment excloses de
la intervenció municipal.
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–– L’Ajuntament.
–– Organismes dependents o vinculats a l’administració municipal

La legislació de règim local de Catalunya contempla la possibilitat de crear la figura de
Síndic/a Municipal de Greuges dins dels òrgans complementaris de l’administració municipal.
Aquesta institució també està reconeguda a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya al seu
article 78.4, on reconeix la possibilitat d’establir relacions entre el/la Síndic/a de Greuges de
Catalunya i els/les Síndics/ques i els/les Defensors/es locals.

–– Empreses públiques de capital totalment o parcialment municipal que prestin
serveis municipals.
–– Empreses privades o entitats que rebin subvencions, ajuts o recursos municipals
destinats a la prestació d’activitats o serveis municipals.
–– Tots aquells organismes que exerceixin per delegació competències locals en
l’àmbit d’aquesta delegació.

Tanmateix la figura del/de la Síndic/a de Greuges està contemplada a la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, que al seu article XXVII el configura com a

1.2. Comissió de suggeriments i reclamacions

mecanisme de garantia dels drets humans de proximitat. La carta va ser signada pública
i oficialment el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Sant Denís, i va ser ratificada pel Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió de 26 de juliol de 2000.
El/La Síndic/a de Greuges esdevé una fórmula democràtica de control de l’activitat de
l’administració municipal i la configuració de la seva elecció un mecanisme més de promoció
de la democràcia participativa de la ciutat. La incorporació d’aquesta nova institució suposa
un apropament de l’administració local a la ciutadania amb l’objectiu de la millora global
del funcionament de l’Ajuntament i d’una eficaç prestació dels serveis públics.
MISSIÓ
La seva missió és la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns
i veïnes del municipi i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat.

FUNCIONS
L’article 6 del Reglament orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant
l’Ajuntament de L’Hospitalet regula les funcions de la Síndica de Greuges, que són:

El Ple municipal, en sessió de 20 de desembre de 2011, va aprovar el Reglament orgànic del
Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, publicat al Butlletí Oficial de la Província de

•

La defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania del

Barcelona el 12 de gener de 2012, el qual determina a l’art. 63 la composició de la Comissió

municipi.

de suggeriments i reclamacions, que és un òrgan d’existència obligatòria per als municipis
de gran població, de conformitat amb l’art.132 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de

•

Gaudeix d’autonomia, independència i objectivitat en el compliment de les seves
funcions de supervisió de l’administració municipal.

•

Pot supervisar no tant sols a iniciativa de tercers sinó també per pròpia iniciativa
les accions i omissions relacionades amb l’administració municipal i els serveis
municipals que portin els següents ens:

les Bases de Règim Local.
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Art. 11. Tots els acusats d’un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que no
es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat

recullen al Títol I del seu informe anual.

totes les garanties necessàries per a la seva defensa.
La seva missió és la defensa dels drets dels veïns i de les veïnes davant l’administració
municipal, atenent especialment a la supervisió de l’activitat de l’administració municipal en
relació a les queixes i les deficiències observades en el funcionament dels serveis municipals,
així com les recomanacions i els suggeriments en relació al funcionament d’aquests serveis.

Art.12.

Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el
seu domicili o la seva correspondència(...).

Art. 13. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de
cada estat.

També serà l’encarregat d’elaborar i tramitar el preceptiu informe d’avaluació normativa

Art. 14. Tota persona, en cas de persecució, té dret a buscar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país.

de periodicitat bianual.

Art. 15. Tota persona té dret a una nacionalitat i ningú no serà privat arbitràriament de la seva
nacionalitat, ni del dret de canviar de nacionalitat.

No obstant això, la Comissió de suggeriments i reclamacions en sessió del 18 de juliol de
2019, va resoldre delegar en la Sindicatura la resolució de les queixes presentades.

2. Drets fonamentals i àmbit d’actuació de la Síndica de
Greuges de L’Hospitalet

Art. 18. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Aquest dret inclou
la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament,
en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l’ensenyament, la
pràctica, el culte i l’observança.
Art. 19.- Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser
molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les

Tal i com s’assenyala anteriorment la Síndica de Greuges de L’Hospitalet té la funció de la
defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania del municipi.

idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.
Art. 20. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
Art. 21. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de

Serà el nostre marc de referència la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptats i

representants lliurement elegits. (2)Tota persona té dret, en condicions d’igualtat, a accedir

proclamats per l’Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III) de 10 de

a les funcions públiques del seu país (3) La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat

desembre de 1948. Van ser proclamats com l’ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions

de l’Estat, aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran

a fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració,

de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment

promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats,

equivalent que garanteixi la llibertat de vot.

i assegurin, amb mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement i

Art. 22. Tota persona , com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant

aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels estats membres com entre els dels

l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país,

territoris sota llurs jurisdicció.

la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i
el lliure desenvolupament de la seva personalitat.

A continuació destaquem alguns dels drets recollits a la Declaració Universal de Drets
Humans que estan més vinculats a la funció de la Síndica de Greuges:

Art. 23. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i
satisfactòries de treball i a la protecció contra l’atur.(2) Tota persona, sense cap discriminació
té dret a salari igual per igual treball. (3) Tothom que treballa té dret a una remuneració

Art. 2.

El deure de la no-discriminació per circumstàncies de qualsevol índole.

equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a

Art. 3.

El dret al lliure desenvolupament personal i la seguretat de ser respectats.

la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.

Art. 5.

Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Art. 6.

Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

i ple desenvolupament de la seva personalitat. (2) En l’exercici dels drets i les llibertats,

Art. 8.

Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que

tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la

l’empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la Constitució

finalitat d’assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i

o per la llei.

de complir les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una

Art. 29. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure

societat democràtica.
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També seran el nostre marc de referència els drets fonamentals recollits a la Constitució

Totes les reclamacions han d’anar acompanyades del document o documents que acreditin

Espanyola, en especial els assenyalats al Títol I, que porta per nom Dels drets i dels deures

que aquesta s’ha formulat prèviament en primera instància davant l’Oficina d’Atenció

fonamentals. D’especial rellevància, també, el conjunt d’enunciats que s’assenyalen al capítol

Ciutadana o el corresponent servei o àrea de l’Ajuntament, i manifestar que, o bé no s’ha

tercer del Títol I de la Constitució, que porta per nom Principis rectors de la política social i

rebut resposta en el termini de 3 mesos a comptar des de la seva presentació, o bé adjuntar

econòmica i, evidentment, tots aquells drets fonamentals recollits a l’Estatut d’Autonomia

la resposta obtinguda i els motius pels quals considera que no és satisfactòria.

de Catalunya.
La Síndica de Greuges avaluarà i qualificarà com a greuge, queixa o suggeriment els escrits
Tenint en compte el nostre marc referencial, situem el nostre àmbit d’actuació en la defensa

que li arribin. Un cop qualificats, els suggeriments s’enviaran a la Comissió de Suggeriments

dels drets i llibertats fonamentals de proximitat i en relació a l’Ajuntament de L’Hospitalet,

i Reclamacions per a la seva tramitació, i els que estiguin qualificats com a greuges o queixes

traslladant les reclamacions que superin aquest abast territorial al Síndic de Greuges de

els tramitarà directament. Les queixes seran tramitades per la Síndica de Greuges en virtut

Catalunya i/o al Defensor del Pueblo.

de l’acord pres per la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, en la sessió extraordinària

3. Tipologia i qualificació dels escrits

de 18 de juliol de 2019, en què va acordar la delegació de les seves competències en relació a
les queixes en la Síndica de Greuges de L’Hospitalet – (BOPB 29.07.2019), de conformitat amb
el que preveu el vigent Reglament Orgànic de Defensa de la Ciutadania davant l’Ajuntament

L’article 4 del RODCLH precisa la terminologia que s’ha d’emprar en la qualificació de les

de L’Hospitalet de Llobregat – (BOPB 22.08.2017).

reclamacions que arribin a la Sindicatura:
No es podran admetre a tràmit aquells escrits que:
GREUGE

Es qualificarà com a greuge qualsevol reclamació relativa al
funcionament de l’administració municipal o dels serveis municipals

•

Siguin anònims.

•

Plantegin qualsevol qüestió que hagi estat objecte de resolució judicial.

•

Aquelles relacionades amb l’activitat administrativa que consti als procediments

que al·legui en la seva formulació, o que s’apreciï en la seva qualificació,
que comporta una violació dels drets fonamentals o de les llibertats
públiques constitucional i estatuàriament protegides.
QUEIXA

S’entendrà com a queixa qualsevol reclamació relativa als retards, les

que es trobin en curs, llevat d’aquelles que facin referència al retard en la seva

desatencions o les deficiències en el funcionament de l’administració

tramitació.

municipal o dels serveis municipals.
•
SUGGERIMENT

S’entendrà per suggeriment qualsevol observació o demanda ciutadana

Les queixes en relació a aquells assumptes que són o han estat objecte de
procediments jurisdiccionals de qualsevol ordre.

relativa a la millora dels serveis i/o de l’administració municipal.

4. Procediment

•

Aquelles en les que s’apreciï mala fe o un ús abusiu del procediment amb la finalitat
de pertorbar o paralitzar l’activitat de les administracions, organismes, empreses o
persones al servei de l’Ajuntament.

L’article 29 del RODCLH regula la forma d’inici del procediment administratiu.
•
El procediment s’inicia a instància de qualsevol persona física o jurídica, degudament
identificada, registrant un escrit dirigit a la Síndica de Greuges. Aquest escrit ha de concretar
la reclamació que formula, acompanyant-la de totes aquelles dades i documentació
necessàries per al seu millor coneixement.

Suggeriments que s’estimin que no són de competència municipal.
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TÍTOL II.
Activitat dels Òrgans de
Defensa de la Ciutadania
1. Resum general: greuges, queixes i suggeriments
L’any 2020 és el tercer any de funcionament de l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa
de la Ciutadania de L’Hospitalet. Durant aquests mesos hem gestionat des de l’Oficina 119
reclamacions; 75 expedients i 44 reclamacions d’intermediació que no han donat lloc a
la incoació de cap expedient i s’han gestionat a partir de la intermediació amb l’àrea o
departament corresponent.
Expedients

75

Intermediació

44

Total reclamacions

119

A aquestes dades s’han d’afegir 66 consultes que han arribat a l’Oficina relacionades amb
diferents temes als que hem anat donant resposta i tota la informació necessària en cada cas,
així com derivant-les als departaments o àrees corresponents. En total, si tenim en compte
els expedients, les gestions d’intermediació i les consultes, l’any 2020 s’han realitzat 185
accions des de l’Oficina.

1

No admès a tràmit

2

3

0

0

2

3

Pendent de qualificació

2

Derivats Síndic Greuges

1

Intermediació

7

Total

Funció
Pública

3

Altres

Gestió
Tributària

3

OMIC

Educació /
Cultura

11

Accessib.

Serveis
Socials

6

Empadro.

Convivència
i Seguretat

20

Tramitats

Transport
Públic

Espai Públic

La classificació de les reclamacions gestionades és la següent:

2

1

1

48

3

1

14

EXPEDIENTS

2
2
5

22

1
1

2

0

1

1

1

Gestió interna
TOTAL

4

8

4

44

3

3
119

32

14

35

4

7

4

2

1

3

4

13

27%

12%

29%

3%

6%

3%

2%

1%

3%

3%

11%
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A 31 de desembre de 2020 l’estat dels expedients admesos a tràmit és el següent:

Hi ha 22 reclamacions que no han estat admeses a tràmit pels motius següents:
•

•

El 41 % per què no entraven dins de les competències dels Òrgans de Defensa de la

•

Ciutadania. Eren competències de la Generalitat de Catalunya i, per tant, en virtut

final. Per tant, estan finalitzats i tancats. El 42 % d’aquests incorporaven una

del conveni signat entre ambdues Sindicatures, han estat derivades al Síndic de

proposta d’actuació. D’aquestes s’han acceptat per part de l’àrea/departament el

Greuges de Catalunya.

35 %, i la resta no han manifestat objecció alguna.

El 23 % perquè l’Ajuntament estava dins del termini establert per donar resposta a

•

la queixa presentada en primera instància.
•

El 75 % dels expedients han finalitzat la seva tramitació i s’ha realitzat la resolució

El 25 % dels expedients estan en procés d’instrucció, tots ells dintre del termini
reglamentari.

El 36 % perquè no s’havia formulat la queixa en primera instància a l’Ajuntament.

•

Dels expedients qualificats com a queixes que han finalitzat la seva tramitació,

En aquests casos, la resolució de no admissió a tràmit incorpora el trasllat al servei

en el 88 % dels casos s’ha solucionat el problema que va causar la reclamació.

d’atenció ciutadana de l’Ajuntament per al seu coneixement.

Del 12 % restant, una es va remetre després de la seva qualificació al Síndic de
Greuges de Catalunya, donat que es va constatar que ja tenien expedient obert

•

El 4 % per desistiment dels interessats o perquè després de realitzar instruccions

sobre el tema. La resta incorporen propostes de millora i no ens consta que s’hagi

prèvies es va observar que no eren competència de la Sindicatura.

solucionat el problema.

En relació a les 44 reclamacions gestionades a partir de la intermediació, el 84 % d’aquestes
s’han solucionat amb gestions directes amb els departaments i/o àrees sense necessitat
d’incoar cap expedient (67 % l’any 2019). En els casos que no s’han pogut solucionar, les
persones interessades, si ho han considerat, han formulat la queixa en primera instància
a l’Ajuntament, i en alguns casos, des de la Sindicatura, s’han impulsat iniciatives d’ofici
donada la situació de vulnerabilitat social.

1

Total

OMIC

2

Altres

Accessibilitat

Funció
Pública

Gestió Tributària

Educació /
Cultura

Serveis
Socials

Convivència
i Seguretat

Espai Públic

La qualificació dels expedients admesos a tràmit és la següent:

Greuges
TRAMITATS

Queixes

15

5

Suggeriments

3

1

Iniciatives d’ofici

2

Total

3

3

2

1

1

32
1

8

6
10

20

6

11

3

3

1

2

1

1

42%

13%

23%

6%

6%

2%

4%

2%

2%

48
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2. Expedients en tràmit i pendents de resposta de l’any
2019
A continuació detallarem la situació dels expedients que, a data 31 de desembre de 2019,
estaven en procés d’instrucció o bé pendents de resposta per part de l’Ajuntament a les
propostes proposades en la resolució final.

2.1. Queixes
Els expedients relacionats a continuació es trobaven pendents de resposta per part de
l’Ajuntament a la proposta proposada a 31 de desembre de 2019.

Expedient

Admissió

Qualificació

20/2019

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final

Sí

Sí

I

Queixa relativa a un millor manteniment del Parc de La Cabana
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
sol·licita la intervenció
de la Síndica per la
manca de resposta
en relació a diverses
instancies presentades
a l’Ajuntament sobre
reclamacions en
relació a un millor
manteniment del Parc
de La Cabana

Un cop analitzats
els informes i la
documentació en
relació a la queixa es
dicta resolució final que
incorpora la sol·licitud a
l’àrea de que es realitzi
un manteniment i
seguiment acurat del
Parc de La Cabana per
assegurar que no hi
ha perill de caiguda
d’arbres.

L’Àrea ens ha informat:
1) Que s’ha realitzat el control i treballs de
manteniment ordinari.
2) Que diàriament hi ha un equip de manteniment
que fa els treballs a aquesta zona. Qualsevol
observació i anomalia o incidència que hi hagi,
l’empresa responsable del manteniment dels
espais verds de la ciutat ho comunica al Servei de
Conservació del verd urbà.
3) Que, d'altra banda, els inspectors que també fan
les diferents comprovacions i inspeccions als espais
verds, no han notificat cap incidència al respecte
d’aquests arbres.
4) Que per la part tècnica, tant els tècnics de
l’empresa, com els tècnics municipals, no s’ha
observat cap incidència.
5) Que aquests arbres no han presentat cap
simptomatologia que faci preveure un risc. Per
aquest motiu, i per tal de poder disposar d’un espai
d’ombra i optimitzar els seus beneficis ambientals
no s’ha procedit de manera urgent a retirar-los.
6) Que, no obstant això, vistos els antecedents
que han afectat a aquesta zona verd amb arbres
tombats, està previst retirar l’arbrat susceptible
de caigudes o altres incidències en breu.
7) Que l’actuació està planificada per aquesta
tardor-hivern.

Expedient

Admissió

Qualificació

21/2019

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final

Sí

Sí

IV

Queixa relativa a la sol·licitud de reubicació de contenidors d’escombraries a la zona del carrer de
Campoamor
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a una instància
presentada a l’Ajuntament
sol·licitant el canvi
d’ubicació dels contenidors
d’escombrarxies a la zona del
carrer de Campoamor. Així
mateix, fa constar que ha
comprovat que l’única solució
aportada ha estat canviar
l’ordre dels contenidors,
sense que això hagi resolt els
problemes.

Un cop analitzats els informes
i la documentació en relació
a la queixa enviats per l’àrea,
es dicta resolució final en què
es recomana a l’àrea que a la
nova contracta de neteja de la
ciutat es contempli l’alternança
bianual dels contenidors entre
diverses ubicacions, de manera
que tots els veïns i veïnes
siguin corresponsables amb la
recollida de residus. Així, els
veïns i les veïnes més afectats
per la ubicació de contenidors
podran descansar.
Aquesta recomanació ja es
va fer a la resolució final de
l’expedient 12/2018.

L’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, informa:
1) Que en data 9 de novembre de
2020 es va aprovar prorrogar l’actual
contracta de neteja, i aquesta
pròrroga serà vigent de l’1/01/2021 al
31/12/2021.
2) Que donada aquesta circumstància
i la no entrada en funcionament de la
nova contracta de neteja de la ciutat,
prevista actualment per ser aprovada
en el transcurs de l’any 2022, des
d’aquesta àrea no es té possibilitat
de poder implementar encara les
recomanacions de la Sindicatura
sobre l’alternança bianual dels
contenidors entre diverses
ubicacions, pels motius ja exposats
en respostes anteriors.
3) Que no obstant això, els plecs de
la nova contracta, que actualment es
troba en fase d’estudi, contemplaran
la possibilitat de l’alternança bianual
dels contenidors entre diverses
ubicacions, tal i com recomana en la
seva resolució final núm.66/2019 la
Sindicatura.
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Expedient

Admissió

Qualificació

29/2019

Sí

Queixa
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

I

36/2019

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

I

Queixa relativa al canvi d’ubicació d’una plaça d’aparcament per a persona amb discapacitat

Queixa relativa a les deficiències lumíniques al carrer del Canigó

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a la sol·licitud de
canvi d’ubicació d’una plaça
d’aparcament per a persona
amb discapacitat situada a
l’avinguda de Josep Tarradellas,
211 i de la qual no ha rebut
resposta.

Analitzats els informes i la
documentació en relació a la
queixa, es dicta resolució final
sol·licitant que s’enviï resposta
a l’interessat mitjançant
resolució motivada de l’òrgan
competent i que s’aprovin i
es publiquin els criteris que
poden motivar un canvi de lloc
d’una plaça d’aparcament per a
persones amb discapacitat.

Des de l’Àrea de Convivència i
Seguretat ens informen que per
resolució del Tinent d’Alcalde
de Convivència i Seguretat
núm.1600/2020 de 12 de febrer
s’ha donat conformitat a la
denegació d’autorització pel canvi
d’emplaçament d’una llicència
d’ocupació temporal d’ús de
la via pública per una reserva
d’estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda i s’ha
comunicat a l’interessat.
En relació a l’aprovació i publicació
dels criteris que regulin aquest tema,
l'àrea no ha informat.

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a la queixa formulada
davant l’Ajuntament sobre
les deficiències lumíniques al
carrer Canigó, que ocasionen
inseguretat i incivisme.

Un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a
la queixa es declara finalitzat
el procediment en atenció
a l’informe emès per la
responsable de l’àrea, en el
qual es fa constar que s’estan
duent a terme els treballs
necessaris per solucionar les
deficiències lumíniques que
es fan constar a la queixa.

Des de l’àrea informen que, en data
27 d'agost de 2020, va finalitzar
l'execució de les millores de la
il·luminació al carrer del Canigó per
solucionar les deficiències reportades
a l’esmentat expedient, que les
millores han estat efectuades a
ambdues voreres de la via, tant al
tram comprés entre els números 2 i
30 de la vorera tocant als habitatges,
com al tram de la vorera tocant al
Sector Cosme Toda; en aquest segon
cas, una vegada ha estat finalitzada
la reurbanització perimetral de la
zona.

Expedient

Admissió

Qualificació

31/2019

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

II

Queixa relativa als sorolls produïts pels transformadors de FECSA-ENDESA a Ronda de la Torrassa
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a la no resolució
per part de l’Ajuntament
sobre els sorolls produïts pels
transformadors de FECSAENDESA de la subcentral
situada a la ronda de la
Torrassa.

Un cop analitzats els informes i
la documentació en relació a la
queixa, se sol·licita que es mantingui
informada a aquesta Sindicatura quan
es realitzi el requeriment a l’empresa
sol·licitant l’estat actual d’aquesta
instal·lació pel que fa a la molèstia
de soroll, tal i com consta a l’informe
emès per la responsable de l’àrea,
així com de totes les accions que es
duguin a terme per tal de solucionar
de forma definitiva aquestes
molèsties.

A data d’aquest informe no
s’ha informat a la Sindicatura
de que s’hagi realitzat el
requeriment a l’empresa
sol·licitant l’estat de la
instal·lació.
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Expedient

Admissió

Qualificació

41/2019

Sí

Queixa
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

II

Queixa relativa al fort soroll que fan els cotxes quan passen per sobre de dues tapes de la via pública al
carrer Rafael Campalans cantonada amb carrer de Rabarté
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
sol·licita la intervenció
de la Síndica en relació a una
queixa formulada davant
l’Ajuntament sobre el fort
soroll que fan els cotxes quan
passen sobre dues tapes
existents a la via pública al
carrer de Rafael Campalans
cantonada amb carrer de
Rabarté.

Un cop analitzats els informes
i la documentació en relació
a la queixa, es declara
finalitzat el procediment en
atenció a l’informe emès per
la responsable de l’àrea, en
el qual fa constar que dintre
del projecte de renovació de
la pavimentació a diferents
carrers de la ciutat per a la
millora de l’accessibilitat
ja està previst l’asfaltatge i
la substitució de les tapes
de telecomunicacions que
originen les molèsties, i que
té prevista la seva finalització
abans del 31 de desembre de
2019.

Des de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme,
Habitatge i Sostenibilitat informen
que al mes de desembre és va acabar
l'asfaltat del carrer Rafael Campalans i
la substitució de les tapes de registre de
companyia ubicades al carrer. La tapa
instal·lada al carrer es del model SOLO7
tipus D-400, que compleix la normativa
EN-124. Una de les seves principals
característiques és que aquest tipus
de tapes porten un suport elàstic de
policloroprè enganxat a la tapa, antisoroll i anti-desplaçament. Aquestes
tapes de registre són les que s'instal·len
a tota la ciutat. Des de l’àrea d’EPHUS,
s'ha fet la proposta a la Regidoria del
Districte perquè faci la demanda al
Servei de Mobilitat per fer el canvi de les
places d'aparcament a l'altre vorera, per
tal d'evitar el pas per sobre de les tapes
de les rodes dels vehicles. És el canvi de
materials al paviment, que al rodar els
vehicles per sobre, incloent els autobusos,
ocasionen les molèsties de soroll.
Amb posterioritat l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat ens
informa que els consta que la regidoria
del Districte II no ha fet cap gestió per
sol·licitar el canvi.
Que en tractar-se d’una proposta, pot
haver-la considerat no adient pels
possibles inconvenients que aquests
canvis poden ocasionar en el trànsit
rodat, als serveis i guals a la zona,
però que, en tot cas, no consta tampoc
resposta a l'àrea en aquest sentit. No
obstant això, s’aportarà una altra possible
solució per tal d’evitar el moviment i els
sorolls que ocasiona la tapa de registre
esmentada amb uns punts de soldadura
sobre aquesta, la qual cosa s’informa als
efectes escaients.

Els expedients relacionats a continuació es trobaven en procés d’instrucció a 31 de
desembre de 2019.

2.2. Greuges
Expedient

Admissió

Qualificació

52/2019

Sí

Greuge

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final

No

Sí

Ciutat

Greuge relatiu al reallotjament d’una família monoparental amb tres fills/es de 16, 4 i 2 anys
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a la seva situació.
Es tracta d’una dona víctima
de violència de gènere i amb
tres fills/es al seu càrrec.
Porta tres anys en seguiment
amb el CAID i actualment
està reallotjada en una pensió
a càrrec de Serveis Socials, però
ha estat notificada de que ha de
marxar i es quedarà al carrer.

Un cop analitzats els informes
i la documentació en relació
a la queixa es dicta resolució
final que sol·licita a l’Àrea
d’Equitat, Drets Socials
i Recursos Humans que
mantingui informada a aquesta
Sindicatura de l’evolució del cas
de la Sra. P.K. i a l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat de la resolució
de la sol·licitud d’habitatge a
través de la Mesa tècnica de
valoració quan aquesta s’hagi
dut a terme.

Des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat en
relació a la situació actual de la sol·licitud d’habitatge mitjançant la Mesa
tècnica de valoració informen que:
Com informava la resposta que
li traslladava aquesta àrea el passat
febrer de 2020, la senyora P. K. va
presentar sol·licitud d’inscripció al
Registre de Sol·licitants d’Habitatge
de Protecció Oficial en data 15 de novembre de 2019. Que es va aprovar la
seva inscripció en el Registre Únic de
Sol·licitants d’HPO de L’Hospitalet de
Llobregat en data 13 de març de 2020.
Que no obstant això, no es va proposar el seu expedient a la següent
Mesa tècnica de valoració del Fons
Social d'Habitatge celebrada el 23
d’octubre de 2020, pel fet que la
interessada no consta com a resident
al municipi segons dades del Padró
Municipal d’Habitants. Que ara com
ara segueix com a desempadronada
i el reglament per estar present en la
valoració de la Mesa tècnica, exigeix
la demostració d’un mínim d’un any
d'empadronament i la residència a
la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat,
la qual cosa s’informa als efectes
escaients.
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2.3. Queixes
Expedient

Admissió

Qualificació

14/2019

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final

Sí

Sí

Ciutat

Queixa relativa a hores d’exposició solar als parcs infantils de la ciutat
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
per la manca de resposta en
relació a diverses instàncies
presentades a l’Ajuntament
sol·licitant informació sobre
quin ésel barem per decidir
quan es considera elevat el
número d’hores d’exposició
solar i quins són els 38 parcs
que es consideren que tenen
un elevat número d’hores
d’exposició solar.

Un cop analitzats els informes
i la documentació en relació
a la queixa es dicta resolució
final que recomana l’elaboració
d’un calendari d’actuació en
què es prioritzin els barris on
hi ha més àrees de joc amb un
nivell d’ombra menor al 40%,
i sol·licitar que s’estudiï la
incorporació d’altres elements
com poden ser tendals, pèrgoles
o similars, en les àrees de joc
on no es poden plantar arbres
perquè es troben a sobre
d’aparcaments o d’altres espais
similars.

Pel que fa a la plantació d’arbrat per
apaivagar les hores d’exposició solar
als parcs infantils de la ciutat, s’ha
realitzat la plantació d’arbrat a les
següents àrees de joc: pl. de l'Unicef
/ c. de la Cultura / La Creu – església
Provençana / c.de l'Estronci – jardins
de Les Moreres/Can Sumarro /av.
de la Primavera – c. de l'Enginyer
Moncunill / pl. de Garcia Lorca.
Que durant el període de plantació
(novembre 2020 – març 2021) està
prevista la plantació a diverses
àrees: Can Cluset, c. de Vilanova, Can
Serra 29 (pl. de la Moncloa), carrer
de Joan XXIII i passeig de Bellvitge.
Excepcionalment, i només davant la
impossibilitat de poder plantar arbrat
sobre la superfície o els voltants de
les àrees de jocs infantils, s’estudiarà
la instal·lació d’altres elements
com poden ser tendals, pèrgoles o
similars, a les àrees de jocs infantils
on l’exposició solar sigui molt
acusada. Que les noves àrees de joc
que es construeixen a la ciutat, sí que
contemplen la presència d’ombres.

Expedient

Admissió

Qualificació

46/2019

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

I

Queixa relativa a la situació dels contenidors del carrer de la Riera de la Creu, 66-6
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a la no resposta
per part de l’Ajuntament a
queixes en relació a la situació
dels contenidors del carrer
de la Riera de la Creu, 66-68,
que ocasionen problemes
d’insalubritat.

Un cop analitzats els informes i
la documentació en relació a la
queixa enviat per l’àrea es dicta
resolució final que recomana a
l’Àrea d’EPHUS:
a. Que en la nova contracta de
neteja a la ciutat, en la qual està
treballant l'Ajuntament, es pugui
dissenyar un nou emplaçament
dels contenidors d'aquesta zona.
b. Que mentre no hi hagi nova
contracta, en atenció al fet que els
veïns i veïnes porten anys amb els
contenidors davant de la porta de
casa suportant els problemes que
aquests generen, proposem que
s'estudiï el seu trasllat. Com
a opcions possibles proposem:
1) Col·locar-los des del carrer
del Parral cap al passatge de
Blanchart.
2) Pujar-los cap a la cantonada
amb l'avinguda de Josep
Tarradellas.
3) Traslladar-los a la vorera de
davant.
c. Que l'àrea analitzi la possibilitat
de dissenyar les noves zones de
recollida contemplant que els
contenidors es puguin alternar
entre diverses ubicacions, com
a mínim de manera bianual, en
tots aquells llocs que tenen una
ubicació crítica dins de la ciutat,
de manera que tots els veïns i
veïnes siguin corresponsables
amb la recollida de residus i els
més afectats per la ubicació dels
contenidors puguin descansar.

En data 7 d’octubre de 2020 l’Àrea
d’EPHUS informa que arran de la
nova distribució del carrer amb
la instal·lació dels nous carrils de
bicicletes tant al carrer de la Riera
de la Creu i a l’avinguda Josep
Tarradellas, aquest fet ha suposat
una nova distribució dels espais
dels carrers i dels elements que el
conformen, places d’aparcament,
amplada de les voreres, supressió
de carrils de circulació i reubicació
del contenidors, etc.
Des del dia 2 d’octubre de 2020
la distribució del carrer consta
d’un doble carril per a bicicletes
pels dos sentits de la marxa,
un cordó d’aparcament, on s’hi
han reubicat els contenidors de
residus, i un carril de circulació
ascendent.
La nova ubicació de contenidors
de residus ha suposat també una
redistribució de contenidors, de la
bateria de contenidors del carrer
de la Riera de la Creu, 66. S’ha
suprimit un contenidor, que s’ha
traslladat a una nova bateria de
contenidors a la cantonada amb
l'avinguda de Josep Tarradellas.
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Expedient

Admissió

Qualificació

48/2019

Sí

Queixa
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

No

Sí

II

49/2019

Sí

Queixa

Queixa relativa als carrers residencials al barri de Collblanc-la Torrassa
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
sol·licita la intervenció de
la Síndica en relació a la
no resposta per part de
l’Ajuntament a queixes en
relació a la senyalització
viària dels carrers
residencials del barri de
Collblanc-la Torrassa

Un cop analitzats els
informes i la documentació
en relació a la queixa
enviats per l’àrea es dicta
resolució final que sol·licita
a l’Àrea d’EPHUS que, un
cop es realitzi la inspecció
que consta a l’informe
de l’àrea, s’informi a
aquesta Sindicatura del seu
contingut i de les accions i/o
actuacions que se’n derivin
si fos el cas.

Des de l’àrea ens informen que en
data 30/11/2020 s’envia una inspecció
tècnica a la zona per fer la comprovació
de la senyalització existent als carrers
residencials - aquí ressenyats com carrers
de prioritat invertida- del Districte II. El
resultat de la inspecció tècnica ha generat
un informe d’inspecció on s’expliquen
les zones on s’ha detectat una mancança
de senyalització. Totes les incidències
detectades referents a la manca de
senyalització en alguns trams, s’han
sol·licitat ja les actuacions pertinents,
generant els corresponents parts per
procedir a la col·locació, reposició o
reparació, si escau, i seran ateses el més
aviat possible. Vist l’informe d’inspecció
aclareixen, en relació a la manca de
visibilitat o deteriorament de la pintura
d’alguns dels senyals horitzontals, que
aquesta és una senyalització redundant
quan “existeix la senyalització vertical” i
que a més “molta densitat de senyalització
horitzontal fa que el vianant l’assimili a
un carrer convencional, i no a un carrer on
el vianant té prioritat”. Si bé les senyals
verticals s’han de situar a la dreta, a vegades
altres elements del mobiliari urbà o altres
factors relacionats amb el gir de vehicles
de serveis, etc. poden fer que sigui millor la
seva instal·lació en un altra ubicació, però
en cap cas es col·loca de manera aleatòria.
A l’esmentat informe d’inspecció no estan
tots els carrers del Districte II, observantse una major atenció a aquells carrers
que formen part de la zona d’influència
ressenyada a l’informe i que, a la vegada,
fa esment l’interessat. Per tant, la inspecció
confirma que la senyalització horitzontal es
present i visible, que no hi ha duplicitat de
senyalització o senyalització d’acord amb la
normativa, a excepció de quatre punts que
es procedeix a esmenar.

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

No

III

Queixa relativa a l’estacionament de camions a l’av. de Joan Carles I, els conductors dels quals deixen
bosses de residus i orinen als arbres
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la
intervenció de la Síndica en relació a
una queixa sobre l’estacionament de
camions a l’avinguda de Joan Carles
I, els conductors dels quals deixen
bosses de residus i orinen als arbres.

Un cop analitzats els informes i la
documentació en relació a la queixa
enviat per l’àrea es dicta resolució
final que declara finalitzat el
procediment, en atenció als informes
emesos pels responsables de les
àrees de Convivència i Seguretat i
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, en els quals consta
que la Guàrdia Urbana realitza un
seguiment de la zona afectada i que
el servei de neteja està actuant amb
la finalitat de mantenir la zona neta.

Expedient

Admissió

Qualificació

53/2019

Sí

Queixa

Resposta Ajuntament

-

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

VI

Queixa relativa a la manca d’atenció de Serveis Socials i de l’Oficina Municipal d’Habitatge
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la
intervenció de la Síndica en relació a
la manca d’atenció de Serveis Socials
i de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Un cop analitzats els informes i la
documentació en relació a la queixa
enviats per l’àrea es dicta resolució
final que deriva la queixa al Síndic de
Greuges de Catalunya en observar que
ja té obert expedient a la Sindicatura
de Greuges de Catalunya perquè
s’incorpori a l’expedient obert i
sol·licitar que es mantingui informada
a aquesta Sindicatura de la resolució
de la queixa.

Resposta Ajuntament

-
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2.4. Iniciatives d’ofici

Els expedients relacionats a continuació es trobaven en procés d’instrucció a 31 de desembre
de 2019.

Els expedients relacionats a continuació es trobaven pendents de resposta per part de
l’Ajuntament a 31 de desembre de 2019.

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

42/2019

Sí

Iniciativa
d’ofici

Resolució
final

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

No

Sí

Àmbit
Territorial

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció de Serveis Socials a una família desnonada
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i
la sensibilitat del tema, resol
impulsar una iniciativa d’ofici
sobre l’atenció de Serveis Socials
a una família que es troba
acampada al carrer perquè va
ser desnonada.

Un cop analitzats els informes i
la documentació en relació a la
queixa enviat per l’Àrea es dicta
resolució final sol·licitant que es
mantingui informada a aquesta
Sindicatura de l’evolució de
la persona interessada i de
la resolució de la sol·licitud
d’habitatge.

Des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, en relació
a la situació actual de la sol·licitud
d’habitatge mitjançant la Mesa
Tècnica de Valoració informa:
- Que al poc de la resposta donada a
la seva sindicatura el passat desembre
de 2019, aquest servei va tenir
constància, mitjançant comunicació
dels Serveis Socials Municipals,
que la interessada havia ocupat
irregularment altre habitatge.
- Que la interessada constava com a
empadronada en aquest habitatge
ocupat des de novembre de 2019.
- Que aquestes raons van fer
impossible la seva derivació al
Servei d’Intermediació de Deute de
l’Habitatge (SIDH), ja que no compleix
amb els requisits que s’exigeixen per a
una mediació d’OFIDEUTE.
- Que tampoc se l’ha derivat a cap
Mesa Tècnica de Valoració del Fons
Social d’Habitatge, ja que a l’OMH no
existeix cap constància que existeixi
o estigui en marxa cap procediment
judicial de llançament respecte a
l'habitatge que ocupa en l’actualitat.

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

19/2019

Sí

Iniciativa
d’ofici

Resolució
final

Sí

Sí

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre els horaris i l’atenció a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

Molts usuaris de serveis
socials han traslladat
les dificultats que es
troben per accedirhi, especialment les
dificultats per obtenir
cita. En alguns casos
han d’esperar fins a tres
mesos, sobretot a l’estiu.
També ens han fet
arribar queixes sobre
l’obligació d’aportar
l’empadronament per
sol·licitar cita.

Es dicta resolució final que:
1) Recomana que el més aviat possible es
normalitzi l’atenció presencial dels Serveis Socials,
que s’ha vist molt afectada, com la resta de serveis
públics, per les mesures de protecció contra la
pandèmia i, pel que fa a l’atenció telefònica,
millorar aquest mitjà de contacte de la ciutadania
amb els Serveis Socials, ja sigui a partir de la
plataforma actual del servei 010 o amb un número
exclusiu atès per personal especialitzat que pugui
fer el diagnòstic preliminar i derivar ràpidament
amb assignació de cita prèvia a l’ABSS.
2) Proposició d’actuació que millori l’atenció
a les àrees consistent amb el redisseny de
l’organització de les Àrees Bàsiques de Serveis
Socials, contemplant un professional que atengui
en primera instància per fer cribratge, avaluar la
situació inicial i fer derivació. Des del nostre punt
de vista s’hauria d’establir un canal directe per a
aquelles persones que només necessitin un tràmit
administratiu, depenen exclusivament d’informació
econòmica o per a aquelles que no estan vinculades
a un pla de treball específic. A més, respecte
als tràmits administratius de concessió d’ajuts
correspondria avaluar-ne els terminis reals a fi
d’escurçar-ne la durada quan això sigui possible,
especialment en els ajuts de caràcter urgent.
3) Proposició d’actuació per la redacció i aprovació
per l’Ajuntament de d’una Carta de Serveis
de Prestacions i Ajuts Socials que contingui la
informació sobre els recursos socials municipals
i quins són els compromisos que contrau
l’Ajuntament amb els serveis que presta a la
ciutadania en aquest àmbit.

Pendent de resposta
per part de l’àrea
corresponent, tot i que
hem constatat que al
PAN 2021, aprovat el 23
de desembre de 2020,
hi consta la proposta
de redacció d’un
reglament de prestacions
econòmiques de caràcter
social.
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Continua de la pàgina anterior.
Objecte

Resolució
4) Proposició d’actuació per a la redacció i
aprovació per part de l’Ajuntament d’un reglament
de prestacions econòmiques de caràcter social,
com tenen la majoria d’ajuntaments, que reguli
les situacions d'especial necessitat social i/o
emergència per a l'atenció de situacions d'estat o
risc d'exclusió social seguint el model de reglament
tipus que proposa la Diputació de Barcelona,
aprovat en data 9.2.2016 i publicat en el BOPB de
5.5.2016.
5) Proposició d’actuació perquè s’estudiï i
posteriorment s’implementi l’operatiu o servei
adient per atendre les urgències socials en dies
no-feiners i/o quan no hi ha atenció a les àrees
bàsiques.
6) Recomana que s’articuli un espai de reflexió
amb l’administració competent pel que fa a les
competències pròpies de les ABSS amb la finalitat
d’assolir un finançament adequat i just, tenint en
compte els costos reals de les ABSS i, respecte a les
competències no-pròpies assumides, caldrà avaluar
les necessitats econòmiques i de personal per durles a terme i recavar la deguda assumpció del cost
de forma total, gradual o parcial per part de les
AAPP competents en cadascuna de les matèries,
a fi de fer front a la despesa que actualment
assumeix l’Ajuntament.

Resposta Ajuntament

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

35/2019

Sí

Iniciativa
d’ofici

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre els serveis socials de l’Ajuntament i el Servei d’Atenció Domiciliària
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i
la sensibilitat del tema, resol
impulsar una iniciativa d’ofici
sobre la situació del Servei
d’Atenció Domiciliària de la
ciutat..

Es dicta resolució final sol·licitant
que ens mantinguin informats del
seguiment així com de qualsevol
incidència sobre l’evolució de la
situació del Sr. R.G.L. i recomana
a la mateixa àrea que convoqui la
Comissió de seguiment permanent,
en la qual es revisen tots els aspectes
relatius al compliment del contracte
del Servei d’Atenció Domiciliaria
de l’Ajuntament, per avaluar els
canvis produïts en el personal durant
l’any 2019 amb l'objectiu d’ajustar
els propers plecs de condicions
a les necessitats reals del servei,
i sol·licitant que es mantingui
informada a aquesta Sindicatura dels
resultats d’aquesta avaluació.

L’Àrea d’Equitat, Drets Socials
i Recursos Humans considera
que ja s’han fet totes les
actuacions, avaluacions i
propostes de millora possibles
i que només resta oferir la
prestació vinculada, ja que
no es pot millorar l’atenció
de l’usuari, que és l’objecte
del servei. En relació a la
recomanació respecte a
convocar la Comissió de
seguiment de compliment
del conveni, considera que ja
s’ha tractat suficientment en
comissions extraordinàries
el cas objecte d’aquest
expedient.
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Expedient

4/2020

Data

08/01/2020

Qualificació

Queixa

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa sobre

Expedient

1/2020

Objecte

Llibre de Resolucions

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Data

01/01/2020

Resolució

Resolució final que sol·licita que s’informi a la Sindicatura quan

la il·luminació del passeig de la Baldosa del barri de Bellvitge

es resolgui el problema
Resposta del Servei

Està prevista una actuació complementaria a les realitzades l’any
2018 per solucionar el tema

Expedient

2/2020

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat expedient

Data

08/01/2020

Qualificació

Queixa

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a queixes en relació
al Servei d’Atenció Domiciliària que presta l’empresa SUARA

Expedient

5/2020

COOPERATIVA

Data

09/01/2020

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Qualificació

Es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya a sol·licitud de la

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment i incorpora

interessada (inhibitòria), de la qual cosa s’informa a l’Àrea

recomanacions i propostes a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i

d’Educació, Esports i Joventut

Resposta del Servei

Recursos Humans

Objecte

Comportament inadequat per part del Club L'Hospitalet Atletisme

Es donen per assabentats, però consideren que les recomanacions

Òrgan Resolutori

Sindicatura

a què fa referència ja s’estan duent a terme, sempre dins dels

Resolució

Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de

criteris establerts pel plec tècnic i el projecte presentat per

Catalunya

l’empresa adjudicatària en la seva licitació

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Expedient

3/2020

Expedient

6/2020

Data

08/01/2020

Data

09/01/2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

Queixa

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa en

Objecte

Resposta no satisfactòria en relació a l’edifici de l’Òpera, situat al

relació a un semàfor que no funciona bé

carrer de Josep Prats

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment perquè la

Resolució

Resolució final sol·licitant s’informi de les mesures de protecció

incidència va ser solucionada

adoptades

Resposta del Servei

No procedeix

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat
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Expedient

7/2020

Expedient

10/2020

Data

17/01/2020

Data

28/01/2020

Qualificació

No admès a tràmit per manca de competències de la Sindicatura

Qualificació

Queixa

Objecte

Tardança en donar cita al Registre Civil per a tràmit de nacionalitat

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa sobre

Òrgan Resolutori

Sindicatura

reixetes perilloses col·locades al voltant dels arbres al parc infantil

Resolució

Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de

de Can Trinxet

Catalunya

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Resposta del Servei

No procedeix

Resolució

Resolució final sol·licitant que es reforci el manteniment que es

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. Es va sol·licitar

realitza d’aquestes reixetes per assegurar que no hi ha perill pels

al Síndic de Greuges Catalunya que informi sobre resolució/

nens i nenes que utilitzen els parcs infantils

actuacions

Resposta del Servei

L’àrea va respondre informant sobre les mesures de protecció
adoptades per evitar el perill (soldar, llimar i arrodonir reixes i
omplir escocells de terra per evitar que la mainada pugui posar
els dits i fer-se mal)

Expedient

8/2020

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat

Data

22/01/2020

Qualificació

Queixa

Objecte

Tardança carta pagament plusvàlua

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Expedient

11/2020

Resolució

Resolució final que declara la finalització del procediment perquè

Data

28/01/2020

s’ha donat compliment al motiu de la reclamació

Qualificació

Queixa

Resposta del Servei

No procedeix

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa sobre

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

la manca d’il·luminació de la plaça de Can Trinxet
Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment, donat que
ja està planificada la resolució de la reclamació

Expedient

9/2020

Resposta del Servei

S’informa que es realitzaran els treballs a finals d’any.

Data

22/01/2020

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Qualificació

No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la
queixa formulada en primera instància

Objecte

No renovació targeta verda per multes aparcament.

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

No admès

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient
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Expedient

12/2020

Expedient

15/2020

Data

28/01/2020

Data

25/02/2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa sobre
l’aparcament de cotxes sobre la vorera del carrer del Gasòmetre

instància
Objecte

En relació als sorolls i festes a un apartament turístic al C. de

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment perquè s’han

Òrgan Resolutori

Sindicatura

col·locat les pilones del carrer del Gasòmetre i Guàrdia Urbana està

Resolució

No admès a tràmit. Es fa trasllat al Servei d’Atenció Ciutadana

fent seguiment sobre l’estacionament a vorera en aquest carrer

Resposta del Servei

No procedeix

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Expedient

16/2020

Rafael Campalans

Expedient

13/2020

Data

16/03/2020

Data

28/01/2020

Qualificació

Organització interna

Qualificació

Queixa.

Objecte

Funcionament Oficina de Suport dels Òrgans de Defensa de la

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa

Ciutadania

sol·licitant un informe de prospecció arqueològica del subsòl de

Òrgan Resolutori

Sindicatura

l’àrea de la fàbrica de Can Llopis, Can Batllori i Cosme-Toda

Resolució

Resolucions relatives al funcionament de l’Oficina a partir dels

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Reials Decrets 463/2020, de 14 de març i la seva pròrroga que

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment perquè es

declaren l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis

fa constar que s’ha enviat a l’interessat la informació sol·licitada

sanitària ocasionada pel covid-19

Resposta del Servei

No procedeix

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Expedient

14/2020

Data

12/02/2020

Qualificació

Queixa

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a dues sol·licituds de
col·locació de tendals al pati de l'escola Bernat Desclot

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació de la CSR

Resolució

Resolució final sol·licitant s’informi si dona permís la comunitat
de veïns/es o una alternativa factible

Resposta del Servei

L’àrea està pendent de resposta de la comunitat de propietaris
afectada per la col·locació dels tendals

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient
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Expedient

17/2020

Expedient

19/2020

Data

30/03/2020

Data

21/04/2020

Qualificació

Suggeriment

Qualificació

Queixa

Objecte

Canvi de direcció de la circulació d’uns carrers al barri de Santa

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a la instància

Eulàlia

presentada al desembre de 2019 per poder rebre ajut lloguer

Òrgan Resolutori

Comissió de suggeriments i reclamacions

(MIFO) 2019 que, tot i complir tots els requisits, no ha rebut

Resolució

L’acord de la Comissió desestima el suggeriment proposat

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

donades les dificultats que comportaria canviar la trama viària

Resolució

Resolució final que deriva la reclamació presentada al Síndic de

de circulació, tenint en compte que no ha quedat acreditat que

Greuges de Catalunya, d’acord amb el conveni de col·laboració

hi hagi un problema d’accessibilitat a la plaça d’aparcament de

subscrit en data 24 de maig de 2018, entre ambdues sindicatures,

la persona interessada

donat que des de l’Àrea EPHUS s’havia tramitat correctament la

Resposta del Servei

No procedeix

reclamació a la Generalitat

Situació a 31.12.2020

Acord final, finalitzat i tancat l’expedient

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Expedient

18/2020

Data

31/03/2020

Expedient

20/2020

Qualificació

Suggeriment

Data

21/04/2020

Objecte

Rebaixa i congelació del cobrament de l'IBI fins que la situació

Qualificació

Queixa

Covid-19 es normalitzi i els comerços tinguin temps de facturar

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa relativa

el necessari per poder fer front a les obligacions de pagament

als danys produïts a la finca degut als moviments de talús que

Òrgan Resolutori

Comissió de suggeriments i reclamacions

separa el carrer de l'Esmaragda del Parc de les Planes

Resolució

L’acord de la Comissió desestima el suggeriment atès que no es

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

donen els requisits legals per accedir al suggeriment i es recomana

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment donat que

a l’Ajuntament que, en el cas que es donin les condicions legals,

consta la previsió de fer un estudi geotècnic per tal d’analitzar

estudiï la possibilitat d’establir una línia d’ajuts en relació a l’IBI

l’estabilitat del terreny del carrer, i també el possible moviment

i a les activitats limitades pels efectes del COVID19

del talús en relació a la via pública i a les edificacions

Resposta del Servei

Pendent

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Acord final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta de

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancar l’expedient

l’àrea a la recomanació que incorpora l’acord final
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Expedient

21/2020

Expedient

24/2020

Data

27/04/2020

Data

20/05/2020

Qualificació

No admès a tràmit per manca de competències de la Sindicatura

Qualificació

Suggeriment

Objecte

En relació a uns fets ocorreguts a la Residència de Gent Gran

Objecte

En relació al funcionament del Consell de Ciutat i específicament

Domusvi Can Buxeres de L'Hospitalet per la gestió del COVID-19

pel que fa referència a la Comissió Permanent i a les Taules

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Sectorials

Resolució

Resolució trametent la reclamació al Síndic de Greuges de

Òrgan Resolutori

Comissió de suggeriments i reclamacions

Catalunya

Resolució

S’acorda la modificació del Reglament Orgànic per donar

Resposta del Servei

No procedeix

continuïtat al funcionament de les taules més enllà del mandat

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

de la Corporació municipal i la realització de reunions virtuals
d’aquestes quan sigui necessari
Resposta del Servei

La presidenta del Consell de Ciutat pren en consideració totes
les propostes i recomanacions que la Comissió de Suggeriments

Expedient

22/2020

Data

04/05/2020

Qualificació

No admès a tràmit per manca de competències de la Sindicatura

Objecte

En relació a uns fets vinculats a la Direcció General d’Atenció a la

i Reclamacions efectua
Situació a 31.12.2020

Acord final, finalitzat i tancat l’expedient

Infància i l’Adolescència (DGAIA)
Òrgan Resolutori

Sindicatura

Expedient

25/2020

Resolució

Resolució trametent la reclamació al Síndic de Greuges de

Data

29/05/2020

Catalunya

Qualificació

No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

queixa formulada en primera instància
Objecte

En relació a la no aplicació a la nòmina dels conceptes salarials de
jornada de treball de nit i reducció horària per cura de fill menor
de 6 anys

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Expedient

23/2020

Resolució

No admès

Data

05/05/2020

Resposta del Servei

No procedeix

Qualificació

Queixa

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa
en relació al soroll que causen els camions de descàrrega que
proveeixen un supermercat situat al carrer de Barcelona

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment ja que s’ha
donat resposta a la queixa formulada per la persona interessada

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

44 INFORME ANUAL 2020 DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA

Títol ii.Activitat dels òrgans de defensa de la ciutadania 45

Expedient

26/2020

Expedient

29/2020

Data

03/06/2020

Data

26/06/2020

Qualificació

No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera

Qualificació

Queixa

instància

Objecte

En relació a la regularització de quotes de l’Escola bressol L’Estel

Objecte

En relació a cops de pilota i actes incívics a la plaça de les Vidrieries

Blau

Llobregat

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

Resolució final que estima parcialment la queixa perquè resta

Resolució

No admès

pendent de devolució/compensació per part de la llar d’infants

Resposta del Servei

No procedeix

a una família l’import que reclama. Incorpora propostes a l’àrea

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Resposta del Servei

Pendent

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta
de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució
final i de l’entitat subvencionada

Expedient

27/2020

Data

08/06/2020

Qualificació

No admès a tràmit atès que la reclamació formulada no es troba

Objecte

dins de l’àmbit de les competències dels Òrgans de Defensa de la

Expedient

30/2020

Ciutadania de L’Hospitalet ni està fonamentada

Data

01/07/2020

En relació a l'edat màxima en una oposició per mobilitat

Qualificació

No admès a tràmit per manca de competències de la Sindicatura

horitzontal

Objecte

En relació a l’apertura tots els dies del CAP Sanfeliu, amb els serveis

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

No admès, es va fer procediment de valoració previ

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resposta del Servei

No procedeix

Resolució

Resolució trametent la reclamació al Síndic de Greuges de

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Expedient

28/2020

Data

23/06/2020

Qualificació

No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera
instància

Objecte

En relació a la informació per tramitar l’ajuda de l’IBI per a
persones amb escassa capacitat econòmica

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

No admès

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat

que hi havia abans del COVID-19, inclòs el servei de pediatria

Catalunya
Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient
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Expedient

31/2020

Expedient

33/2020

Data

06/07/2020

Data

13/07/2020

Qualificació

No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la

Qualificació

Queixa

queixa formulada en primera instància

Objecte

En relació a una queixa sobre un senyal de trànsit situat prop del

Objecte

En relació a una queixa sobre el correcan del Gornal

CAP de la Ronda de la Torrassa que només permet l'estacionament

Òrgan Resolutori

Sindicatura

a persones amb mobilitat reduïda que siguin titulars de targeta i

Resolució

No admès

conductors del vehicle

Resposta del Servei

No procedeix

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Resolució

Resolució final que estima la queixa presentada donat que no hi
ha previsió legal que permeti el tracte diferenciat a les persones
titulars de la targeta d'estacionament per causa de discapacitat,
ja siguin conductores o no. Incorpora proposta a l’àrea

Expedient

32/2020

Resposta del Servei

S’accepta parcialment la proposta de la resolució final

Data

07/07/2020

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Qualificació

Queixa

Objecte

En relació a les molèsties que ocasionen els fums de la cuina d’un
bar al carrer de Santa Anna

Òrgan resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Expedient

34/2020

Resolució

Resolució final que dóna per finalitzades les actuacions perquè

Data

14/07/2020

durant la instrucció del procediment s’ha tingut coneixement que

Qualificació

Iniciativa d’ofici

per part de l’Oficina de Sancions s’està pendent de resolució d’un

Objecte

Sobre l’atenció per part de serveis socials de la situació de

expedient de mesures correctores de l’activitat, motiu pel qual no

vulnerabilitat econòmica d’una família

resulta procedent la intervenció d’aquesta Sindicatura. Incorpora

Òrgan Resolutori

Sindicatura

proposta a l’àrea

Resolució

Resolució final que estima la reclamació i recorda a l’Àrea

Resposta del servei

Pendent

d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans que, d’acord amb el

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta

que estableix l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de

de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució

la Generalitat de Catalunya de Prestacions socials de caràcter

final sobre l’obertura d’un procés de mediació entre les parts

econòmic, correspon fer un seguiment acurat i periòdic pel que fa
a les necessitats urgents d'alimentació, vestit i d’altres que resultin
peremptòries de la unitat familiar usuària dels Serveis Socials i,
quant a l’allotjament, si aquest resulta inadequat i/o insuficient,
cal gestionar l’ajut econòmic o oferir el recurs corresponent
Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient
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Expedient

35/2020

Expedient

37/2020

Data

17/07/2020

Data

21/07/2020

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Objecte

Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de

Objecte

Sobre el funcionament del 010 i l’atenció a les persones usuàries

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família

per part de Serveis Socials durant el període de l’estat d’alarma

Òrgan Resolutori

Sindicatura

per causa de la pandèmia Covid-19 i posterior fase post-Covid

Resolució

Resolució final que dona per finalitzada provisionalment la

Òrgan Resolutori

Sindicatura

iniciativa d’ofici atès que els Serveis Socials van valorar inicialment

Resolució

Resolució final que fa diverses propostes d’actuacions i

la situació de necessitat especial i d’urgència social de la unitat

recomanacions

familiar. La resolució final incorpora una proposta

Resposta del Servei

Pendent

Resposta del Servei

Pendent

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta

de l’àrea a les propostes/recomanacions que incorpora la resolució

de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució

final

final

Expedient

38/2020

Expedient

36/2020

Data

22/07/2020

Data

21/07/2020

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Objecte

Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de

Objecte

Sobre l’anunci d’implantació a L’Hospitalet d’una activitat

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família

econòmica endegada per l’empresa Haibu 4.0, anomenada “coches

Òrgan Resolutori

Sindicatura

colmena”, consistent en el lloguer de places d’aparcament per a

Resolució

Resolució final que estima la reclamació i proposa una actuació

pernoctació de persones sense llar

Resposta del Servei

L’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans va informar de

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

Resolució que finalitza les actuacions amb l’arxiu de l’expedient

les intervencions realitzades amb la persona interessada
Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

econòmica anunciada per l’empresa Haibu 4.0 anomenada

Expedient

39/2020

“coches colmena”

Data

22/07/2020

Resposta del Servei

No procedeix

Qualificació

No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

atès que les àrees de d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat i de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament
han comprovat que no s’ha implantat a L’Hospitalet l’activitat

instància
Objecte

En relació a l’aparcament de motos davant d’un taller mecànic
situat al carrer de les Ciències

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

No admès

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient
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Expedient

40/2020

Expedient

43/2020

Data

23/07/2020

Data

11/08/2020

Qualificació

No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera

Qualificació

No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la

instància

queixa formulada en primera instància

Objecte

En relació a la borsa de treball que ofereix Dinamització LH

Objecte

Òrgan Resolutori

Sindicatura

d’Informació al Consumidor en relació a una queixa per manca

Resolució

No admès

de servei de la companyia Jazztel de telefonia

Resposta del Servei

No procedeix

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Resolució

No admès

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Per la manca de resposta per part de l’Oficina Municipal

Expedient

41/2020

Data

30/07/2020

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Expedient

44/2020

Objecte

Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de

Data

13/08/2020

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família

Qualificació

Queixa

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament en relació a una

Resolució

Resolució final que estima parcialment la reclamació i incorpora

queixa sobre a la manca de neteja, il·luminació, civisme i seguretat

una proposta d’actuació

al carrer d'Antonio Machado

Resposta del Servei

Pendent de resposta de les àrees corresponents

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta

Resolució

Resolució final finalitzant les actuacions atès que s’han resolt les

de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució
final

incidències comunicades. Incorpora una proposta d’actuació
Resposta del Servei

Pendent

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta
de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució
final

Expedient

42/2020

Data

03/08/2020

Qualificació

Desistiment per part de la persona interessada

Objecte

En relació a poder empadronar-se en l’habitatge en el qual es

Expedient

45/2020

troba legalment i amb tota la documentació vigent que així ho

Data

25/08/2020

acredita

Qualificació

No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera

Òrgan resolutori

Sindicatura

Resolució

Resolució final per desistiment de la persona interessada

Objecte

En relació a l’incivisme i inseguretat al carrer de la Riera Blanca

Resposta del servei

No procedeix

Òrgan resolutori

Sindicatura

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Resolució

No admès

Resposta del servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

instància
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Expedient

46/2020

Expedient

48/2020

Data

28/08/2020

Data

07/09/2020

Qualificació

No s’admet a tràmit per no ser competència dels Òrgans de

Qualificació

Queixa

Defensa de la Ciutadania, però es remet al Síndic de Greuges de

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa en

Objecte

Catalunya

relació a la utilització d’un gual privat com a zona de descàrrega

En relació a l’abonament íntegre o la compensació menys 3 viatges

d’un supermercat situat al carrer del Centre

d’una targeta "T-Jove" de Transport Metropolità de Barcelona

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Òrgan resolutori

Sindicatura

Resolució

Resolució final dona per finalitzades les actuacions de forma

Resolució

Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de

provisional a l’espera de les actuacions que ha de realitzar

Catalunya. El Síndic de Greuges ens ha comunicat que obrirà un

supermercat adjacent al gual

procediment d’ofici en relació a aquest tema

Resposta del Servei

No procedeix

Resposta del servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

Expedient

49/2020

Expedient

47/2020

Data

10/09/2020

Data

01/09/2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

Queixa

Objecte

En relació al mal estat d’una façana del carrer de la Casanova

Objecte

Manca de resposta per part de l'Ajuntament a una reclamació

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

presentada a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Resolució

Resolució final que dona per finalitzades les actuacions de forma

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

provisional donat que l’Ajuntament ha informat que s’estan

Resolució

Resolució final que declara finalitzat el procediment donat que

duent a terme les gestions per tal d’identificar la persona titular

s'ha tramitat la reclamació d'acord amb el que estableix el Decret

de l’immoble a fi de notificar-li el requeriment d’ordre d’execució

98/2014, de la Generalitat de Catalunya, sobre el procediment de

Resposta del Servei

mediació en les relacions de consum
Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

No procedeix. Es va aturar l’ordre d’execució degut a la declaració
de l'estat d’alarma

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient
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Expedient

50/2020

Expedient

53/2020

Data

29/09/2020

Data

13/10/ 2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a la sol·licitud de

Objecte

Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de

creació d’un circuit esportiu al Parc de La Cabana

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família

Òrgan Resolutori

Sindicatura

amb dues criatures que acampa a la porta de Serveis Socials del

Resolució

Resolució final que estima en part la reclamació en el sentit de

barri de Santa Eulàlia

la manca de comunicació formal escrita indicant-los que les

Òrgan Resolutori

Sindicatura

propostes formulades es podran tenir en compte per futures

Resolució

-

actuacions, d’acord a criteris tècnics municipals i sempre amb el

Resposta del Servei

-

vist i plau dels districtes

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció, amb petició d'informe

Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient

complementari

Expedient

54/2020

Expedient

51/2020

Data

07/10/ 2020

Data

05/10/2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la

Objecte

Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de

Objecte

queixa formulada en primera instància

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família

En relació a una reclamació presentada a l’Oficina Municipal

monoparental

d’Informació al Consumidor

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

Resolució final que estima parcialment la queixa i incorpora una

Resolució

No admès

Resposta del Servei

No procedeix

Resposta del Servei

Pendent

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta

proposta d’actuació

de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució
final
Expedient

52/2020

Data

06/10/ 2020

Qualificació

Suggeriment

Expedient

55/2020

Objecte

En relació a l’aparcament del carrer del Canigó, 1-33, i on es

Data

08/10/2020

proposa fer una vorera més ample o un carril bici

Qualificació

No procedeix

Òrgan Resolutori

Comissió de suggeriments i reclamacions

Objecte

Informe d’Avaluació Normativa corresponent als anys 2018 i 2019

Resolució

Proposta per a sessió CSR de 22.02.2021

Òrgan Resolutori

Proposta per a sessió CSR de 22.02.21

Resposta del Servei

-

Resolució

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’informe es troba en procés d’elaboració
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Expedient

56/2020

Expedient

59/2020

Data

13/10/2020

Data

19/10/2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament en relació a la demora

Objecte

Sobre les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament i/o per

en l’expedició del títol d’un nínxol del cementiri

d’altres administracions competents en l’incident d’immissions

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

per via aèria d’un producte químic aquest estiu al barri de Bellvitge

Resolució

Resolució final

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resposta del Servei

Pendent

Resolució

Resolució final que dona per finalitzades les actuacions, atès

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient, pendent de resposta

que l’Ajuntament ha informat de forma detallada sobre les

de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució

actuacions dutes a terme, amb el suport tècnic de l’AMB, per

final

resoldre l’incident d’immissions per via aèria de producte químic
que aquest estiu va afectar especialment el barri de Bellvitge

Expedient

57/2020

Data

13/10/2020

Qualificació

No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera

Resposta del Servei

Pendent d’un informe sol·licitat complementari

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. Pendent d’un
informe complementari que s’ha sol·licitat

instància
Objecte

Sobre la dificultat de realitzar tràmits online a la seu electrònica

Expedient

60/2020

de l’Ajuntament

Data

20/10/2020

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

No admès

Qualificació

Iniciativa d’ofici

Resposta del Servei

No procedeix

Objecte

Sobre la manca d’atenció per part de Serveis Socials de la situació

Situació a 31.12.2020

Finalitzat i tancat l’expedient

de vulnerabilitat econòmica d’una dona
Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

Resolució final que dona per finalitzada provisionalment la
iniciativa d’ofici, atès l’informe de serveis socials, i incorpora una

Expedient

58/2020

Data

19/10/2020

Resposta del Servei

Pendent

Qualificació

Suggeriment

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta

Objecte

En relació a la creació de circuits esportius per a persones joves i

de l’àrea a la proposta/recomanació que incorpora la resolució

grans al parc de La Cabana

final

Òrgan Resolutori

Proposta per a sessió CSR de 22.02.21

Resolució

-

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

proposta d’actuació
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Expedient

61/2020

Expedient

64/2020

Data

20/10/2020

Data

10/11/2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

Queixa

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una instància en

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa en

relació a una actuació de la Guàrdia Urbana

relació al soroll que fan uns aparells d’aire condicionat de la

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

rambla de la Marina

Resolució

Resolució final que dona per finalitzades les actuacions atès que

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

s’ha donat resposta a la interessada. La resolució final incorpora

Resolució

-

una proposta d’actuació

Resposta del Servei

-

Resposta del Servei

Pendent

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient pendent de resposta

Expedient

65/2020

Data

18/11/2020

de l’àrea a la recomanació que incorpora la resolució final

Expedient

62/2020

Qualificació

Queixa

Data

23/10/2020

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una queixa en

Qualificació

Queixa

relació a la sol·licitud de fer una rampa d’accés a l’edifici del

Objecte

En relació a l'estat d'un expedient sobre un tancament il·legal

carrer de Peñíscola, 8

d’una terrassa a un sobreàtic d’una finca del carrer del Migdia

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Resolució

-

Resolució

Resolució final que dona per finalitzat el procediment de queixa

Resposta del Servei

-

atès que consta que l’Àrea d’EPHUS va iniciar en data 07.10.2020

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Expedient

66/2020

Data

07/12/2020

Qualificació

Queixa

Objecte

En relació a l’anul·lació d’una plaça PMR per fer PCR al c. d'Amadeo

el procediment per a la protecció de la legalitat urbanística, motiu
pel qual no resulta procedent continuar amb les actuacions
Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat expedient

Expedient

63/2020

Data

28/10/2020

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Qualificació

Suggeriment

Resolució

-

Objecte

En relació a l’aprofitament d’espais oberts/naturals i mesures

Resposta del Servei

-

sobre bars i restaurants durant la pandèmia

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Òrgan Resolutori

Comissió de suggeriments i reclamacions

Resolució

Proposta per a sessió CSR de 22.02.21

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Torner, davant l'ortopèdia “Muévete y accede”
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Expedient

67/2020

Expedient

70/2020

Data

07/12/2020

Data

09/12/2020

Qualificació

Queixa

Qualificació

Queixa

Objecte

En relació a la barrera arquitectònica ubicada davant dels

Objecte

En relació a que en un procés de selecció de personal es revisi i

contenidors a la rambla de la Marina, 242, que impedeix l’accés a

valori tota la documentació aportada dins la data de convocatòria

persones amb mobilitat reduïda

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Resolució

-

Resolució

-

Resposta del Servei

-

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Expedient

71/2020

Expedient

68/2020

Data

10/12/2020

Data

09/12/2020

Qualificació

Ofici

Qualificació

No s’admet a tràmit per no ser competència dels Òrgans de

Objecte

Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de

Defensa de la Ciutadania, però es remet al Síndic de Greuges de

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família

Catalunya

Òrgan Resolutori

Sindicatura

En relació amb la tardança per part del Registre Civil per donar

Resolució

-

documentació per a matrimoni civil

Resposta del Servei

-

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Resolució

Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de

Expedient

72/2020

Data

14/12/2020

Qualificació

Pendent de qualificació

Objecte

En relació a la manca de connexió a la fibra de telefònica

Objecte

Catalunya
Resposta del Servei

No procedeix

Situació a 31.12.2020

Resolució final, finalitzat i tancat expedient

Expedient

69/2020

Òrgan Resolutori

Sindicatura

Data

07/12/2020

Resolució

Resolució prèvia a la qualificació

Qualificació

Queixa

Resposta del Servei

-

Objecte

En relació al canvi d’Àrea Bàsica de Serveis Socials

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés de qualificació

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Resolució

-

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció
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Expedient

73/2020

Data

14/12/2020

Qualificació

Queixa

Objecte

En relació a les beques per estudis atorgades per l'Ajuntament
recollides a l'oferta Planeta Formació i Universitats 2019-2020

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Resolució

-

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció
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TÍTOL III.
Informe
1. Relació dels greuges, queixes i iniciatives d’ofici
2020
A continuació detallem els expedients qualificats com a greuges i queixes així com les
iniciatives d’ofici impulsades per la Sindicatura. Els expedients qualificats com a suggeriments
es detallen al Títol III de l’Informe anual de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions

1.1. Queixes

Expedient

74/2020

Data

18/12/2020

Qualificació

Queixa

Expedient

Admissió

Qualificació

Objecte

Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una instància on

2/2020

Sí

Queixa

es demanava la devolució de l’impost de plusvàlua indegudament
cobrat

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

No

Ciutat

Queixa relativa al mal funcionament del Servei d’Atenció Domiciliària que presta l’empresa SUARA
COOPERATIVA

Òrgan Resolutori

Sindicatura per delegació CSR

Resolució

-

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció

Expedient

75/2020

Data

30/12/2020

Qualificació

Pendent de qualificació

La persona interessada
sol·licita la intervenció de la
Síndica en relació a diverses
queixes formulades davant
l’Ajuntament, en relació
al mal funcionament del
Servei d’Atenció Domiciliària
que presta l’empresa Suara
Cooperativa, i que no han estat
contestades.

Objecte

En relació a la dificultat que al·lega un ciutadà per contactar per

Un cop analitzats els informes i la
documentació en relació a la queixa,
declara finalitzat el procediment a la
vista de l’informe presentat per l’àrea
competent, en el qual hi fa constar que
la persona usuària del servei ha mort.
Es recomana a l’àrea que es convoqui
la Comissió de Seguiment permanent,
en la qual es revisen tots els aspectes
relatius al compliment del contracte
d’atenció domiciliària de l’Ajuntament,
per avaluar aquest cas i valorar si
l’empresa ha actuat correctament,
sol·licitant que es mantingui informada
a aquesta Sindicatura dels resultats
d’aquesta avaluació. També es proposa,
pel cas que no existeixi, la creació
d’un protocol de respostes ràpides des
de l’Àrea a les queixes formulades
pels usuaris del SAD, on es prioritzin
aquelles relacionades amb persones
d’extrema vulnerabilitat, bé sigui per la
malaltia que pateixen o per la seva edat
avançada.

L’àrea es dona per assabentada
de les recomanacions
proposades i consideren que
les recomanacions a les quals
es fa referència ja s’estan
duent a terme, sempre dins
dels criteris establerts al plec
tècnic i el projecte presentats
per l’empresa adjudicatària en
la seva licitació, i atenent a que
qualsevol servei és susceptible
de millora, incorporen millores
constants per tal de millorar
el servei i la comunicació
entre els usuaris, les famílies i
l’Ajuntament.

telèfon i presencialment amb l’Oficina Municipal d’Habitatge de
L’Hospitalet
Òrgan Resolutori

Sindicatura

Resolució

Resolució prèvia a la qualificació

Resposta del Servei

-

Situació a 31.12.2020

L’expedient es troba en procés d’instrucció
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Expedient

Admissió

Qualificació

3/2020

Sí

Queixa

Títol iii. Informe 65

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

No

No

III

6/2020

Sí

Queixa

Queixa relativa a un semàfor que no funciona bé a l’avinguda de Joan Carles I
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica sobre
una queixa formulada davant
l’Ajuntament en relació a un
semàfor que no funciona bé a
l’avinguda de Joan Carles I,
i que no ha estat contestada.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a la queixa
declara finalitzat el procediment en atenció
a l’informe emès per la responsable de
l’àrea, en el qual consta que la incidència
semafòrica va ser solucionada el passat 15
de gener de 2020.

Expedient

Admissió

Qualificació

4/2020

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

I

Queixa relativa a l’edifici de l’Òpera situat al carrer de Josep Prats
Resposta Ajuntament

-

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

VI

Queixa relativa a la il·luminació del passeig de la Baldosa del barri de Bellvitge
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a una queixa formulada
davant l’Ajuntament en relació
a la il·luminació del passeig de
la Baldosa del Barri de Bellvitge,
i que no ha estat contestada.

La Síndica, un cop analitzats
els informes i la documentació
en relació a la queixa, sol·licita
que s’informi a aquesta
Sindicatura, tal i com consta
a l’informe de l’àrea, quan es
realitzin les obres necessàries
per solucionar el problema que
ocasiona la il·luminació del
passeig de la Baldosa.

L’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat informa:
- Que per motius administratius en
la contractació municipal, aliens
a aquesta Àrea, el contracte de
"Treballs de reforç i millora lumínica
en una sèrie d'emplaçaments de la
ciutat de L'Hospitalet" no va poder
fer-se efectiu fins al mes de juliol
de 2020, i no al maig com s'havia
especificat a l'informe d'aquesta àrea
del mes de febrer de 2020./.../
- Que, concretament, en aquest
emplaçament està prevista
una actuació consistent en la
instal·lació de dues columnes
amb lluminàries més potents que
milloraran la percepció actual de
manca d’il·luminació del passeig
de la Baldosa i complementaran les
actuacions ja dutes a terme l’any
2018.

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a una resposta no
satisfactòria sobre l’edifici de
l’Òpera situat al carrer Josep
Prats.

La Síndica, un cop analitzats
els informes i la documentació
en relació a la queixa sol·licita
que es mantingui informada
a aquesta Sindicatura de les
mesures de protecció adoptades
(xarxes, viseres, bastides,
repicat de material inestable,
etc.) que consideri oportunes el
tècnic que efectuï la revisió de
l’estat general del conjunt de
façanes de la finca dels carrers
de Francesc Moragas 22-28 i
de Josep Prats 56-58, requerida
mitjançant la resolució
975/2020, de 30 de gener, tal i
com consta a l’informe emès
per la responsable de l’àrea.

Des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat informen
que el 30 de gener de 2020 es va fer
un requeriment a la propietat per
tal que fes una revisió de les façanes
de l’edifici. El 10 de febrer de 2020
la propietat va fer al·legacions al
requeriment, on s’indicava que el
propietari majoritari era l’entitat
Vitalia S.L. i al·legava igualment que
aquesta edificació estava inclosa
en un àmbit de desenvolupament
urbanístic que comportaria la seva
transformació i la primera actuació
seria l‘enderroc total d’aquestes
edificacions.
En data 17 de juny de 2020 i la
seva publicació al DOGC en data
25 de juny de 2020 es va aprovar
l’expedient 2020/071169/M per part
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat de “Modificació puntual
del Pla general metropolità a l'àmbit
discontinu que conformen les finques
situades al carrer de Francesc Moragas
núm. 20 i 22-28, núm. 11B i núm. 13
al terme municipal de L'Hospitalet de
Llobregat” el 17 de juny de 2020 i la
seva publicació al DOGC en data 25
de juny de 2020, on aquesta edificació
esta inclosa.
Malgrat que l’aprovació de la
Modificació puntual del Pla general
metropolità que va ser aprovada el
17 de juny de 2020, la crisis sanitària
ha retardat el requeriment al nou
propietari per tal que faci efectiu
l’enderroc de les edificacions, aquest
requeriment es farà el proper 30
d’octubre de 2020.
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Expedient

Admissió

Qualificació

8/2020

Sí

Queixa
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

No

No

Ciutat

11/2020

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

III

Queixa relativa a la tardança en el lliurament de la carta de pagament de la plusvàlua

Queixa relativa a la manca d’il·luminació de la plaça de Can Trinxet

Objecte

Resolució

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a la tardança en
el lliurament de la carta de
pagament de la plusvàlua.

La Síndica, un cop analitzats els informes i la
documentació en relació a la queixa, declara
la finalització del procediment, en atenció a
l’informe emès per l’Àrea responsable, en què
consta que s’ha donat compliment al motiu
de la reclamació.

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a una queixa sobre
la manca d’il·luminació de la
plaça de Can Trinxet i de la
qual no ha rebut resposta.

La Síndica, un cop analitzats
els informes i la documentació
en relació a la queixa, declara
finalitzat el procediment en
atenció a l’informe emès per
la responsable de l’àrea, en
el qual consta que al maig
de 2020 entrarà en vigor el
contracte de Treball de reforç i
millora d’emplaçaments de la
ciutat i on està previst el reforç
de la il·luminació d’aquest
espai. Se sol·licita també que
es mantingui informada a la
Sindicatura.

Des de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
informen:
- Que per motius administratius
en la contractació municipal aliens
a aquesta Àrea, el contracte de
"Treballs de reforç i millora lumínica
en una sèrie d'emplaçaments de la
ciutat de L'Hospitalet" no va poder
fer-se efectiu fins al mes de juliol
de 2020, i no al maig com s'havia
especificat a l'informe d'aquesta Àrea
del mes de gener de 2020, i dintre
d’aquest es contempla el reforç
de l’enllumenat objecte d’aquest
informe, i que l’actuació està previst
que es realitzi abans de finalitzar el
mes de desembre.

Expedient

Admissió

Qualificació

10/2020

Sí

Queixa

Resposta Ajuntament

-

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

III

Queixa relativa a unes reixetes perilloses col·locades al voltant dels arbres al parc infantil de Can Trinxet
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a una queixa sobre unes
reixetes perilloses col·locades
al voltant dels arbres al parc
infantil de Can Trinxet i de la
qual no ha rebut resposta.

La Síndica, un cop analitzats els
informes i la documentació en
relació a la queixa, sol·licita a
l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat que
es reforci el manteniment que
es realitza d’aquestes reixetes
per assegurar que no hi ha
perill pels nens i nenes que
utilitzen els parcs infantils.

Des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat ens
informen que els escocells a l’arbrat,
tot i que estiguin a les àrees de joc,
són indispensables pel correcte
desenvolupament de l’arbre
i per permetre la realització
del reg.
Que els escocells no estan dins l’àrea
de seguretat dels elements de joc i
compleixen la normativa vigent.
Que les reixetes dels escocells a
Can Trinxet es van soldar els laterals
a més de llimar-les i arrodonir-les a la
part superior, afegint-hi posteriorment
terra per a dificultar que els infants
posin els dits. No obstant això, cal
fer constar que els nens i nenes han
d’estar acompanyats d’un adult, qui és
responsable de la correcta utilització
dels elements de joc i del que facin
dins l’àrea de jocs.

Expedient

Admissió

Qualificació

12/2020

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

No

III

Queixa relativa a l’aparcament de cotxes sobre la vorera al carrer del Gasòmetre, 16-20-28
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a una queixa relativa a
l’aparcament de cotxes sobre la
vorera al carrer del Gasòmetre,
16-20-28 i de la qual no ha rebut
resposta.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a la queixa,
declara finalitzat el procediment en atenció
als informes emesos per les Àrees de
Convivència i Seguretat i d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, en els
quals consta que ja s’han reposat les pilones
del carrer del Gasòmetre i que la Guàrdia
Urbana està fent seguiment en relació a
l’estacionament sobre vorera en aquest
carrer.

Resposta Ajuntament

-
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Expedient

Admissió

Qualificació

13/2020

Sí

Queixa
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

No

Sí

I

19/2020

Sí

Queixa

Queixa relativa a la sol·licitud d’un informe de prospecció arqueològica del subsòl de l’àrea de la fàbrica
de Can Llopis, Can Batllori i Cosme Toda
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a una queixa sobre
la sol·licitud d’un informe de
prospecció arqueològica del
subsòl de l’àrea de la fàbrica de
Can Llopis, Can Batllori i Cosme
Toda, de la qual no ha rebut
resposta.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a la queixa,
declara finalitzat el procediment en atenció
a l'informe emès per l'Àrea d'Innovació
i Cultura, on consta que remetran a
l'interessat la informació sol·licitada i en
haver-se manifestat les causes de la demora.
Haurà de confirmar-se a la Sindicatura
de Greuges la data de la recepció de la
documentació per part de l'interessat.

Es remet la informació
a l’interessat.

Expedient

Admissió

Qualificació

14/2020

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

III

Queixa relativa a dues sol·licituds de col·locació de tendals al pati de l'escola Bernat Desclot
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a dues sol·licituds de
col·locació de tendals al pati de
l’escola Bernat Desclot i de les
quals no han rebut resposta.

La Síndica, un cop analitzats els
informes i la documentació en relació
a la queixa, sol·licita que es mantingui
informada a aquesta Sindicatura
quan es rebi l’autorització per part
de les comunitats de propietaris i,
quan aquesta estigui, se’ns informi de
l’inici de les obres per a la col·locació
dels tendals i, en cas que s’ajorni per
no tenir resposta dels propietaris, se
sol·licita es pugui estudiar alguna
alternativa factible, si n’hi ha, per dotar
d’ombra al pati de l’escola aquest
estiu.

Pendent de resposta de la
comunitat de propietaris
afectada per la col·locació
dels tendals.

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

Ciutat

Queixa relativa a l’ajut al lloguer (MIFO) 2019, que tot i complir tots els requisits, no ha rebut
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
sol·licita la intervenció de la
Síndica en relació a l’ ajut al
lloguer (MIFO) 2019 que, tot i
complir tots els requisits, no
ha rebut.

La Síndica, un cop
analitzats els informes i la
documentació en relació a la
queixa, deriva la reclamació
presentada al Síndic de
Greuges de Catalunya,
d’acord amb el conveni de
col·laboració subscrit en
data 24 de maig de 2018,
entre ambdues sindicatures,
i sol·licita que el Síndic
de Greuges de Catalunya
mantingui informada a
aquesta Sindicatura de les
gestions que es realitzin
vinculades a aquest
expedient

El Síndic de Greuges de Catalunya arrel de
diverses queixes en el mateix sentit obre
una iniciativa d’ofici fent dos suggeriments
en el sentit de:
1) Que per part de l'Agencia de l'Habitatge
de Catalunya s'adoptin les mesures
necessàries per revertir la situació
d'exclusió residencial en què es troben
aquelles persones que no han pogut
accedir a les subvencions pel pagament del
lloguer en la convocatòria de l'any 2019,
principalment per raó de l'exhauriment del
pressupost establert, encara que també per
no haver pogut acreditar el compliment
del requisit relatiu a la disposició d'uns
ingressos mínims, sigui mitjançat
l'ampliació de la dotació pressupostaria
amb què es va resoldre la convocatòria,
sigui mitjançant la previsió d'una nova
convocatòria específica, sens perjudici de
l'adopció de qualsevol altra mesura que
es consideri adient per donar solució a la
problemàtica plantejada.
2) En no tenir constància que per part
de l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya
(AHC) s'hagi donat resposta expressa
i motivada als recursos de reposició
presentats per aquelles persones que van
obtenir una resolució desfavorable a la
seva sol·licitud de subvenció pel pagament
del lloguer en la convocatòria de l'any
2019, es reitera la necessitat que per
part de l'AHC es doni resposta expressa i
motivada als recursos presentats, d'acord
amb el que disposen l'article 53 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i
de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i els articles 21
i 35 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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Expedient

Admissió

Qualificació

20/2020

Sí

Queixa
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

No

Sí

IV

23/2020

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

No

I

Queixa relativa als danys produïts a una finca del carrer de l'Esmaragda degut als moviments del talús
que separa el carrer del Parc de les Planes

Queixa relativa al soroll que causen els camions de descàrrega que proveeixen un supermercat situat
al carrer de Barcelona

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

Objecte

Resolució

La persona interessada
sol·licita la intervenció de
la Síndica en relació a una
queixa relativa als danys
produïts a una finca del
carrer de l'Esmaragda degut
als moviments del talús que
separa el carrer del Parc de
les Planes i de la qual no ha
rebut resposta.

La Síndica, un cop
analitzats els informes i la
documentació en relació a
la queixa, declara finalitzat
el procediment a la vista de
l’informe emès per l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, en
el qual consta la previsió de
fer un estudi geotècnic per
tal d’analitzar l’estabilitat del
terreny del carrer, així com el
possible moviment del talús
en relació a la via pública
i a les edificacions. També
sol·licita que es mantingui
informada a aquesta
Sindicatura del resultat de
l’estudi
i de les actuacions
que se’n derivin.

L’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat informa que
en data 6 de juny de 2018 es va rebre escrit
de la comunitat del carrer de l'Esmaragda,
12, sol·licitant inspecció de l’edifici ja
que havien aparegut unes esquerdes
entre el terra del carrer i l’edifici. Per
part del servei tècnic es realitza aquesta
inspecció i s’emet informe al desembre
del 2018, indicant que feta visita a
l’edifici es detecten unes esquerdes a
la planta àtic, indicant la propietària
que aquestes esquerdes van aparèixer
fa molt de temps. S’observa també una
esquerda en la trobada entre el paviment
de la vorera i l’acabat de façana. Aquesta
esquerda també es va observar al núm. 8
i núm. 10 del mateix carrer. En no trobar
una primera causa tècnica evident que
justifiqui l’aparició d’aquestes esquerdes,
l’Ajuntament va procedir a tramitar la
realització d’un estudi geotècnic per tal
d’analitzar l’estabilitat del terreny del
carrer, com també el possible moviment
del talús en relació a la via pública i a
les edificacions. Aquest estudi estava
previst de fer-se abans de la declaració
de l’estat d’alarma, per la qual cosa es
va quedar en suspens. El passat dia 7
d’agost de 2020 es va instal·lar la sonda
de mesurament, per recollir les dades
per tal de veure si existeix un moviment
de terres al tal·lus. S’estima que la sonda
restarà instal·lada durant un període d’un
any per tal de recollir mensualment les
dades. Els informes resultants del sondeig,
verificaran l’estat actual del terreny i, en
cas que hi hagués alguna problemàtica,
s’establiran segons els resultats obtinguts
la urgència dels mateixos i una proposta
de solució.

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a una queixa sobre el
soroll que causen els camions
de descàrrega que proveeixen
un supermercat situat al carrer
de Barcelona, i de la qual no ha
rebut resposta.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a la queixa,
declara finalitzat el procediment en atenció
als informes emesos pels serveis de Mobilitat
i Via Pública i de la Guàrdia Urbana, de l’Àrea
de Seguretat i Convivència, en els quals consta
que s’ha fet un seguiment del problema
plantejat i s’ha donat resposta a la queixa
formulada per la persona interessada.

Expedient

Admissió

Qualificació

29/2020

Sí

Queixa

Resposta Ajuntament

-

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

VI

Queixa relativa a la regularització de quotes de l’Escola Bressol l’Estel Blau
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a una queixa sobre
la regularització de quotes de
l’Escola Bressol l’Estel Blau, com
a conseqüència de la pandèmia
del COVID-19.

La Síndica, un cop analitzats els informes
en relació a la queixa l’estima parcialment,
donat que resta pendent una part de la
devolució de la quota reclamada ja que
no es va prestar el servei al qual estava
vinculada.
Proposa a l’àrea que a la informació que
es lliura a les famílies durant el procés de
matriculació dels seus fills/es, a les escoles
bressol subvencionades per l’Ajuntament,
s’informi acuradament de si han de pagar
o no una quota de reserva/manteniment de
plaça, durant els diferents cursos escolars,
així com de qualsevol altre informació que
sigui d’interès.

Pendent de resposta
a la proposta formulada.
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Expedient

Admissió

Qualificació

32/2020

Sí

Queixa
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

I

33/2020

Sí

Queixa

Queixa relativa a les molèsties que ocasionen els fums de la cuina d’un bar al carrer de Santa Anna
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a una queixa relacionada
amb les molèsties que ocasionen
els fums de la cuina d’un bar al
carrer de Santa Anna.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a la queixa,
dona per finalitzades les actuacions i
procedeix a l’arxiu de l’expedient de
la queixa sense entrar en el fons de la
mateixa, atès que, de forma sobrevinguda,
durant la instrucció del procediment,
s’ha tingut coneixement que per part
de l’Oficina de Sancions s’està pendent
de resolució d’un expedient de mesures
correctores de l’activitat, motiu pel qual no
resulta procedent la intervenció d’aquesta
Sindicatura, d’acord amb el que determina
l’article 24.3.b) del RODCLH. Així mateix,
fa una proposta d’actuació que es formula
a l’Àrea de Convivència i Seguretat per
tal que una vegada resolt l’expedient en
curs de mesures correctores de l’activitat,
es convoqui una sessió mediadora amb la
finalitat que dins el marc tècnic i jurídic
aplicable, les parts puguin assolir una
resolució amistosa.

Pendent de resposta
a la proposta formulada.

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

II

Queixa relativa a la resposta donada per l’Ajuntament a una queixa sobre un senyal de trànsit situat
prop del CAP de la ronda de la Torrassa que només permet l'estacionament a persones amb mobilitat
reduïda que siguin titulars de targeta i conductors del vehicle
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
sol·licita la intervenció de la
Síndica en relació a una queixa
per la resposta donada per
l’Ajuntament a una queixa
sobre un senyal de trànsit situat
prop del CAP de la ronda de la
Torrassa que només permet
l'estacionament a persones amb
mobilitat reduïda que siguin
titulars de targeta i conductors
del vehicle.

La Síndica, un cop analitzats
els informes i la documentació
en relació a la queixa, estima
la queixa presentada, ja que
no hi ha previsió legal que
permeti el tracte diferenciat
a les persones titulars de la
targeta d'estacionament per
causa de discapacitat, ja siguin
conductores o no; tenint en
compte que la normativa
estableix que els beneficis que
atorga aquesta targeta són
aplicables a qualsevol vehicle
conduït o ocupat per una
persona titular. Així mateix,
proposa a l'Àrea de Convivència
i Seguretat l'adequació de la
senyalització complementària
objecte de queixa als criteris
de la resolució i l'estudi de les
necessitats d'aparcament de la
zona adjacent al CAP de ronda
de la Torrassa, a fi de facilitar
l'estacionament de les persones
amb discapacitat o amb
mobilitat reduïda titulars de
targetes d'aparcament, ja siguin
conductores o no.

L’Àrea de Convivència i Seguretat
informa que el Servei de Mobilitat i
Via Pública continua entenent que
la interpretació genèrica, extensa
i indiscriminada de la normativa
perjudica una part del col·lectiu de
persones amb discapacitat, que a
més són les que presenten major
dificultat en els seus desplaçaments
quotidians per ser conductors i no
disposar de la possibilitat d'una plaça
d'aparcament pròxima al lloc de
destinació (en aquest cas un centre
assistencial sanitari), així i tot, i
atesa la resolució de la Síndica de
Greuges de L’Hospitalet, el Servei de
Mobilitat i Via Pública procedeix a
modificar el cartell complementari
de la reserva per a persones amb
discapacitat situada al costat del
CAP de la Torrassa perquè sigui
d'ús genèric per a tots els vehicles
que disposin d'una targeta europea
d'estacionament per a persones
amb discapacitat. Igualment, es
procedirà a habilitar una altra plaça
d'estacionament al costat d'aquesta
exclusivament per a persones que
presenten mobilitat reduïda severa i
que disposin d'una targeta europea
d'estacionament per a persones amb
discapacitat i que siguin conductores,
amb la finalitat d'afavorir els
desplaçaments d'aquestes, en una
doble discriminació positiva.
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Expedient

Admissió

Qualificació

44/2020

Sí

Queixa

Títol iii. Informe 75

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

IV

48/2020

Sí

Queixa

Queixa relativa a la manca de neteja, il·luminació, civisme i seguretat en el carrer d'Antonio Machado.
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a la manca de resposta a
diverses queixes en relació a la
manca de neteja, il·luminació,
civisme i seguretat en el carrer
d'Antonio Machado.

La Síndica, un cop analitzats els informes i
la documentació en relació a la queixa, dona
per finalitzades les actuacions i procedeix
a l’arxiu de l’expedient, atès que les Àrees
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat i de Seguretat i Convivència
han manifestat que, sens perjudici de les
actuacions que tenen programades, s’han atès
i resolt les diferents incidències comunicades
pel veïnat, i proposa a les esmentades àrees
que, cadascuna en l’àmbit de les seves
competències, programin un seguiment acurat
de les actuacions de neteja, d’il·luminació i de
seguretat del carrer d’Antonio Machado.

Expedient

Admissió

Qualificació

47/2020

Sí

Queixa

Resposta Ajuntament

-

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

No

Ciutat

Queixa relativa a una reclamació presentada a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a una queixa per la manca
de resposta de l’Ajuntament a
una reclamació presentada a
l’OMIC.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a la queixa,
declara finalitzat el procediment en atenció
a l'informe emès per l'Àrea de Participació i
Relacions Ciutadanes en el qual consta que
la reclamació a l'OMIC s'ha tramitat d'acord
amb el que estableix el Decret 98/2014,
de la Generalitat de Catalunya, sobre el
procediment de mediació en les relacions
de consum.

Resposta Ajuntament

-

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

I

Queixa relativa a la utilització d’un gual privat com a zona de descàrrega d’un supermercat situat al
carrer del Centre
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a una queixa per la
manca de resposta per part
de l’Ajuntament a una queixa
sobre la utilització d’un gual
privat com a zona de descàrrega
d’un supermercat situat al
carrer del Centre

La Síndica, un cop analitzats els informes i
la documentació en relació a la queixa, dona
per finalitzades les actuacions de forma
provisional a l’espera de les actuacions i/o
resolució que recaigui sobre l’assumpte;
donat que la Guàrdia Urbana ha actuat
de forma diligent en un total de dinou
requeriments sobre aquest assumpte, que
els agents de la zona controlen durant el
seu servei que les indicacions donades
es compleixen i que resta pendent que
el supermercat adjacent al gual faci les
reformes indicades. Així mateix, sol·licita
que per part de l’Àrea de Seguretat i
Convivència es mantingui informada a
aquesta Sindicatura de les actuacions i/o
resolució d’aquest tema.

Pendent d’informació
sobre la resolució del
tema.
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Expedient

Admissió

Qualificació

49/2020

Sí

Queixa

Títol iii. Informe 77

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

I

50/2020

Sí

Queixa

Queixa relativa al mal estat d’una façana del carrer de la Casanova

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

No

Sí

I

Queixa relativa a la sol·licitud de creació d’un circuit esportiu al Parc de La Cabana

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica en
relació a una queixa pel mal
estat d’una façana del carrer
de la Casanova

La Síndica, un cop analitzats els informes i
la documentació en relació a la queixa, dona
per finalitzades les actuacions de forma
provisional a l’espera de les actuacions i/o
resolució que recaigui sobre l’assumpte;
donat que l’Ajuntament ha informat que
s’estan duent a terme les gestions per tal
d’identificar la persona titular de l’immoble
a fi de notificar el requeriment d’ordre
d’execució i que, per tal d‘evitar situacions
de risc, es realitzen revisions periòdiques
per prevenir despreniments dels elements
de la façana, sol·licitant que es mantingui
informada a aquesta Sindicatura de les
actuacions i/o resolució d’aquest tema.
Així mateix, també suggereix que si fos
necessari per evitar la paràlisi de l’expedient
i/o per prevenir situacions de risc que
comprometin la seguretat de les persones, es
faci ús de la forma de notificació que preveu
l’art. 44 de la Llei 39/2015 de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, respecte a persona o persones
interessades en el procediment, titulars de
l’immoble que siguin desconegudes; tot
advertint-los que l’incompliment de l’ordre
d’execució en el termini atorgat comportarà
l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat.

Pendent de resposta
a la proposta formulada.

La persona interessada sol·licita
la intervenció de la Síndica
en relació a una queixa per la
manca de resposta per part
de l’Ajuntament a diverses
sol·licituds de creació d’un
circuit esportiu al Parc de La
Cabana.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i la documentació en relació a la queixa,
estima en part la reclamació en el sentit
que, sens perjudici de considerar ateses
dins del termini per l’Àrea d’EPHUS les
sol·licituds presentades per les comunitats,
mitjançant la reunió celebrada pel personal
tècnic municipal amb els seus representants
en data 30 de juny de 2020; manca la
comunicació formal escrita indicant-los que
les propostes formulades es podran tenir
en compte en futures actuacions, d’acord a
criteris tècnics municipals i sempre amb el
vist i plau dels districtes.

Pendent d’informació
sobre si s’ha enviat la
resposta.
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Expedient

Admissió

Qualificació

54/2020

Sí

Queixa

Títol iii. Informe 79

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

56/2020

Sí

Queixa

Queixa relativa a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència
habitacional d’una família monoparental
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada, amb
menors a càrrec, sol·licita la
intervenció de la Síndica en
relació a que ha sol·licitat a
Serveis Socials atenció per
a l’ajuda per menjar, per les
despeses de subministrament
de gas butà, així com en relació
a la situació de risc de pèrdua
d’habitatge de lloguer, i no ha
rebut encara resposta.

Un cop analitzats els informes en relació a la
queixa:
1) Estima parcialment la queixa en el sentit
que, a la vista de l’atenció, els recursos i els
ajuts activats en el procés d'intervenció, es
conclou que els Serveis Socials van valorar
inicialment la situació de necessitat especial
i d’urgència social de la unitat familiar per
raó de pobresa severa, manca d’habitatge/
risc d’exclusió residencial, vulnerabilitat
infantil i precarietat laboral; malgrat que,
a partir de l’ajornament del desnonament
del qual s’ha fitxat nova data a inici de
desembre, no consta que s’hagi previst el
reallotjament temporal adequat de la unitat
familiar amb menor a càrrec amb anterioritat
a la data del llançament, ni que s’hagi ofert
una alternativa habitacional concreta que
garanteixi el dret a l’habitatge.
2) Proposa a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans una actuació preventiva
consistent en contactar novament amb la
usuària, a l’efecte d’atendre, si escau, les
seves necessitats puntuals, urgents i bàsiques,
assabentar-se de la situació del llançament
i gestionar una oferta de reallotjament
adequat que garanteixi el dret a l’habitatge
de la unitat familiar amb menor a càrrec o,
subsidiàriament, oferir-li activar els ajuts
perquè puguin accedir i mantenir-se en un
habitatge assequible de lloguer fins que el seu
cas pugui ser sotmès a la consideració de la
Mesa d’Emergències de L’Hospitalet.
3) Proposa a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials
i Recursos Humans una actuació preventiva
consistent en facilitar a la usuària el suport
i l’acompanyament necessaris en els tràmits
que ha de fer per a inscriure’s com
a sol·licitant d’habitatge HPO.

Pendent de resposta a les
propostes formulades.

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

Queixa relativa a la demora en l’expedició del títol d’un nínxol del cementiri
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
sol·licita la intervenció de
la Síndica en relació a una
queixa sobre la demora en
l’expedició del títol d’un
nínxol del cementiri que,
malgrat haver reclamat
diverses vegades, encara no
ha rebut resposta per part
de l’Ajuntament.

La Síndica, un cop analitzats els informes i la
documentació en relació a la queixa, estima la
queixa en el sentit de declarar que es va produir
una tardança en el tràmit de la sol·licitud de
transmissió del dret funerari per causes atribuïbles
a l’Administració, qüestió per la qual s’han demanat
disculpes amb el compromís de finalitzat el tràmit
a la major brevetat possible. Així mateix, proposa
a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat una actuació de millora consistent
en comprovar si la demora ha afectat a d’altres
expedients en curs, en el qual cas correspondria
que s’analitzés el procediment per detectar si hi ha
punts dèbils i determinar i/o proposar modificacions
necessàries, per la qual cosa es podria recavar, si
fos necessari, el recolzament del Departament
d’Organització i Projectes de Millora.

Es confirma que
l’usuari ja disposa
del títol. Pendent de
resposta a la proposta.

Expedient

Admissió

Qualificació

61/2020

Sí

Queixa

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

I

Queixa relativa a una actuació de la Guàrdia Urbana
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
sol·licita la intervenció de
la Síndica en relació a una
queixa sobre una actuació
presumptament negligent
de la Guàrdia Urbana i de la
qual no ha rebut resposta
per part de l’Ajuntament .

La Síndica, un cop analitzats els informes i la
documentació en relació a la queixa, resol donar
per finalitzades les actuacions i procedir a l’arxiu de
l’expedient atès que el Servei de la Guàrdia Urbana
de l’Àrea de Convivència i Seguretat ha donat les
explicacions adients a la interessada, després de fer
una investigació exhaustiva amb la conclusió de que
en cap moment es va donar un tracte irrespectuós,
encara que considera que la gestió era millorable.
Així mateix també recomana a l’esmentada àrea
una acció de millora consistent en elaborar i facilitar
al personal que atén la central telefònica, les
instruccions adients o el recordatori de com actuar
en casos similars.

Pendent de resposta
a la recomanació
formulada.
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Expedient

Admissió

Qualificació

62/2020

Sí

Queixa

Títol iii. Informe 81

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Resolució
final i tancat

No

No

I

65/2020

Sí

Queixa

En tramitació

Queixa relativa a l'estat d'un expedient sobre un tancament il·legal d’una terrassa d'un sobreàtic d’una
finca del carrer del Migdia
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la
intervenció de la Síndica en relació a
una queixa sobre l'estat d'un expedient
d’un tancament il·legal a d’una terrassa
en un sobreàtic d’una finca del carrer
del Migdia i l’Ajuntament no ha donat
resposta a les últimes instàncies
presentades i, a més a més, el problema
segueix sense solucionar-se.

La Síndica, un cop analitzats els
informes i la documentació en relació
a la queixa, declara finalitzat el
procediment sense entrar en el fons de
la mateixa, atès que consta que l’Àrea
d’EPHUS va iniciar en data 07.10.2020
el procediment per a la protecció de la
legalitat urbanística; motiu pel qual no
resulta procedent continuar amb les
actuacions.

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

64/2020

Sí

Queixa

En tramitació

Resposta Ajuntament

Proposta /
Recomanació
-

-

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

-

I

Queixa relativa al soroll que fan uns aparells d’aire condicionat de la rambla de la Marina
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la
intervenció de la Síndica en relació a
unes queixes sobre el soroll que fan
uns aparells d’aire condicionat situats
a la façana de la rambla de la Marina.
L’Ajuntament no ha donat resposta a
les últimes instàncies presentades i, a
més a més, el problema segueix sense
solucionar.

Aquest expedient es troba en procés
d’instrucció.

Resposta Ajuntament

-

Proposta /
Recomanació
-

Requereix
Seguiment
-

Àmbit
Territorial
IV

Queixa relativa a la sol·licitud de fer una rampa d’accés a l’edifici del carrer de Peñíscola,8.
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la intervenció
de la Síndica en relació a una queixa relativa
a la sol·licitud de fer una rampa d’accés a
l’edifici del carrer de Peñíscola,8, i que no ha
rebut resposta per part de l’Ajuntament.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

66/2020

Sí

Queixa

En tramitació

Resposta Ajuntament

Proposta /
Recomanació
-

Requereix
Seguiment
-

Àmbit
Territorial
III

Queixa relativa a l’anul·lació d’una plaça PMR per fer PCR al c. d'Amadeo Torner davant l'ortopèdia
“Muévete y Accede”.
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la intervenció
de la Síndica en relació a una queixa sobre
l’anul·lació d’una plaça PMR per fer PCR al c.
d'Amadeo Torner davant ortopèdia “Muévete
y Accede”.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

67/2020

Sí

Queixa

En tramitació

Resposta Ajuntament

Proposta /
Recomanació
-

Requereix
Seguiment
-

Àmbit
Territorial
VI

Queixa relativa a la barrera arquitectònica ubicada davant dels contenidors a rambla de la Marina, 242
que impedeix accés a persones amb mobilitat reduïda
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la intervenció
de la Síndica en relació a una queixa sobre la
barrera arquitectònica ubicada davant dels
contenidors a rambla de la Marina, 242 que
impedeix accés a persones amb mobilitat
reduïda.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

Resposta Ajuntament

-
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Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

69/2020

Sí

Queixa

En tramitació
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Proposta /
Recomanació
-

Requereix
Seguiment
-

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Ciutat

73/2020

Sí

Queixa

En tramitació

Queixa relativa en relació al canvi d'Àrea Bàsica de Serveis Socials
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la intervenció
de la Síndica en relació a una queixa sobre el
canvi de Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

70/2020

Sí

Queixa

En tramitació

Resposta Ajuntament

Proposta /
Recomanació
-

Requereix
Seguiment
-

Àmbit
Territorial

La persona interessada sol·licita la intervenció de la
Síndica en relació a la convocatòria de concessió de
beques per estudis no obligatoris, homologats, atorgades per l'Ajuntament de L'Hospitalet, recollits en
l'oferta de Planeta Formació i Universitats a la ciutat
de L'Hospitalet de Llobregat, pel curs 2019/2020.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

Estat
Tramitació

Objecte

Resolució

74/2020

Sí

Queixa

En tramitació

La persona interessada sol·licita la intervenció
de la Síndica en relació a una queixa sobre
que en els processos de selecció es revisi i
valori tota la documentació dins la data de
convocatòria i que no ha rebut resposta per
part de l’Ajuntament.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

72/2020

-

Pendent

En tramitació

Resposta Ajuntament

Proposta /
Recomanació
-

Requereix
Seguiment
-

Resolució

La persona interessada sol·licita la intervenció
de la Síndica en relació a una queixa en relació
a la manca de connexió a la fibra de telefònica.

Aquest expedient es troba en
procés de diligències prèvies
a la seva qualificació.

I

Resposta Ajuntament

-

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

-

-

Àmbit
Territorial
I

Queixa relativa a la devolució de l’impost de plusvàlua indegudament cobrat
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la intervenció de
la Síndica en relació a una queixa en relació a la no
resposta per part de l’Ajuntament a una instància
on es demanava la devolució de l’impost de
Plusvàlua indegudament cobrat.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

-

Àmbit
Territorial
I

Queixa relativa a la manca de connexió a la fibra de telefònica
Objecte

Àmbit
Territorial

Ciutat

Qualificació

Estat
Tramitació

-

Resolució

Admissió

Qualificació

-

Objecte

Expedient

Admissió

Requereix
Seguiment

Queixa en relació a la convocatòria de concessió de beques per a estudis no obligatoris, homologats,
atorgades per l'Ajuntament de L'Hospitalet, recollits en l'oferta de Planeta Formació y Universitats a la
ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, pel curs 2019/2020

Queixa relativa a que en els processos de selecció es revisi i valori tota la documentació dins la data de
convocatòria

Expedient

Proposta /
Recomanació

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

75/2020

-

Pendent

En tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

-

-

Àmbit
Territorial
I

Resposta Ajuntament

-

Queixa relativa a la dificultat que al·lega un ciutadà per contactar telefònica i presencialment amb
l’Oficina d’Habitatge de L’Hospitalet
Objecte

Resolució

La persona interessada sol·licita la intervenció de
la Síndica en relació a una queixa per la dificultat
que al·lega un ciutadà per contactar telefònica
i presencialment amb l’Oficina d’Habitatge de
L’Hospitalet.

Aquest expedient es troba
en procés de diligències
prèvies a la seva qualificació.

Resposta Ajuntament

-
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1.2. Iniciatives d’Ofici
Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

34/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

No

No

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica d’una família
Objecte

Resolució

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i
la sensibilitat del tema, resol
impulsar una iniciativa d’ofici
per analitzar la situació en què
es troba la unitat familiar i les
gestions que s’estan duent a
terme des de l’Ajuntament per a
resoldre la situació
de vulnerabilitat.

Un cop analitzats els informes estima
la reclamació en el sentit que, a la vista
dels recursos i ajuts activats en el procés
d'intervenció, s’ha de concloure que els
Serveis Socials van valorar la situació de
necessitat especial i d’urgència social de la
unitat familiar per raó de pobresa severa, de
manca d’habitatge, de vulnerabilitat infantil
i de precarietat laboral; malgrat que, pel que
fa al suport habitacional, aquest no hauria
estat suficient durant la primera onada de la
pandèmia COVID-19 atès que la família va
acumular deute de relloguer en aquest període
per no disposar de recursos propis ni d’ajuts,
la qual cosa va comportar que hagueren
d’abandonar l’habitació rellogada pel conflicte
i/o tensió produït amb l’arrendador i fossin
allotjats pels Serveis Socials novament en
un hostal fins decidir traslladar-se a Sevilla
on compten amb el suport d’un familiar i
expectatives de treball.
També recorda a l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans que, d’acord
amb allò que estableix l’article 30 de la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de la Generalitat de
Catalunya, de prestacions socials de caràcter
econòmic, correspon fer un seguiment acurat
i periòdic pel que fa a les necessitats urgents
d'alimentació, vestit i d’altres que resultin
peremptòries de la unitat familiar usuària
dels Serveis Socials i, quant a l’allotjament, si
aquest resulta inadequat i/o insuficient, cal
gestionar l’ajut econòmic o oferir el recurs
corresponent.

Resposta Ajuntament

-

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

35/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i
urgència habitacional d’una família
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i
la sensibilitat del tema, resol
impulsar una iniciativa d’ofici
per analitzar la situació en
la que es troben el Sr. S.S.H.
i la seva unitat familiar, i les
gestions que s’estan duent a
terme des de l’Ajuntament
per resoldre la situació de
vulnerabilitat amb risc
imminent de desnonament
de l’habitatge llogat.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i documentació, dona per finalitzada
provisionalment la iniciativa d’ofici
atès que, a la vista de l’atenció, els
recursos i els ajuts activats en el procés
d'intervenció, es conclou que els Serveis
Socials van valorar inicialment la situació
de necessitat especial i d’urgència social
de la unitat familiar per raó de pobresa
severa, malaltia, manca d’habitatge/
risc d’exclusió residencial, vulnerabilitat
infantil i precarietat laboral; malgrat que a
partir de l’ajornament del llançament fixat
per a 21.07.2020 i posposat dues vegades
més, la unitat familiar va quedar desatesa
perquè no es va fer un seguiment de la seva
situació, ni es va esbrinar si el llançament
quedava suspès fins a 31.01.2021, si s’havia
fixat o no nova data per a fer-lo efectiu, ni
consta que se’ls hagi ofert una alternativa
habitacional més enllà d’un ajut econòmic
per llogar un altre pis.
Així mateix, també proposa a l’Àrea
d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
una actuació preventiva consistent en
contactar novament amb la família i/o les
persones/professionals que actuen en el
seu interès, a l’efecte d’atendre, si escau,
les seves necessitats puntuals, urgents i
bàsiques, assabentar-se de la situació del
llançament i aprofitar l’ajornament per
a gestionar una oferta de reallotjament
adequat que garanteixi el dret a l’habitatge
fins que el seu cas pugui ser sotmès a la
consideració de la Mesa d’Emergències de
L’Hospitalet o, subsidiàriament, oferir-los
novament activar els ajuts perquè puguin
accedir i mantenir-se en un habitatge
assequible de lloguer en el mercat privat.

Pendent de resposta a la
proposta formulada.
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Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

36/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

No

No

Ciutat

37/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre l’anunci d’implantació a L’Hospitalet d’una activitat econòmica endegada per
l’empresa HAIBU 4.0, anomenada “coches colmena”, consistent en el lloguer de places d’aparcament per
a pernoctació de persones sense llar
Objecte

Resolució

La Síndica, a iniciativa pròpia, en
atenció a la importància i la sensibilitat
del tema, resol impulsar una iniciativa
d’ofici perquè l’Ajuntament informi
sobre les actuacions dutes a terme
en relació a la pretesa implantació
de l’activitat econòmica de l’empresa
HAIBU 4.0, anomenada “coches
colmena”, consistent en el lloguer de
places d’aparcament perquè persones
sense llar puguin pernoctar en vehicles
a canvi d’un preu, amb dret d’ús
d’instal·lacions bàsicament higièniques
posades a disposició per aquesta
empresa.

La Síndica, un cop analitzats els
informes i documentació, finalitza les
actuacions amb l’arxiu de l’expedient
atès que les Àrees de d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
i de Seguretat i Convivència de
l’Ajuntament, han comprovat que
no s’ha implantat a L’Hospitalet
l’activitat econòmica anunciada per
l’empresa Haibu 4.0 anomenada
“coches colmena”, consistent en el
lloguer de places d’aparcament per a la
pernoctació de persones sense llar.

Resposta Ajuntament

-

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció a les persones usuàries per part de Serveis Socials durant el període de
l’estat d’alarma per causa de la pandèmia COVID-19 i posterior fase post-COVID
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i
la sensibilitat del tema, resol
impulsar una iniciativa d’ofici
per analitzar les incidències i
les accions de millora que es
proposin en relació a l’atenció
a les persones usuàries per
part dels Serveis Socials
municipals durant el període
que s’inicia amb la declaració
de l’estat d’alarma per causa
de la pandèmia COVID-19 i que
continua durant la fase postCOVID, anomenada de nova
normalitat.

La Síndica, un cop analitzats els informes i
documentació, resol fer diverses propostes
d’actuació i recomanacions:
1) Proposta d’actuació consistent en la
millora de l’atenció telefònica, disposant
d’una línia directa i gratuïta amb un
número 900 únic dels Serveis Socials
de L’Hospitalet que faria la derivació de
les trucades a les tècniques referents
en cas de persones que fossin usuàries
amb anterioritat, gestionaria la ràpida
inclusió en el circuit d’atenció respecte de
noves persones usuàries i, pel que fa a les
considerades urgències socials, hauria de
disposar del grau d’autonomia suficient
per activar directament determinats
circuits d’atenció immediata (menjar,
roba, allotjament provisional de sense
llar/pèrdua de l’habitatge, situacions de
desemparament d’infància, adolescència,
gent gran i violència masclista), sens
perjudici de la derivació a les ABSS o serveis
especialitzats corresponents.
2) Proposta d’actuació consistent en què es
normalitzi el més aviat possible l’atenció
presencial dels Serveis Socials, en horari de
matí i tarda, que s’ha vist molt afectada,
com la resta de serveis públics, per les
mesures de protecció contra la pandèmia;
tenint en compte la consideració de servei
municipal de caràcter essencial que ja
figurava a la primera resolució municipal
de lluita contra la pandèmia (Decret
d’Alcaldia 3637/2020 de 16.03.2020) i atès
que la via presencial és especialment
necessària per a la gent gran, per a
persones amb diversitat funcional i,
en general, per a persones usuàries
amb dificultats per fer arribar les seves
sol·licituds a través dels canals d’atenció
a distancia.

Pendent de resposta a les
propostes formulades.
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Continua de la pàgina anterior.
Objecte

Resolució
3) Proposta d’actuació consistent en què, a
partir de la finalització, l’1 d’octubre, de la
moratòria de talls dels subministraments
bàsics a la llar (aigua, llum i gas), es
prioritzi l’emissió en el termini de quinze
dies dels informes de vulnerabilitat
energètica que els siguin sol·licitats i
disposin els mitjans adequats per resoldre
de forma àgil els ajuts pel pagament de
rebuts de subministrament de les unitats
familiars que es trobin en situació de
vulnerabilitat econòmica.
4) Proposta d’actuació consistent en
establir un protocol, acordat amb les
entitats de lleure de la ciutat, que
contempli el procés de derivació i de
seguiment dels infants per a totes les
activitats que es realitzen i també on consti
com es durà a terme aquesta derivació en
situació d’excepcionalitat.
5) Recomanació d’implementar un servei
d’atenció telefònic en dies no-feiners a
través de un número gratuït 900 únic
per a Serveis Socials atès per personal
professional, amb un grau d’autonomia
suficient per activar directament
determinats circuits d’atenció immediata
d’urgències socials (menjar, roba,
allotjament provisional de sense llar/
pèrdua de l’habitatge, desemparament
d’infància, adolescència i gent gran i
violència masclista), sens perjudici de la
derivació a les ABSS o serveis especialitzats
corresponents.
6) Recomanació de reforçar els Serveis
Socials municipals per poder donar
resposta a les necessitats que sorgeixen de
la crisi social i econòmica provocada per la
Covid-19.

Resposta Ajuntament

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

38/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i
urgència habitacional d’una família
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i
la sensibilitat del tema, resol
impulsar una iniciativa d’ofici
per analitzar la situació en
la que es troben la Sra. L.V.S.
i la seva unitat familiar i les
gestions que s’estan duent
a terme des de l’ajuntament
per resoldre la situació de
vulnerabilitat amb risc
imminent de desnonament
de l’habitatge llogat.

La Síndica, un cop analitzats els informes i
documentació, estima la reclamació en el
sentit que, a la vista dels recursos i ajuts
activats en el procés d'intervenció, s’ha
de concloure que els Serveis Socials van
valorar la situació de necessitat especial
i d’urgència social de la unitat familiar
per raó de pobresa severa, de manca
d’habitatge, de vulnerabilitat infantil i de
precarietat laboral; malgrat que, pel que
fa al suport habitacional, encara no s’ha
gestionat l’oferta que correspongui i tenint
en compte que la usuària no s’ha sentit prou
ben atesa en les seves necessitats d’urgència
i ha trobat dificultats per contactar amb els
Serveis Socials.
I proposa que, per part dels Serveis Socials
Municipals, es faci un seguiment acurat
i periòdic pel que fa a l’atenció de les
necessitats urgents d'alimentació, vestit
i d’altres que resultin peremptòries de la
unitat familiar i, quant a l’allotjament, que
ara és inadequat i insuficient, es gestioni
l’oferiment a la usuària d’una solució
habitacional de transició fins que el cas
d’aquesta unitat familiar sigui considerat
per la Mesa de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per emergències socials.
També sol·licita que en el termini d’un mes
per part de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, es comuniqui a aquesta
Sindicatura el seguiment que es fa del cas i
les actuacions, els recursos i els ajuts que es
posen a disposició d’aquesta unitat familiar.

L’Àrea d’Equitat, Drets
Social i Recursos Humans
informa de les intervencions
realitzades amb la
interessada: tramitació de
ajuda d’aliments; derivació
al CAID; derivació al
projecte Espai Familiar ltaca;
seguiment socioeducatiu;
coordinació amb l’Àrea
Bàsica de Salut; derivació al
Servei d’Orientació JurídicaÀrea d’Habitatge; tramitació
de xecs proinfancia (higiene
infantil); tramitació de la
beca menjador escolar del
100%; orientació a regular la
guarda i custodia.
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Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

41/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i
urgència habitacional d’una família
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i
la sensibilitat del tema, resol
impulsar una iniciativa d’ofici
per analitzar la situació en
la que es troben la Sra. K.B.
i la seva unitat familiar i les
gestions que s’estan duent a
terme des de l’Ajuntament
per resoldre la situació de
vulnerabilitat econòmica
amb manca d’alternativa
habitacional concretada. Així
mateix, també es demana que
s’informi sobre el protocol/
procediment establert amb
caràcter general pels Serveis
Socials per a atendre els
casos de pèrdua d’habitatge

La Síndica, un cop analitzats els informes
i documentació, en relació a l’atenció
per part de serveis socials de la situació
de vulnerabilitat econòmica i urgència
habitacional d’una família, estima
parcialment la reclamació en el sentit que
Serveis Socials van valorar la situació de
necessitat especial i d’urgència social de la
unitat familiar per raó de pobresa severa,
de manca d’habitatge, de vulnerabilitat
infantil i de precarietat laboral; malgrat que,
pel que fa al suport habitacional, aquest no
hauria estat suficient des de la finalització de
l’estat d’alarma perquè la no-acceptació de
l’alternativa habitacional oferta, de la qual es
desconeixen els detalls, no habilita per deixar
sense ajut, prestació i/o recurs d’allotjament
la família i hagués requerit cercar una
alternativa de continuïtat que fos acceptada
per la unitat familiar desnonada.
Així mateix, recorda a l’Àrea que li correspon
fer un seguiment acurat i periòdic pel que
fa a les necessitats urgents d'alimentació,
vestit i d’altres que resultin peremptòries de
la unitat familiar usuària dels Serveis Socials
i, quant a l’allotjament, si aquest resulta
inadequat i/o insuficient, cal gestionar l’ajut
econòmic o oferir el recurs corresponent.
Formula les recomanacions i propostes
d’actuacions següents:
1) Recomana a l’Àrea reforçar l’actuació
preventiva en les situacions de risc de pèrdua
d’habitatge, a l’efecte gestionar de forma
àgil en els casos que correspongui, els ajuts
econòmics d’urgència destinats al pagament
de deutes de lloguer o per cercar un nou
habitatge quan ha finalitza el contracte de
lloguer, la seva pròrroga o el relloguer.
2) Recomana a l’Àrea que en les situacions
de pèrdua d’habitatge o de risc imminent de
pèrdua, es posin a la seva disposició solucions
de reallotjament temporal estable.

Pendent de resposta a les
propostes i recomanacions
formulades.

Continua de la pàgina anterior.
Objecte

Resolució
que garanteixin el dret a l’habitatge fins a
disposar de l’habitatge de lloguer assignat
per la Mesa d’Emergències de L’Hospitalet;
reservant l’assignació de pensió/hostal
temporal a supòsits sobrevinguts en què
l’administració no ha pogut preveure la
situació amb antelació.
3) Recomana a les Àrees que l’atenció de les
famílies en risc d’exclusió residencial sigui
prioritària per als Serveis Socials i l’Oficina
d’habitatge i actuïn amb la màxima celeritat
per prevenir i donar resposta a les situacions
de manca d’habitatge i facilitar-ne l’accés.
4) Proposa a l’Àrea que incorpori dins
el Procediment d’actuació de serveis
socials en risc de pèrdua de l’habitatge,
que sempre s’actuï de forma preventiva
quan hi ha senyalat un desnonament per
part del Jutjat corresponent, per tal que
l’ajornament sol·licitat serveixi per gestionar
el reallotjament i evitar en la mesura del
que sigui possible que el termini perllongat
comporti una major incertesa i angoixa a la
família afectada.
5) Proposa a l’Àrea que l’Oficina Municipal
d’Habitatge assumeixi la funcions
d’assessorament en matèria d’arrendaments
urbans a les persones que es troben en risc
d’exclusió residencial i, en coordinació amb
els Serveis Socials, faci en aquests casos les
gestions de mediació entre les parts perquè
aquestes puguin assolir acords extrajudicials
relatius a deutes contrets de lloguer i a la
durada dels contracte.
6) Proposa a les Àrees que elaborin una
proposta per incrementar el parc d’habitatges
públics de lloguer destinats al reallotjament
definitiu així com també l’augment de
la dotació d’allotjaments provisionals
adequats mentre no puguin accedir a un de
definitiu./.../

Resposta Ajuntament
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Expedient

Admissió

Qualificació

53/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Estat
Tramitació
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Proposta /
Recomanació

En tramitació

Requereix
Seguiment

-

-

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

III

60/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

Sí

Sí

Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció per part de serveis socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i
urgència habitacional d’una amb dues criatures que acampa a la porta de Serveis Socials del barri de
Santa Eulàlia
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
en atenció a la importància i la
sensibilitat del tema, resol impulsar
una iniciativa d’ofici per analitzar
la situació sobre la situació de la
interessada i la seva família, així com
sol·licitar el protocol i/o procediment
establert amb caràcter general
per a atendre els casos de pèrdua
d’habitatge.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

L’Àrea d’Equitat, Drets Social i
Recursos Humans informa de les
intervencions realitzades amb la
interessada: tramitació de ajuda
d’aliments; derivació al CAID;
derivació al projecte Espai Familiar
ltaca; seguiment socioeducatiu;
coordinació amb l’Àrea Bàsica de
Salut; derivació al Servei d’Orientació
Jurídica-Àrea d’Habitatge; tramitació
de xecs proinfancia (higiene infantil);
tramitació de la beca menjador
escolar del 100%; orientació a regular
la guarda i custodia.

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

59/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Resolució
final i tancat

No

No

VI

Iniciativa d’ofici sobre les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament i/o per d’altres administracions
competents, en l’incident d’immissions per via aèria d’un producte químic durant aquest estiu en el
barri de Bellvitge
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
resol impulsar una iniciativa
d’ofici perquè l’Ajuntament
complementi la informació
facilitada en l’incident
d’immissions per via aèria d’un
producte químic aquest estiu
que va afectar el veïnat del
barri de Bellvitge.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i documentació, dona per finalitzades
les actuacions i procedeix a l’arxiu de
l’expedient, atès que l’Ajuntament ha
informat de forma detallada sobre les
actuacions dutes a terme, amb el suport
tècnic de l’AMB, per resoldre l’incident
d’immissions per via aèria de producte
químic que aquest estiu va afectar
especialment el barri de Bellvitge.
Un cop tancat l’expedient vam sol·licitar
un informe complementari.

Pendent de l’entrega de
l’informe complementari.

Iniciativa d’ofici sobre la manca d’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat
econòmica d’una dona
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia,
resol impulsar una iniciativa
d’ofici en atenció al que
exposa la Sra. J.D.J.R., que
manifesta que ha sol·licitat
a Serveis Socials atenció
en relació a la renovació
dels documents d’exclusió i
vulnerabilitat econòmica i no
ha rebut encara resposta.

La Síndica, un cop analitzats els informes
i documentació, dona per finalitzada
provisionalment la iniciativa d’ofici atès
que, a la vista de l’atenció, els recursos i els
ajuts activats en el procés d'intervenció, es
conclou que els Serveis Socials van valorar
inicialment la situació de necessitat especial
i d’urgència social de la persona usuària per
raó de pobresa severa, manca d’habitatge/
risc d’exclusió residencial i precarietat
laboral; malgrat que no ha resultat possible
fins ara activar altres ajuts, prestacions o
recursos degut a que no disposa de permís
de residència legal i que l’únic suport
habitacional que s’ha previst en cas de pèrdua
d’habitatge ha estat l’alberg municipal.
Proposa a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans que s’ofereixi a la usuària
la derivació, amb el suport necessari, a una
entitat o organització que disposi de servei
especialitzat en matèria d’orientació i tràmits
en procediments administratius d’estrangeria,
a l’efecte d’assessorar-la sobre la viabilitat
de regularitzar la seva situació de residència
i, en el seu cas, per iniciar la tramitació
corresponent.
Proposa a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans una actuació preventiva
consistent en contactar novament amb la
usuària amb la finalitat d’atendre, si s’escau,
les seves necessitats puntuals, urgents i
bàsiques, assabentar-se de la situació del
desnonament/llançament de l’habitatge i
oferir-li el reallotjament adequat quan calgui.

Pendent de resposta a la
proposta formulada.
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Expedient

Admissió

Qualificació

71/2020

Sí

Iniciativa
d'ofici

Estat
Tramitació
En tramitació
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Proposta /
Recomanació
-

Requereix
Seguiment
-

Àmbit
Territorial
Ciutat

Iniciativa d’ofici sobre l’atenció per part de serveis socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i
urgència habitacional d’una família
Objecte

Resolució

La Síndica, a iniciativa pròpia, resol impulsar
una iniciativa d’ofici en atenció a que es va rebre
una comunicació per via electrònica tramesa
a aquesta Sindicatura de Greuges en la que
s’informa que s’estava produint el llançament
ordenat per un Jutjat, de l’habitatge radicat a
L’Hospitalet, al carrer de Rafael de Casanovas,
número 47, segon primera, que ocupa una família
composada per una parella i quatre fills tots ells
menors d’edat.

Aquest expedient es troba
en procés d’instrucció.

Resposta Ajuntament

2. Activitat de la Síndica de Greuges
2.1. Oficina de suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania de
L’Hospitalet
•

Difusió de l’activitat
Durant aquest any hem publicat al Diari de L’Hospitalet un anunci informant sobre
la Sindicatura i de quina forma poden contactar i interposar una queixa. Aquest
anunci es publicarà trimestralment per donar informació a la ciutadania.

-

Hem editat l’informe anual corresponent a l’any 2019 dels Òrgans de Defensa de
la Ciutadania, on es fa un recull exhaustiu de tots els expedients i les gestions
realitzades durant l’any tant de la Sindicatura de Greuges com de la Comissió de
suggeriments i reclamacions. L’informe està penjat al web de la Sindicatura, i s’ha
enviat a tots els grups municipals, àrees de l’Ajuntament, Gerència, Alcaldia, Síndics
i Sindiques de greuges locals i Síndic de Greuges de Catalunya.
El web de la Sindicatura http://www.sindicadegreugeslh.cat està plenament
operatiu i preparat perquè tots els ciutadans i les ciutadanes hi puguin trobar tota
la informació necessària sobre la institució i registrar directament les reclamacions.
Per últim, disposem d'un compte de Twitter, @LHSindica, on anem informant de la
dinàmica de la Sindicatura.
•

Gestió d’expedients
La gestió de l’oficina està incorporada al sistema de gestió d’expedients electrònics
(AUPAC) el que facilita i agilitza molt la relació amb totes les àrees i departaments.
Disposem d’una unitat de tramitació pròpia per mantenir la confidencialitat de tots
els expedients que es tramiten. Durant el confinament ha estat fonamental, ja que
l’oficina ha estat plenament operativa.

•

Recursos Humans
Al mes de juliol vam completar l’equip mínim necessari per al funcionament de
l’oficina, tal i com es contempla RODCLH, amb la incorporació del cap d’oficina. Volem
remarcar que la seva formació, llicenciat en Dret, i la seva expertesa al capdavant
de l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor així com en temes de mediació
fa que la seva incorporació sigui molt rellevant pel bon funcionament de l’oficina.
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2.2. Relació amb Entitats
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•

Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya
La Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet forma part del Forum SD, associació sense

Aquest any ha vingut marcat per la pandèmia i la limitació d’actuacions presencials. Tot

afany de lucre que aplega a un total de 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la

i això, hem tingut l’oportunitat de participar habitualment en reunions organitzades per

resta de l’Estat).

l’Espai de Ciutadania i l’Observatori de la Infància de L’Hospitalet, així com d’intercanviar
opinió amb diferents entitats sobre temes d’especial rellevància per a la nostra ciutat.

Els objectius del Forum SD són promoure el creixement i el desenvolupament de la
institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament

Des de la Sindicatura hem impulsat l’organització de tres reunions amb entitats socials de

de models de treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de

la ciutat per tractar temes d’interès social.

coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les diverses
sindicatures de proximitat.

En aquest sentit volem destacar els temes relacionats amb:
Aquest any s’ha renovat la Junta Directiva i la Sindica de L’Hospitalet ha estat
•

L’atenció de Serveis Socials i les dificultats per contactar-hi durant el confinament,

nomenada vicepresidenta del Forum SD.

tema que ha estat objecte d’una iniciativa d’ofici que recull diferents propostes
d’actuació amb la voluntat de millorar aquesta situació.

•

Síndic de Greuges de Catalunya
Ambdues institucions tenim signat un conveni de col·laboració en virtut del qual

•

L'accessibilitat universal a la nostra ciutat, que ha de contemplar aspectes a la via

la Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet deriva al Síndic de Greuges de Catalunya

pública però també d’accés als diferents serveis públics, i també per facilitar la

totes les reclamacions relacionades amb la Generalitat de Catalunya. Aquest

participació en la vida social de la nostra ciutat.

any s’han derivat 8 reclamacions. Segons ens ha informat el Síndic de Greuges
de Catalunya, algunes d’aquestes reclamacions han estat objecte d’una iniciativa

•

La preocupació per les persones sense llar que viuen a la nostra ciutat i la necessitat

d’ofici amb la Generalitat de Catalunya.

de conèixer quantes persones hi viuen, quina és la seva història i en quina situació
es troben. Cada història i cada vida és important i, per tant, és del tot rellevant

•

Institut Internacional de l’Ombudsman

impulsar programes dirigits a conèixer i millorar la seva situació i coordinar-la amb

El 19 de juny de 2019 ens van notificar l’entrada formal a l’Institut Internacional

els diferents recursos existents a la ciutat.

de l’Ombudsman (IIO), que es va fundar l’any 1978. És l’única organització global
per a la cooperació entre més de 198 Institucions independents d’Ombudsman de

•

El dret a l’empadronament i les dificultats que troben les persones que viuen a la

més de 100 països en tot el món. Està organitzat en sis regions i la Sindicatura de

ciutat en una habitació llogada o cuidant persones grans sense autorització per

Greuges de L‘Hospitalet forma part de la regió d’Europa.

poder-se empadronar, la qual cosa constitueix una vulneració dels seus drets i els
genera dificultats per accedir a altres drets i serveis.

2.3. Treball en xarxa
•

Síndics i Síndiques Baix Llobregat i L’Hospitalet
Durant l’any, els Síndics i les Síndiques de Viladecans, Gavà, Sant Feliu, Sant Boi,
Cornellà i L’Hospitalet realitzen reunions habitual per analitzar temes que afecten
als ciutadans i les ciutadanes de les ciutats representades.
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TÍTOL IV.
Consideracions finals
En aquest apartat resumirem algunes consideracions que volem destacar :

1. Generals
•

Les accions dutes a terme des de
l’Oficina de Suport als Òrgans de
Defensa de la Ciutadania durant
l’any 2020, tenint en compte les
consultes, gestions d’intermediació
i la tramitació d’expedients han
estat de 185, la qual cosa significa
un increment general del 43,5 %.

•

Els expedients que s’han incoat
durant aquest any s'han incrementat un 39 % en relació a l’any
anterior. Les gestions d’intermediació s’han mantingut al mateix
nivell que l’any anterior. Al gràfic es
pot apreciar, especialment, l’increment dels expedients.

•

Els temes que aglutinen més d’un 10 % de les reclamacions durant aquest any són:
espai públic, convivència i seguretat, serveis socials. A diferencia de l’any anterior,
el tema que rep més queixes és serveis socials amb un 29 % de les reclamacions,
superior a l’any anterior que va ser d’un 14 %. Els altres dos àmbits han baixat el
nivell de reclamacions en relació a l’any anterior, espai públic passa d’un 38 % a un
27 %, i convivència i civisme passa d’un 14 % a un 12 %.

•

En el 88 % dels expedients qualificats com a queixes que han finalitzat la seva
tramitació s’ha solucionat el problema que va causar la reclamació. Això significa un
increment important en relació a l’any passat, que va ser del 64 %. Del 12 % restant,
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un es va remetre al Síndic de Greuges de Catalunya després de constatar que tenien
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•

En relació a l’any anterior, es manté en un 36 % el percentatge d’expedients no

obert expedient sobre el mateix tema, i la resta incorporen propostes de millora a

admesos a tràmit per no haver interposat queixa en primera instància. Creiem que

l’Ajuntament. Aquesta Sindicatura considera que, quan resulta procedent, com queda

és important clarificar als ciutadans i les ciutadanes quin és el procediment per

recollit al RODCLH, cal incloure a les resolucions, els recordatoris legals, les propostes

interposar una queixa en primera instància, diferenciant-la d’altres conceptes com

o les recomanacions que, segons el nostre criteri, i més enllà de solucionar el cas

poden ser una sol·licitud, una consulta o una incidència.

concret, poden contribuir a la millora del serveis municipals. En altres casos, s’opta,
simplement, per fer seguiment de les actuacions que es deriven de la resolució i es

•

S’han incrementat les iniciatives d’ofici impulsades des de la Sindicatura. Aquest

demana al servei municipal que ens informi del seu curs. Es tracta, en definitiva, de ser

any ha estat un 21 % (l’any anterior era d’un 13 %). El 90 % d’aquestes han estat

útils a la ciutadania i, alhora, aportar als serveis municipals els elements que, al nostre

relacionades amb Serveis Socials i, en una part important, vinculades a famílies en

parer, poden millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió (fer el que cal i fer-ho bé).

situació de vulnerabilitat social (70 %). Ens sembla oportú destacar que el 90 % de les
iniciatives d’ofici estan relacionades amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible

•

Les reclamacions que s’han solucionat a través de gestions d’intermediació sense

(ODS) número 1, de l’Agenda 2030 d’ODS aprovada l’any 2015 per l’Assemblea

necessitat d’incoar cap expedient arriben al 84 %, un increment important en relació

General de NNUU, relatiu al final de la pobresa, posant en relleu la importància de

a l’any anterior, que va ser del 67 %. La resta, en la seva majoria, s’han reconvertit

continuar treballant i posar els recursos necessaris per acabar amb la pobresa a la

en expedients o bé la persona interessada ha desistit.

nostra ciutat, i tenint present que l’esclat de la COVID-19 ha significat un retrocés
important en relació a la situació que teníem abans. Volem recordar que una meta

•

•

A 31 de desembre de 2020 es redueixen, en relació a l’any anterior, els expedients

de l’Objectiu 1 és “posar en pràctica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de

que es troben en procés d’instrucció. Aquest any són el 25 %, i l’any anterior eren el

protecció social per a tothom i, per a 2030, assolir una amplia cobertura dels pobres i dels

27 % dels expedients. Tots ells es troben dins del termini reglamentari.

més vulnerables”.

S'incrementa el nombre d’expedients que han finalitzat la seva tramitació. Aquest

•

S’han duplicat el nombre d’expedients no admesos a tràmit per la nostra Sindicatura

any és del 75 %, i l’any anterior era del 73 %. El motiu és que s’ha consolidat el

que s’han derivat al Síndic de Greuges de Catalunya per estar la reclamació

procediment de recollida d’informes de les àrees afectades que incorpora, un cop

vinculada a competències de la Generalitat de Catalunya. Aquest any ha estat un

passat el termini reglamentari, un recordatori i, en cas de no donar resposta, es cita

36 % i l’any anterior eren un 18 %. De totes les derivacions s’ha fet seguiment des

a compareixença.

de la Sindicatura, i algunes d’aquestes derivacions han generat una iniciativa d’ofici
des de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

•

El 42 % dels expedients que han finalitzat la seva tramitació incorporaven una
proposta, i d’aquestes, s’han acceptat per part de l’àrea/departament el 35 %. Sobre

2. Temes més destacats

la resta, les àrees no han manifestat objecció alguna. En aquest sentit volem posar
l’accent en la importància de que l’Ajuntament implementi les propostes de la

a) Serveis socials

Sindicatura de Greuges que han estat acceptades i no ho demori en el temps com,
per exemple l’aprovació d’una nova ordenança per evitar el soroll ocasionat amb les

Les matèries en aquest capítol han rebut el 29 % de les reclamacions.

bombones de butà, compromís que va adquirir l’any 2017 amb el Síndic de Greuges

Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic dels Serveis Socials i tenen

de Catalunya i, un any més tard, va ratificar amb aquesta Sindicatura.

l’objectiu de millorar el benestar social de la ciutadania i afavorir la integració de les persones.
L’objectiu principal és promoure mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones,

•

Un 39,5 % de les queixes admeses a tràmit ho han estat perquè des de l’àrea

famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. És per

competent no s’ha donat resposta a la queixa formulada en primera instància. Això

això especialment important el procés d’intervenció que es realitza en aquest casos.

significa una millora molt substancial en relació a l’any anterior (73 %).
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L’esclat de la pandèmia, aquest any, ha generat una crisis social i econòmica molt important,

Hi ha molts problemes vinculats amb l’espai públic que són problemes de vida quotidiana

que segurament tindrà continuïtat durant els propers anys. Els Serveis Socials han estat

que es troben de forma habitual els ciutadans i ciutadanes com, per exemple, els problemes

receptors d’un volum important de sol·licituds, posant de manifest algunes deficiències que

d’enllumenat públic, els que generen les obres de millora, o el funcionament dels semàfors.

és important analitzar i corregir.

Pensem que seria important dissenyar un sistema de resposta i solució àgil de forma que un
problema d’aquestes característiques es pugui solucionar sempre generant una queixa en

Incorpora aquest apartat queixes relacionades amb la dificultat d’accés als Serveis Socials,

segona instància. De fet, hem comprovat que molts d’aquests problemes s’han solucionat

en especial durant el confinament, i casos relacionats amb la pèrdua de l’habitatge i les

durant la instrucció del procediment des de la Sindicatura.

dificultats de seguiment i de cercar alternatives des dels Serveis Socials.
En aquest apartat hem tractat també, a través d’una iniciativa d’ofici, la problemàtica de
També s’ha posat de manifest la bretxa digital que s’ha generat entre la població i els serveis

les olors que es donava al barri de Bellvitge i l’actuació duta a terme des de l’Ajuntament.

públics en implementar-se el teletreball i, en especial amb les persones en situació de més

Resta pendent d’aquest tema que els veïns i veïnes tinguin accés a les anàlisis del producte

vulnerabilitat que necessitaven accedir als Serveis Socials amb urgència.

per saber si ha pogut ser nociu o no per a la seva salut.

En aquest sentit, creiem que és important, entre d’altres propostes, crear una línia de

c) Convivència i seguretat

telèfon directa amb els Serveis Socials que disposi de capacitat per activar ajudes d’urgència
directament. És necessari incrementar la plantilla de l’equip de Serveis Socials, mantenir

Les matèries en aquest capítol han rebut el 12 % de les queixes.

sempre l’atenció presencial i crear un servei d’urgència que entri en funcionament quan

La convivència i el civisme són uns dels aspectes que generen més preocupació a la nostra

tanquen les àrees bàsiques.

ciutat. L’Ajuntament ho regula a través de l’Ordenança de Convivència i Civisme, i també
molts aspectes a través de l’Ordenança de Mobilitat, que defineixen un conjunt de normes

Amb caràcter general, hem proposat l’aprovació d’un reglament de prestacions econòmiques

per als ciutadans i les ciutadanes que s’han de complir per a una bona convivència. També

de caràcter social (que hem constatat que s’ha incorporat al PAN 2021, aprovat el 23 de

és necessari un procés d’educació i de conscienciació a la ciutadania per tal que coneguin

desembre de 2020) i l’aprovació d’una cartera de serveis socials.

els drets i també els deures que han d’assumir de forma positiva. Tothom ha d’integrar que
el pal de paller d’una bona convivència i d'un bon civisme és el comportament respectuós

En relació al tema d’habitatge, hem recomanat que s’incrementi el parc d’habitatge social

en l’acompliment de les normes bàsiques de conducta i d’educació.

i proposem que s’actualitzi o es disseny un nou procediment d’actuació de Serveis Socials
en situacions de risc de pèrdua de l’habitatge, per realitzar un bon acompanyament de les

Alguns temes de convivència i civisme es relacionen amb temes de l’espai públic, com pot

persones i famílies que es troben en processos de desnonament per ajudar-les a cercar un

ser el tema de l’accessibilitat que hem tractat a l’apartat anterior.

habitatge estable abans de que es produeixi el desnonament, evitant al màxim les situacions
d’angoixa i desemparament que viuen les famílies, moltes vegades amb infants al seu

Les queixes vinculades a aquest apartat tenen a veure bàsicament amb la Guàrdia Urbana

càrrec. Els serveis socials han de garantir el reallotjament temporal d’aquestes famílies fins

i problemes d’accessibilitat, entre d’altres.

a disposar de l’habitatge assignat per la Mesa d’Emergències de L’Hospitalet, assegurant en
tot moment que no es quedaran al carrer.

En relació a l’accessibilitat es posen de manifest les dificultats amb les places d’aparcament
destinades a persones que disposen d’acreditació, i l'accessibilitat als contenidors. Volem

b) Espai públic

remarcar la importància de continuar avançant cap a l’accessibilitat universal de la nostra
ciutat, un dels reptes que tenim per als propers anys.

Les matèries d’aquest capítol han rebut un 27 % de les reclamacions.
Les queixes més rellevants que hem recollit sota aquest epígraf estan vinculades a diverses

Hem de dissenyar una ciutat plenament accessible en totes les seves vessants, que contempli

problemàtiques relacionades amb l’espai públic, obres de millora, enllumenat i les olors del

l’espai i els serveis públics per a les persones amb mobilitat reduïda o amb deficiències

barri de Bellvitge, entre d’altres.

auditives i/o visuals.
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Volem destacar també la importància de que els parcs infantils estiguin adaptats perquè
tots els infants hi puguin jugar i interactuar entre ells sense cap mena de discriminació.
Això significa que ha d’estar adaptat l’accés al parc, però també tots els elements que el
conformen per tal els infants puguin gaudir-ne plenament.
Hem de millorar també l’aparcament de motos que envaeixen les voreres i generen molts
problemes de mobilitat als vianants, molt especialment a les persones amb mobilitat reduïda
de la nostra ciutat.
Volem posar en relleu la importància de millorar la regulació que tenim, posant l’èmfasi en
mantenir les voreres lliures perquè es pugui caminar amb tranquil·litat, sense obstacles com
ara bicicletes mal aparcades, i sense elements que puguin posar en perill a les persones, com
seria la circulació dels patinets elèctrics.

Merche García
Sindica de Greuges de L’Hospitalet
L’Hospitalet, febrer de 2021
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TÍTOL I.
Antecedents i Constitució
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 20 de desembre de 2011, va aprovar el Reglament
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 12 de gener de 2012, el qual determina a l’art. 63 la composició
de la Comissió de suggeriments i reclamacions, que és un òrgan d’existència obligatòria per
als municipis de gran població, de conformitat amb l’art. 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, que té com a missió la defensa dels drets dels veïns
i de les veïnes davant l’administració municipal, atenent especialment a la supervisió de
l’activitat de l’administració municipal en relació a les queixes i les deficiències observades
en el funcionament dels serveis municipals, així com les recomanacions i els suggeriments en
relació al funcionament d’aquests serveis.
El 19 juny de 2015 el Ple va acordar la determinació del nombre i composició genèrica de les
Comissions de Ple: Comissions Permanents, de Presidència i de Drets i Territori, la Comissió
Especial de Comptes, la Comissió de Competències Delegades del Ple i la Comissió Especial de
Suggeriments i Reclamacions.
A l’apartat quart del citat acord es recull el caràcter obligatori i complementari de l’organització
municipal de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, de conformitat amb
l’article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i a l’apartat
vuitè s’estableix que la constitució, funcionament i regim jurídic de la Comissió Especial de
Suggeriments i Reclamacions es determinaran pel seu propi reglament orgànic.
En sessió de 25 de juliol de 2017 el Ple aprovà definitivament, en sessió ordinària, el Reglament
Orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant L’Ajuntament de L’Hospitalet
(RODCLH), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’agost de 2017. Aquest
Reglament Orgànic es dicta en exercici de la potestat d’autoorganització municipal amb la
finalitat de desenvolupar les previsions de l’art.132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i els arts. 48.2, 49 i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per aplicació de la
Disposició derogatòria única, des de la data d’inici de la seva vigència resten sense efecte les
previsions dels articles 59.2 i 63 del Reglament Orgànic del Ple (BOPB de 12.01.2012).
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Amb aquesta norma reglamentària orgànica es constitueixen a l’Ajuntament de L’Hospitalet

PRESIDENTA:

de Llobregat els òrgans de defensa de la ciutadania. Amb la voluntat i la finalitat de conjugar

Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo

les previsions de la normativa bàsica local i la normativa local autonòmica, el RODCLH
estableix, regula i desenvolupa el règim jurídic, en exercici de la potestat organitzativa

VICEPRESIDENT/A:

autònoma d’aquest Ajuntament, dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania del Municipi de

El/la regidor/a membre designat per acord de la Comissió

L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a de Greuges i Comissió de suggeriments i reclamacions.
VOCALS:
El Títol II del RODCLH (articles 13 a 23) regula la composició i règim de sessions de la Comissió

I) Membres de la Corporació:

de suggeriments i reclamacions.

a) Pel Grup Polític Municipal del PSC:

La composició de la Comissió de suggeriments i reclamacions de L’Hospitalet és la següent:
PRESIDENT/A:		
L’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui

≥≥ Vocal titular:

Sra. María Teresa Revilla Sánchez

≥≥ Vocal suplent:

Sra. Laura García Manota

b) Pel Grup Polític Municipal d’ERC-AM:
≥≥ Vocal titular:

Sr. Antoni García i Acero

≥≥ Vocal suplent:

Sr. Jorge García i Muñoz

VICEPRESIDENT/A:
El regidor/a membre de la Comissió designat per la Comissió.
VOCALS:		

c) Pel Grup Polític Municipal de Ciutadans:
≥≥ Vocal titular:

Sr. Miguel M. García Valle

≥≥ Vocal suplent:

Sr. Rainaldo Ruiz Narváez

a) Membres de la Corporació: un/a regidor/a vocal en representació de cadascun
dels grups polítics municipals del consistori i, si s’escau, els/les regidors/es no
adscrits/es.

d) Pel Grup Polític Municipal de LHECP-ECG:
≥≥ Vocal titular:

Sra. Ana M. González Montes

≥≥ Vocal suplent:

Sra. Núria Lozano Montoya

b) Membres del Consell de Ciutat: dos/dues representants del Consell de Ciutat,
designats/des pel seu Plenari d’entre els seus membres que no tinguin la condició
de regidors/es de la Corporació.
c) Secretari/a: la persona que ocupi el càrrec de la secretaria del Ple.

e) Pel Grup Polític Municipal del PP:
≥≥ Vocal titular:

Sra. Sonia Esplugas Gonzalez

II) Membres del Consell de Ciutat:
≥≥ Sr. José Manuel Banderas Vozmediano

La norma preveu que els membres de la Comissió actuïn amb veu i vot, llevat dels/de les

≥≥ Sra. Fernanda Sánchez Alcántara

membres del Consell de Ciutat i el/la Secretari/a que ho faran només amb veu. Els membres
de la comissió gaudeixen de la resta de les facultats que els reconeix el reglament.

SECRETARI/A:
M. Teresa Redondo del Pozo, secretària general del Ple, sense perjudici de la facultat

Amb data 15 de juny de 2019 es va dur a terme el Ple de Constitució del nou Consistori 20192023, i amb data 26 de juny de 2019, per Decret d’Alcaldia número 5717/2019, es disposa la
Delegació de la Presidència de la comissió de suggeriments i reclamacions i es determina la
composició nominal següent:

de delegació prevista a l’art. 19 del RODCLH.
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Els membres designats pel Consell de Ciutat continuen en funcions de conformitat amb

VOCALS:

l’article 18.c) del RODCLH, com a membres de la Comissió amb veu i sense vot, i el seu

Membres de la Corporació:

cessament tindrà lloc amb el nomenament dels/les representats del Consell de Ciutat amb

a) Per part del grup polític municipal del PSC:

motiu de la seva renovació del mandat 2019-2023.

≥≥ Vocal titular:

Sra. M. Teresa Revilla Sánchez

≥≥ Vocal suplent:

Sra. Laura García Manota

Amb data de 9 de gener de 2020 es va celebrar la sessió extraordinària de constitució del
Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, en què es va designar els dos representants del plenari

b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:

a la Comissió de suggeriments i reclamacions, segons el certificat de la secretaria de 15 de

≥≥ Vocal titular:

Sr. Antoni García i Acero

gener de 2020.

≥≥ Vocal suplent:

Sr. Jorge García i Muñoz

En data 31 de gener de 2020 es dicta el Decret d’Alcaldia de Modificació de la composició

c) Per part del grup polític municipal de Cs:

nominal de la Comissió de suggeriments i reclamacions RES/994/2020, on es pren raó del

≥≥ Vocal titular:

Sr. Jesús Amadeo Martín González

cessament del Sr. José Manuel Banderas Vozmediano i de la Sra. Fernanda Sánchez Alcántara

≥≥ Vocal suplent:

Sr. Rainaldo Ruiz Narváez

com a vocals membres del Consell de Ciutat i determina que els nous vocals, en representació
del Consell de Ciutat, són el Sr. Jesús Solores Arroyta i el Sr. Josep Maria Pujol i Boira.
Aquest mateix decret confirma la vigència de la delegació de la presidència i de la resta de

d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
≥≥ Vocal titular:

Sra. Ana M. González Montes

≥≥ Vocal suplent:

Sra. Núria Lozano Montoya

nomenaments efectuats al Decret 5717/2019, de 26 de juny.
e) Per part del grup polític municipal del PP:
Posteriorment, al mes de desembre de 2020, es dicta el Decret d’Alcaldia número 1094/2020, de

≥≥ Vocal titular:

Sra. Sonia Esplugas González (Vicepresidenta)

9 de desembre de 2020, que modifica la composició nominal de la Comissió de suggeriments
i reclamacions, determinada pels decrets 57,17/2019, de 26 de juny i 994/2020, de 31 de

Membres del Consell de Ciutat:

gener, en relació als/a les vocals membres de la Corporació pel canvi en la representació del

≥≥ Sr. Jesús Solores Arroyta

grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i confirma la vigència de la

≥≥ Sr. Josep Maria Pujol i Boira

delegació de la presidència i de la resta de nomenaments efectuals als Decrets 5717/2019,
de 26 de juny i 994/2020, de 31 de gener.

SECRETÀRIA:
M. Teresa Redondo del Pozo, secretària general del Ple, sense perjudici de la facultat

La composició de la Comissió de suggeriments i reclamacions, vigent a 31 de desembre de
2020, és la següent:
PRESIDENTA:		
Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo
VICEPRESIDENTA:
Sra. Sonia Esplugas González (designada per acord de la Comissió en sessió
extraordinària de 18 de juliol de 2019)

de delegació prevista a l’article 19 del RODCLH.
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TÍTOL II.
Activitat de la Comissió
L’article 21 del RODCLH regula el règim de sessions de la Comissió de suggeriments i
reclamacions, determinant que les reunions amb caràcter ordinari tindran una periodicitat
trimestral, en les dates que acordi la mateixa Comissió. La resta de les sessions que es
realitzin tindran el caràcter d’extraordinàries o extraordinàries i urgents.
Per a la vàlida celebració de la sessió s’exigeix, de conformitat amb l’art. 21.6 del RODCLH,
en primera convocatòria, l’assistència de la majoria absoluta dels vocals membres de
la Corporació, ja siguin titulars o suplents, més el/la president/a i el/la secretària o qui
legalment els substitueixi.
En segona convocatòria, mitja hora després, només es requereix l’assistència de 2 dels/de
les vocals membres de la Corporació i el/la president/a i el/la secretària o qui legalment els
substitueixi.
Durant l’any 2020 s’han realitzat tres sessions ordinàries. La quarta sessió, corresponent
al mes d’abril, no es va celebrar per la situació de confinament que vivíem arran de la
pandèmia. Totes les sessions realitzades han comptat amb l’assistència de la Síndica de
Greuges de L’Hospitalet, en exercici de la facultat que li reconeix l’art. 22 del RODCLH, per tal
de poder assistir, al seu criteri, a les sessions de la Comissió i prendre la paraula en qualsevol
moment.
SESSIÓ 1/2020
ORDINÀRIA
DEL 19 DE FEBRER DE 2020
S’aprova l’acta de la sessió anterior 5/2019, de 30 d’octubre.
Pressa de possessió del nous membres designats pel Consell de Ciutat Sr. Jesús Solores Arroyta i
Sr. Josep Maria Pujol i Boira, tot agraint la seva tasca i participació als membres que han finalitzat
el seu mandat Sr. José Manuel Banderas Vozmediano i Sra. Fernanda Sánchez Alcántara.
S’aprova l’informe anual de la Comissió de suggeriments i reclamacions de l’any 2019 i es
pren coneixement de l’informe anual de la Sindicatura de l’any 2019, en compliment de l’art.
44.1 del RODCLH.
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En aquesta mateixa sessió la Síndica de Greuges va donar compte a la Comissió de les
resolucions que havia dictat amb els números 67 al 85 del 2019, i amb els números 1 al 16 del
2020 corresponents al període comprès entre el 22 d’octubre de 2019 i el 3 de febrer de 2020.
SESSIÓ 2/2020
ORDINÀRIA

117

TÍTOL III.
Reclamacions: queixes i suggeriments
1. Reclamacions

DEL 16 DE JULIOL DE 2020
El RODCLH qualifica i divideix les reclamacions a presentar davant els òrgans de defensa de
S’aprova l’acta de la sessió anterior, 1/2020 de 19 de febrer.

la ciutadania en 3 grups o conceptes: greuges, queixes i suggeriments, definint el contingut
d’aquests conceptes a l’art. 4.

S’adopten els acords següents :
El reglament atribueix la competència per a la qualificació i tramitació inicial de totes les
≥≥El que resol el suggeriment relatiu a ajuts per pagar l’IBI dels locals dels petits
comerços afectats per l’estat d’alarma (exp. 18/2020)
≥≥El que resol el suggeriment relatiu al funcionament del Consell de Ciutat i,

reclamacions presentades davant els Òrgans de Defensa de la Ciutadania a la Síndica de
Greuges, reservant a aquest òrgan la resolució de les reclamacions que es qualifiquen com
a greuges segons la definició de l’art. 4 apartat a).

específicament, pel que fa referencia a la comissió permanent i a les taules
sectorials (exp. 24/2020)

Correspon a la Comissió de suggeriments i reclamacions resoldre aquelles altres reclamacions
que es qualifiquen com a queixa o suggeriment segons la definició dels apartats b) i c) de

En aquesta mateixa sessió la Síndica de Greuges va donar compte a la Comissió de les

l’art. 4 respectivament.

resolucions que havia dictat amb els números 17 a 53 del 2020, corresponents al període del
4 de febrer de 2020 al 10 de juliol de 2020.

No obstant això, com hem esmentat abans, a l’exercici 2020 aquelles reclamacions
qualificades com a queixa han estat resoltes directament per la Síndica de Greuges en virtut

SESSIÓ 3/2020

de la delegació acordada per la Comissió de suggeriments i reclamacions en sessió del 18 de

ORDINÀRIA

juliol de 2019. L’acord es va publicar en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data

DEL 22 D’OCTUBRE DE 2020

29.07.2019. https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&04/022018008546.pdf&1.

S’aprova l’acta de la sessió anterior, 2/2020, de 16 de juliol.

Aquesta delegació comporta la continuació en el règim de delegacions que la Comissió de
suggeriments i reclamacions va iniciar amb la delegació en la Síndica de Greuges acordada

S’adopta l’acord següent:
≥≥El que resol el suggeriment relatiu al canvi de direcció de la circulació d’uns

en sessió del 13 d’abril de 2018 (BOPB 26.04.2018).

2. Queixes

carrers al barri de Santa Eulàlia (exp. 17/2020).
La informació detallada relativa a la tramitació i resolució de les queixes, en atenció a la
En aquesta mateixa sessió la Síndica de Greuges va donar compte a la Comissió de les

delegació referida a l’apartat anterior, resta integrada en l’Informe anual de la Síndica de

resolucions que havia dictat amb els números 54 a 85 del 2020, corresponents al període del

Greuges de L’Hospitalet.

11 de juliol al 16 d’octubre de 2020.
El total de procediments qualificats com a queixes durant l’any 2020 ha estat de 32, un 45%
més que l’any anterior. Han estat resolts, finalitzats i tancats dins de l’exercici 17 expedients.
Es troben amb resolució final però resten pendents de resposta per part de l’àrea competent
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2

Derivats Síndic
Greuges de Catalunya

1

1

14

Total

Pendent de
qualificació

3

Participació

3

Gestió
Tributària

2

Convivència
i Seguretat

0

Espai Públic

0

Total

3

Altres

2

OMIC

No admès a tràmit

Accessibilitat

presentats:

Transport
Públic

matèries a les quals es refereixen:

Funció
Pública

El quadre següent concreta quines són les matèries o serveis als quals afecten els suggeriments

Gestió
Tributària

A continuació es recull al quadre el número de les presentades durant l’exercici 2020 i les

Educació/
Cultura

propera Comissió de suggeriments i eclamacions que se celebrarà al mes de febrer.

Serveis
Socials

de desembre de 2020 7 expedients.

Convivència
i Seguretat

procés de tramitació a data 31 de desembre de 2020, i està prevista la seva presentació a la

Espai Públic

8 expedients. Es troben en procés d’instrucció dintre del període reglamentari a data de 31

Suggeriments

3

1

1

1

6

Total

3

1

1

1

6

2

2

1

Queixes

15

5

3

3

2

1

Total

20

8

5

3

4

4

36%

14%

4%

3%

3%

3%

4

2

1

1

2

4

5

1%

2%

3%

4%

8

3.1. Suggeriments 2019 pendents de resposta per part de L’Ajuntament

32

Expedient

Admissió

Qualificació

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

56

22/2019

Sí

Suggeriment

Acord final

Sí

Sí

V

Suggeriment per tal que s’actuï a la zona enjardinada del bloc 82A de l’avinguda Can Serra

Figuren com a reclamacions no admeses a tràmit per manca de compliment dels requisits
exigits reglamentàriament 14 expedients, un 32% menys que l’any anterior. No obstant això,
d’aquestes reclamacions la Síndica de Greuges ha considerat procedent iniciar actuacions
d’ofici en 7 d’aquests expedients no admesos a tràmit, per estar relacionats amb persones
en situació de vulnerabilitat social.

3. Suggeriments
Com hem assenyalat, els suggeriments són les úniques reclamacions que resten com a
competència pròpia no delegada de la Comissió de suggeriments i reclamacions. La seva
tramitació la du a terme l’oficina dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania, i la seva resolució
s’ha adoptat en les diferents sessions de la Comissió. Les resolucions han estat adoptades
per majoria dels seus membres, sense que s’hagi formulat cap vot particular.
El total de procediments iniciats com a suggeriments durant l’any 2020 han estat de 6, un
50 % més que l’any anterior, d’aquests expedients 3 es troben amb resolució final, finalitzats
i tancats (un d’aquests expedients està pendent de resposta a la proposta incorporada, però
sobre la que l’Ajuntament no ha manifestat objecció alguna). Tres expedients es troben en

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada exposa
que abans hi havia un petit
jardí en l’entorn de l’esmentat
bloc i que hores d’ara està
abandonat i només serveix
perquè hi defequin els gossos.
Suggereixen que es posi una
tanca dissuasiva perquè
les persones no el puguin
destrossar, així com que el
departament de Parcs i Jardins
ho mantingui adequadament.

La Síndica l’admet a tràmit i el qualifica com
a suggeriment, ordenant la seva instrucció
a efectes de ser resolt per la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions.
La Comissió de Suggeriments i Reclamacions
estima el suggeriment i proposa que
s’incorpori aquest tema i d’altres similars
a l’estudi global d’accessibilitat que es
realitzarà al barri de Can Serra, i que
contemplarà també l’arranjament de les
àrees enjardinades i les boques de rec.
L’informe de l’àrea contempla que es
posarà en coneixement del contractista
de manteniment del verd urbà aquest
suggeriment perquè mantingui l’espai
adequadament, i que es traslladarà la petició
d’utilització de l’espai pels gossos als agents
cívics de l’Àrea de Convivència i Seguretat
perquè puguin informar de la utilització
correcta de l’espai.

Pendent de resposta de
l’àrea corresponent.
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3.2. Relació dels suggeriments any 2020
A continuació es relacionen els suggeriments tramitats durant l’any 2020 i el seu estat a
data 31 de desembre de 2020.
Expedient

Admissió

Qualificació

17/2020

Sí

Suggeriment

Expedient

Admissió

Qualificació

18/2020

Sí

Suggeriment

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Acord final
CSR i tancat

Sí

No

Ciutat

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Suggeriment relatiu a la rebaixa i congelació del cobrament de l'IBI fins que la situació Covid-19 es
normalitzi i els comerços tinguin temps de facturar el necessari per poder fer front a les obligacions de
pagament

Acord final
CSR i tancat

No

No

III

Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada manifesta
que els propietaris que tenen
llogats locals per desenvolupar
una activitat comercial no el
poden cobrar perquè els llogaters
han hagut de tancar. En canvi, els
propietaris sí que han de fer front
al pagament de l’IBI. En aquest
sentit, la persona interessada
proposa que l’Ajuntament rebaixi
i congeli el cobrament de l’IBI
fins que la situació es normalitzi,
es puguin reobrir els comerços i
donar-los temps a que es reactivin
i puguin fer front a les obligacions
de pagament. Considera que
ajornar el pagament del mes
d’abril no resol el problema, sinó
que es traspassa a un altre mes.

La Síndica admet a tràmit i el qualifica
com a suggeriment ordenant la seva
instrucció a efectes de ser resolt
per la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions, i aquesta proposa:
-Desestimar el suggeriment perquè no
es donen els requisits legals per dur-lo
a terme, tal i com es fa constar a la part
expositiva d’aquest acord.
-Recomanar a l’Ajuntament que, en el cas
que es donin les condicions legals, estudiï
la possibilitat d’establir una línia d’ajuts
en relació a l’IBI i a les activitats limitades
pels efectes del Covid-19.
-Comunicar a la persona interessada
que, sens perjudici del que s’indica en el
punt anterior, segons ha informat l’Àrea
de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, pel que fa a l’IBI, l’Ajuntament
ha ampliat i prorrogat els terminis de
pagament, tant en els casos de rebuts
domiciliats com no domiciliats.

Pendent de resposta
a la recomanació.

Suggeriment relatiu al canvi de direcció de la circulació d’uns carrers al barri de Santa Eulàlia
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada proposa
canviar el sentit de circulació de
4 carrers del barri de Santa Eulàlia:
carrer de la Cooperativa, carrer del
Gasòmetre, carrer de Castelao
i carrer d'Àngel Guimerà.
Segons el seu criteri, actualment,
si es vol canviar de direcció quan
circules amb el cotxe i vols agafar
l’avinguda del Carrilet, s’ha
de circular un tram molt llarg,
d’aproximadament 350 metres,
per poder-ho fer.

La Síndica admet a tràmit i el qualifica
com a suggeriment ordenant la seva
instrucció a efectes de ser resolt
per la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions.
La Comissió de Suggeriments i
Reclamacions, a partir de l’informe
tècnic presentat, proposa desestimar el
suggeriment donades les dificultats que
comportaria canviar la trama viària de
circulació i tenint en compte que no ha
quedat acreditat que hi hagi un problema
perquè la persona interessada pugui
accedir a la seva plaça d’aparcament.

No és necessària
resposta per part
de l’àrea competent.
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Expedient

Admissió

Qualificació

24/2020

Sí

Suggeriment
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Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Expedient

Admissió

Qualificació

Acord final
CSR i tancat

Sí

Sí

Ciutat

52/2020

Sí

Suggeriment

Suggeriment relatiu al funcionament del Consell de Ciutat i, específicament, pel que fa referència a la
comissió permanent i a les taules sectorials
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

La persona interessada
manifesta que els òrgans
consultius del Consell
de Ciutat: Comissió
Permanent, Taules
Sectorials, Consell
Consultiu de Mitjans
Audiovisuals i Comissió
de Suggeriments i
Reclamacions, haurien
de poder continuar
treballant en funcions fins
que es produeixi la seva
conseqüent renovació
després de les eleccions
municipals. També
creu que en aquesta
situació actual de crisi
sanitària, econòmica i
social a conseqüència
de la Covid-19, s'haurien
de permetre reunions
virtuals de la Comissió
Permanent, encara que
també seria desitjable de
les taules sectorials i de la
resta d'òrgans consultius
emanats del Consell de
Ciutat per tal de que no
quedi interromput el
procés participatiu a la
ciutat.

La Síndica admet a tràmit i el qualifica com a
suggeriment ordenant la seva instrucció a efectes
de ser resolt per la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions. La Comissió de Suggeriments i
Reclamacions acorda:
- Proposar que a la modificació del Reglament
orgànic de participació ciutadana s’examini la
possibilitat de prorrogar la vigència dels diferents
òrgans del consell més enllà del mandat de la
Corporació Municipal i s’incorpori la regulació de
les sessions a distancia dels òrgans de participació
ciutadana.
- Proposar, en tant no es porti a terme la
modificació del Reglament orgànic de participació
ciutadana, que en atenció a l’actual regulació dels
articles 52 i 53 del vigent reglament, que l’acord de
plenari que acordi la creació i composició de les
taules sectorials, en atenció a la finalitat de la seva
creació, determini de manera expressa la seva
vigència més enllà del mandat del plenari, fins que
es confirmi o es derogui la seva existència.
- Proposar que, en tant no és modifiqui del
Reglament orgànic de participació ciutadana,
es consideri la possibilitat de realitzar reunions
en format virtual quan es donin les situacions
extraordinàries de conformitat amb la disposició
addicional tercera del Decret 7/2020 de 17 de març
de mesures urgents en matèria de contractació
pública de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica (DOGC 8089, de 19 de març).
- Recomanar, que la modificació del Reglament
orgànic de participació ciutadana contempli
una oficina tècnica de suport als Òrgans de
Participació Ciutadana. En tant no s’aprovi
aquesta modificació, recomanem que es concretin
organitzativament els llocs de treball responsables
del suport als diferents òrgans del Consell de
Ciutat a efectes de garantir el seu funcionament
efectiu.
- Sol·licitar a la presidenta del Consell de Ciutat la
presa en consideració i tràmit de les propostes que
incorpora el present acord.

La presidenta del
Consell de Ciutat
pren en consideració
totes les propostes i
recomanacions que la
Comissió de Suggeriments
i Reclamacions efectua
en relació al Reglament
orgànic de participació
ciutadana i trasllada a
la comissió redactora
encarregada de la seva
modificació el contingut
de l’acord que va adoptar
en la sessió del dia
16/07/2020.
Així mateix, trasllada a
la secretaria del Consell
de Ciutat l’esmentat
acord per tal que aquesta
dugui a terme les
accions necessàries per
implementar les propostes
en relació a la vigència
del mandat de les taules
sectorials i a la realització
de reunions en format
virtual.
Per últim, demana a
la Gerència municipal
que informi a aquesta
Presidència dels llocs de
treball que actualment
donen suport als
diferents òrgans del
Consell de Ciutat a
efectes de garantir el seu
funcionament

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Pendent
Acord CSR

-

-

I

Suggeriment relatiu a l’aparcament del carrer del Canigó, 1-33
Objecte

Resolució

La persona interessada manifesta
la seva preocupació en relació a
la zona d’aparcament del carrer
Canigó del 1-33, donat que té
uns carrils de circulació estrets
en ambdós sentits, amb el perill
que això comporta. Creu que
no es prioritza al vianant amb
unes voreres estretes, sobretot
en aquests moments on es tan
important la distància social.
Tampoc es potencia el transport
sostenible fent una connexió amb
el carril bici del pont de Santa
Eulàlia i trobant una manca de
senyalització horitzontal com a
zona ciclable al carrer del Canigó.
En definitiva, suggereix fer una
vorera més ampla o un carril bici.

La Síndica admet a tràmit i el qualifica
com a suggeriment, ordenant la seva
instrucció a efectes de ser resolt
per la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions.
A data de 31 de desembre està pendent
de portar l’acord a la propera reunió de
Comissió de Suggeriments i Reclamacions
del mes de febrer.

Resposta Ajuntament

-
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Expedient

Admissió

Qualificació

58/2020

Sí

Suggeriment

125

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

Pendent
Acord CSR

-

-

I

Suggeriment relatiu a la creació de circuits esportius per a persones joves i grans al Parc de La Cabana
Objecte

Resolució

Resposta Ajuntament

Els veïns i veïnes de les comunitats
del carrer del Canigó 2-30 volen
reactivar la zona del parc de La
Cabana demanant un circuit perquè
les persones grans i els joves puguin
fer exercicis, com podria ser espai
de cal·listènia i altres pràctiques
esportives. Creuen que la zona ho
podria permetre perquè, al seu criteri,
és un espai adient.

La Síndica admet a tràmit i el qualifica
com a suggeriment, ordenant la seva
instrucció a efectes de ser resolt
per la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions.
A data de 31 de desembre està
pendent de portar l’acord a la propera
reunió de Comissió de Suggeriments i
Reclamacions del mes de febrer.

TÍTOL IV.
Informe d’avaluació normativa
L’art. 130 de la Llei 39/2015 LPAC determina que les administracions públiques han de revisar
periòdicament la seva normativa vigent per tal d'adaptar-la als principis de bona regulació i
per comprovar en quina mesura les normes en vigor han aconseguit els objectius previstos i si

-

estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues imposades en elles. Aquesta
avaluació es plasmarà en un informe que es farà públic amb el detall i la periodicitat definida
per l'òrgan que determini la normativa reguladora de l'administració corresponent.
Així mateix, l’esmentat art. 130 LPAC preveu que les administracions públiques han de
promoure l'aplicació dels principis de bona regulació i cooperaran per promocionar l'anàlisi
econòmica en l'elaboració de les normes i, en particular, per evitar la introducció de
restriccions injustificades o desproporcionades a l'activitat econòmica.

Expedient

Admissió

Qualificació

63/2020

Sí

Suggeriment

Estat
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix
Seguiment

Àmbit
Territorial

En l’àmbit municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet, el Reglament Orgànic que regula

Pendent
Acord CSR

-

-

Ciutat

els Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant l’Ajuntament, vigent publicat al BOPB de
22.08.2017 va optar per atribuir a la Comissió de suggeriments i reclamacions la missió

Suggeriment relatiu a l’aprofitament d’espais oberts/naturals i mesures sobre bars i restaurants durant
la pandèmia

d’elaborar i aprovar l’informe d’avaluació normativa.

Objecte

Resolució

En aquest sentit, l’art. 26.3.e) del RODCLH, estableix que correspon a la Comissió de

La persona interessada proposa
l’aprofitament d’espais oberts/
naturals per realitzar activitats
culturals dels casals i centres cívics
i també mesures sobre bars
i restaurants, durant la pandèmia.

La Síndica admet a tràmit i el qualifica
com a suggeriment, ordenant la seva
instrucció a efectes de ser resolt
per la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions.
A data de 31 de desembre està
pendent de portar l’acord a la propera
reunió de Comissió de Suggeriments i
Reclamacions del mes de febrer.

Resposta Ajuntament

suggeriments i reclamacions elaborar, amb periodicitat bianual, l’informe d’avaluació
normativa previst a l’art. 130 de la LPAC i l’art. 28.8 de l’esmentat reglament determina que

-

l’oficina de suport serà l’encarregada de la redacció de l’informe d’avaluació normativa
previst a l’art. 130 de la Llei 39/2015, de conformitat amb les instruccions que li siguin
donades per la presidència de la Comissió.
En compliment d’aquest article, des de l’oficina s’ha iniciat el procediment per a l’elaboració
de l’informe d’avaluació normativa de 2020, corresponent a les ordenances i reglaments
dels anys 2018 i 2019, d’acord amb els seus plans normatius i/o a la seva tramitació. A data
d’aquesta memòria el procés d’elaboració es troba en fase de:
Finalització del termini per recollir la informació de totes les àrees municipals sobre
l’avaluació que realitzen dels reglaments i ordenances corresponents impulsats.
Enquesta pública oberta a tots els ciutadans i ciutadanes sobre les diferents ordenances i
reglaments corresponents. El termini finalitzarà el 16 de gener de 2021.
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TÍTOL V.
Consideracions finals
Aquest és el tercer any de funcionament de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, que
es va constituir l’any passat, després de les eleccions municipals. Aquest any s’han renovat
els membres designats pel Consell de Ciutat i també s’ha canviat el membre designat pel
grup municipal de Ciutadans.
Tot i les dificultats ocasionades per la pandèmia, els ciutadans i les ciutadanes han registrat
6 suggeriments, la qual cosa representa un increment del 50 % respecte l’any anterior. Volem
destacar positivament la implicació de la ciutadania en la millora del seu municipi.
Els suggeriments tramitats enguany fan referència principalment a l’espai públic, a la
convivència i el civisme i al Consell de Ciutat, segurament perquè són els aspectes més
quotidians que afecten al conjunt de la ciutadania i a la participació de les entitats.
Durant aquest any, els expedients tramitats com a queixes han fet referència principalment
a tres àmbits: espai públic, convivència i seguretat, i serveis socials. En aquest sentit volem
destacar l’increment de reclamacions vinculades a serveis socials, especialment a partir de
l’estat d’alarma.
Enguany s’ha iniciat el procés d’elaboració del primer informe d’avaluació normativa, que es
troba en fase de recollida de les fitxes de l’avaluació tècnica de les àrees competents i en fase
d’enquesta pública. Es preveu la seva presentació a la propera Comissió de suggeriments i
reclamacions del mes de febrer.
La Comissió de suggeriments i reclamacions vol informar que l’Informe anual de la Síndica
de Greuges 2020 recull el detall de les queixes tramitades, així com la resta d’informació
gestionada des de la Sindicatura.

María Ángeles Sariñena Hidalgo
Presidenta de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions
L’Hospitalet de Llobregat, a febrer de 2021.
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