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TITOL 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, on es regula la funció del Síndic/a de Greuges i el 

funcionament de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions. Aquest dos òrgans són els 

encarregats dintre de l’organització municipal de la defensa dels drets i interessos dels 

veïns i els ciutadans i de les veïnes i 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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 SINDICATURA DE GREUGES 

 

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 preveu 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. 

 

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 mecanisme de garantia dels drets humans de proximitat. La carta 

va ser signada públicament 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. 
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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: 

 

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

municipi. 

 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: 

o L’Ajuntament 

o Organismes dependents o vinculats a l’administració municipal 

o Empreses públiques de capital totalment o parcialment municipal que 

prestin serveis municipal 

o Empreses privades o entitats que rebin subvencions, ajuts o recursos 

municipals destinats a la prestació d’activitats o serveis municipals 

o Tots aquells organismes que exerceixin per delegació competències locals 

en l’àmbit d’aquesta delegació 

 

 

 COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS 

 

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 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. 

 

Els antecedents i la composició definitiva de la Comissió de Suggeriments i 

Reclamacions es recullen al Títol I del seu informe anual. 
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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. També serà 

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

periodicitat bianual. 

 

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 SINDICA DE 

GREUGES DE L’HOSPITALET 

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.  

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

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

desembre de 1948. Aquests drets van ser proclamats com l’ideal comú a assolir per a tots 

els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment 

en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a 

aquests drets i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i internacionals, 

el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats 

membres com entre els dels territoris sota llurs jurisdicció. 

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. 2.- El deure de la no-discriminació per circumstàncies de qualsevol índole. 
• Art. 3.-  El dret al lliure desenvolupament personal i la seguretat de ser respectats.  
• 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. 
• Art. 8.- Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents 

que l’empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o 
per la llei. 

• 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 totes les garanties necessàries per a la seva defensa. 
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• Art.12.- Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva 
famílies, 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. 

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

• 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. 

• 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 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 representants lliurement elegits. (2)Tota persona té dret en condicions d’igualtat, a accedir a 
les funcions públiques del seu país (3) La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de 
l’Estat, aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-
se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent 
que garanteixi la llibertat de vot. 

• Art. 22.- Tota persona , com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, 
mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de 
cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva 
dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. 

• 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 equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència 
conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. 

• Art. 29.-  Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible 
el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat. (2) En l’exercici dels drets i les llibertats, 
tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat 
d’assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les 
justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat 
democràtica. 

 

També seran el nostre marc de referència els Drets Fonamentals recollits a la Constitució 

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

Deures Fonamentals”, d’especial rellevància, també, el conjunt d’enunciats que 

s’assenyalen al capítol tercer del títol primer de la Constitució que porta per nom “Principis 

rectors de la política social i econòmica” i, evidentment, tots aquells drets fonamentals 

recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 

Tenint en compte el nostre marc referencial situem el nostre àmbit d’actuació en la defensa 

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

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

Catalunya i/o al Defensor del Pueblo. 
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3.- TIPOLOGIA I QUALIFICACIÓ DELS ESCRITS 

 

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

reclamacions que arribin a la Sindicatura:  

 

GREUGE Es qualificarà com a greuge qualsevol reclamació relativa al 

funcionament de l’administració municipal o dels serveis municipals 

que al·legui en la seva formulació, o que s’apreciï en la seva 

qualificació, una violació dels drets fonamentals o de les llibertats 

públiques constitucionalment i estatuària protegides. 

 

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

les desatencions o les deficiències en el funcionament de 

l’administració municipal o dels serveis municipals. 

 

SUGGERIMENTS S’entendrà per suggeriment qualsevol observació o demanda 

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

municipal. 

 

 

4.- PROCEDIMENT 

 

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 Sindica de Greuges. Aquest escrit ha de 

concretar la reclamació que formula acompanyant-lo de totes aquelles dades i 

documentació necessàries per al seu millor coneixement. 

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

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

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

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

la resposta obtinguda i els motius pels quals considera que no és satisfactòria. 
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La Síndica de Greuges avaluarà i qualificarà com a greuge, queixa o suggeriments els 

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

Suggeriments i Reclamacions per a la seva tramitació i els que estiguin qualificats com a 

greuges o queixes els tramitarà directament. Les queixes seran tramitades per la Sindica 

de Greuges en virtut de l’acord pres per la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, en 

la sessió extraordinària de 18 de juliol de 2019, on 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 de L’Hospitalet de Llobregat – (BOPB 22.08.2017). 

No es podran admetre a tràmit aquells escrits que: 

 Siguin anònims 

 Plantegin qualsevol qüestió que hagi estat objecte de resolució judicial. 

 Aquelles relacionades amb l’activitat administrativa que consti als procediments 

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

tramitació. 

 Les queixes en relació a aquells assumptes que són o han estat objecte de 

procediments jurisdiccionals de qualsevol ordre. 

 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. 

 Suggeriments que s’estimin que no són de competència municipal. 
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TITOL II.- ACTIVITAT DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA 
CIUTADANIA. 
 

1.- RESUM GENERAL: GREUGES, QUEIXES I SUGGERIMENTS  

L’any 2022 és el cinquè 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 138 

expedients i 44 reclamacions que s’han gestionat a partir de la intermediació amb l’àrea o 

departament corresponent.  

 

 
Expedients 138 

 
Intermediació  44 

 
Total Reclamacions 182 

 

A aquestes dades s’han d’afegir 369 consultes que han arribat a l’Oficina relacionades 

amb diferents temàtiques a les que hem donat resposta així com tota la informació 

necessària en cada cas, derivant-les als departaments i/o àrees corresponents. En total, 

tenint en compte els expedients, les gestions d’intermediació i les consultes, l’any 

2022 s’han realitzat 551 accions des de l’Oficina. 

 

La classificació dels expedients i les reclamacions gestionades és la següent: 

 

  
Espai 
Públic 

Conviv/ 
Segur. 

Serveis 
Socials 

Educac/ 
Cultura 

Gestió 
Tribut 

Funció 
Pública 

Particip 
/ Subv 

Transp. 
Públic 

Padró 

 
Regid 

district 
 

 Joventut 
/ Esports 

Comunic. Altres Total 

R
E

C
L

A
M

A
C

IO
N

S
 

Tramitats 26 21 12 3 6 16  1 
 

2 3 
 
2 
 

2 3 97 

No admès a 
tràmit 

4 11 
 

1 
 

3 4      
 

 
1 
 

 1 25 

Pendent de 
qualificació  

1         1 
 

      
 
 
 

   2 

Derivats 
Síndic Cat i 
Defensor 
Pueblo 

 
  1 3     

 
      

 

 3 7 

Gestions 
Intermediac 

12 2 18 3 
   

2 3 2 
 
 
 

1 1 44 

 
Gestió 
Interna 

                    

 
 
 

 7 7 

 
TOTAL 42 35 31 10 6 20 5 2 5 5 

 
3 3 15 182 

 

  23.1% 19.2% 17% 5.5.% 3.3% 11% 2.7% 1.1% 2.7% 2.7% 1.6% 1.6% 8.2% 
 



 
 

                           Informe anual 2022   Pàgina 10 

 

 

Hi ha 32 reclamacions que no han estat admeses a tràmit per la Sindicatura pels motius 

següents:  

 

 El 22% perquè no entraven dins de les competències dels Òrgans de Defensa de la 

Ciutadania de L’Hospitalet. El 14% d’aquestes, per ser competència estatal, s’han 

derivat al Defensor del Pueblo i, la resta, el 86% han estat derivades al Síndic de 

Greuges de Catalunya, en virtut del conveni signat entre ambdues Sindicatures 

perquè eren matèries competència de la Generalitat de Catalunya.  

 El 28% perquè l’ajuntament estava dins del termini establert per donar resposta a la 

queixa presentada en primera instància.  

 El 28% perquè no s’havia formulat la queixa en primera instància a l’ajuntament. En 

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

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

 El 9% per desistiment dels interessats o perquè després de realitzar instruccions 

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

 El 13% perquè es trobaven dins d’un procediment en curs. 

 

En relació a les 44 reclamacions gestionades a partir de gestions d’intermediació, el 

72% d’aquestes s’han solucionat amb gestions directes amb els departaments i/o àrees 

sense necessitat d’incoar cap expedient. La resta, el 21% encara estan pendent de 

resposta o s’han desestimat i la persona interessada no ha interposat queixa. Per últim, el 

7% restant han comportat l’obertura d’expedients. 

 

La qualificació dels expedients admesos a tràmit és la següent: 
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Espai 
Públic 

Convivc 
i Segur. 

Serveis 
Socials 

Educ/ 
Cultura 

Gestió 
Tribut. 

Funció 
Pública 

Participac/ 
Subvenc. 

Padró 
Regid. 

districtes 
Joventut 
/esport 

Comunic Altres Total 

T
ra

m
ita

ts
 

Greuges  1 4     2 2  1   10 

Queixes 25 17 5 2 6 16 1  1 2 1 2 78 

Suggeriments 1 1  1         3 

Iniciatives 
d'Ofici 

 2 3         1 6 

TOTAL 26 21 12 3 6 16 1 2 3 2 2 3 97 

 

 
26.8% 21.6% 12.4% 3.1% 6.2% 16.5% 1% 2.1% 3.1% 2.1% 2.1% 3.1% 

 

 

 

A 31 de desembre de 2022 l’estat dels expedients tramitats és el següent: 

 

 El 82.5% dels expedients han finalitzat la seva tramitació i s’ha realitzat la resolució 

final, per tant estan finalitzats i tancats. El 71% d’aquests incorporaven una 

proposta d’actuació, sol·licitud o recomanació. D’aquestes s’han acceptat per part 

de l’Àrea/departament el 55% i el 4% s’han rebutjat de forma motivada. La resta, el 

2%, s’ha acceptat parcialment la proposta i el 38% estan pendent de resposta per 

part de l’àrea dins del termini atorgat per la Sindicatura. 

 

 El 17.5% dels expedients estan en procés d’instrucció i tots ells es troben dins del 

termini reglamentari.  

 

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

55% dels casos s’ha resolt a favor de la persona interessada i el 24% s’ha 

resolt a favor de l’ajuntament. S’ha resolt de forma parcial a favor d’ambdues 

parts el 6% dels expedients. En el 67% dels casos s’ha resolt el problema que 

va ocasionar la reclamació. 
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2.- EXPEDIENTS EN TRÀMIT I PENDENTS DE RESPOSTA DE L’ANY 2021. 

A continuació detallarem la situació dels expedients que, a data 31 de desembre de 2021, 

estaven en procés d’instrucció o bé pendents de resposta per part de l’Ajuntament a les 

propostes proposades en la resolució final. 

 

 GREUGES 

 

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

desembre de 2021. 

 
Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 

/Recomanació 
Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
140/2021 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 
 

En relació al compliment de la reserva del percentatge del 2% del total de l’oferta pública per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

 
 

OBJECTE 
 

RESOLUCIÓ 
 

RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
compliment de la reserva del 
percentatge del 2% del total de l’oferta 
pública per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de l’expedient de greuge atès que 
l’Ajuntament ha informat que compleix 
amb el percentatges de persones amb 
discapacitat a la seva plantilla que 
actualment és del 3,69 %, el 2% dels quals 
els consta de la seva discapacitat 
intel•lectual i donat que a les bases de les 
convocatòries es preveuen fer totes les 
adaptacions i els ajustos necessaris; de 
conformitat amb el que preveu l’art. 59 del 
RDL 5/2015, del Text Refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).  
Així mateix, recorda a l’Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que, 
sens perjudici de què actualment s’hagi 
superat el percentatge mínim establert per 
la normativa de persones empleades a la 
plantilla amb discapacitats, cal garantir a 
les ofertes d’ocupació la reserva del mínim 
del set per cent de les places vacants per 
a persones amb discapacitats, de manera 
que almenys el dos per cent ho sigui per a 
persones amb discapacitat intel·lectual; en 
aplicació del que estableix l’art. 59.1 del 
RDL 5/2015, del TREBEP; tot reafirmant i 
donant continuïtat a les mesures positives 
que es duen a terme en l’àmbit de la 
integració laboral de les persones amb 
discapacitats. 
També sol·licita a l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans informi a 
aquesta Sindicatura quan finalitzi el tràmit 
d’elaboració de la proposta de creació de 
places específicament per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i el disseny d’unes 
bases adaptades tant en forma com en 
contingut a aquest col·lectiu. 

 
En data 13.11.2022 el Servei de 
Planificació i Desenvolupament dels 
RRHH de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials 
i Recursos Humans va informar: 
Que la JGL en sessió celebrada de 
15.06.2022 va adoptar, entre d'altres 
acord, l’aprovació de l'Oferta d'Ocupació 
Pública de l'Ajuntament de 2022, en la 
que s’aprovaven 5 places reservades a 
personal amb discapacitat, 3 de les 
quals per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, en tots els casos per a 
cobrir places de personal funcionari de 
carrera. 
Que en aquests moments no es disposa 
encara del disseny d’unes bases 
adaptades tant en forma com en 
contingut al col·lectiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual. Aquestes 
s’elaboraran en el moment d’iniciar les 
tramitacions oportunes per a la 
convocatòria de les places contingudes 
a l’Oferta Pública d’Ocupació 2022, que 
es preveu sigui durant l’any 2023, un 
cop ens trobem en fase de finalització 
dels processos de selecció per a 
l’estabilització de les places ocupades 
per personal no permanent. 
 

 



 
 

                           Informe anual 2022   Pàgina 13 

 

 

 QUEIXES 
 

Els expedients relacionats a continuació es trobaven pendents de resposta per part de 

l’Ajuntament a la proposta formulada a 31 de desembre de 2021. 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
70/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
IV 

 
 

En relació a disconformitat amb la tramitació de dos ajuts a nom de l’interessat per a la participació en el projecte 
“L’Espai d’Acompanyament i Suport a la Criança”, desenvolupat al Centre Cultural Municipal Ana Diaz Rico” i executat 

per l’Entitat L’Estel Blau SLL, en el marc del Pla Integral del Barri Les Planes. 

 
 

OBJECTE 
 

RESOLUCIÓ 
 

RESPOSTA AJUNTAMENT 
 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
disconformitat amb la tramitació de dos 
ajuts a nom de l’interessat per a la 
participació en el projecte “L’Espai 
d’Acompanyament i Suport a la 
Criança”, desenvolupat al Centre 
Cultural Municipal Ana Diaz Rico” i 
executat per l’Entitat L’Estel Blau SLL, 
en el marc del Pla Integral del Barri Les 
Planes. 

 
La Síndica resol estimar la queixa atès 
que, en relació a l’activitat gratuïta 
realitzada pels interessats, anomenada 
“L’Espai d’Acompanyament i Suport a la 
Criança”, l’Ajuntament va atorgar l’any 
2020 indegudament dos ajuts socials al 
seu favor que sumen un total de 
1.408,46€, inclosos a la resolució 
RES/11185/2020 de 15.12.2020, abonats 
directament a l’entitat prestadora del 
servei; sense disposar de la corresponent 
sol·licitud de la família ni d’expedient 
social obert i actiu que habilités el tràmit 
d’ofici. 
Així mateix, insta a l'Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans perquè 
regularitzi la situació i perquè mentre no 
entri en vigor el futur Reglament municipal 
de prestacions econòmiques de caràcter 
social, revisi el procediment vigent per a 
l’atorgament d’ajuts a les famílies per tal 
d’assegurar que s’ajusta a les previsions 
de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials, a la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de Prestacions econòmiques de 
caràcter social i a les bases d’atorgament 
de subvencions. 
També proposa a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que 
s’estableixin els mecanismes de 
col·laboració necessaris (convenis de 
col·laboració, concertació de places, 
protocols de derivació...) amb els diferents 
agents (Institucions, escoles, entitats...) 
que, en qualitat de prestadors de serveis, 
reben els pagaments atorgats pels serveis 
socials a les famílies beneficiaries, per 
assegurar un bon procés de derivació, 
seguiment i cobrament d’aquests ajuts.  
 

 
En data 24.02.2022, l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i RRHH ha informat que 
“s’han pres mesures reguladores per 
l’atorgament dels ajuts a famílies, amb 
la revisió dels criteris interns i s’està 
revisant el procediment amb una 
auditoria externa, encarregada per la 
Intervenció General per determinar la 
forma en què s’atorguen els ajuts.  
Així mateix, els ajuts s’emmarquen dins 
de la urgència social i per tant han de 
ser gestionats per la Treballadora Social 
Referent.  
En relació als mecanismes de 
col·laboració amb agents, si es tracta de 
projectes o serveis s’establiran els 
mecanismes de col·laboració 
corresponents, contracte de servei o 
concertació de places. Quan el 
pagament de l’activitat correspon a la 
família, per tractar-se de serveis que no 
són competència dels Serveis Socials, 
s’està estudiant l’alternativa de fer el 
pagament directament a la família i que 
sigui aquesta qui aboni la despesa 
corresponent i que ho justifiqui, per 
evitar situacions com la que ha estat 
objecte de reclamació”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
87 i 89/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 
 

En relació al manteniment de la via pública al Parc de la Cabana. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
diverses peticions de manteniment de 
la via pública al Parc de la Cabana, i 
que no han estat contestades. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions i procedir a l’arxiu dels 
expedients SIN/87/2021 i SIN/89/2021, 
donat que el primer es va resoldre 
satisfactòriament el passat 6 d’agost i 
pel que fa al segon, s’ha solucionat 
parcialment i l’Àrea EPHUS resta a 
l’espera de resoldre en breu i de forma 
definitiva la incidència.  
 

 
En data 11.01.2022 l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, va 
informar que “des del Servei d’Obres i 
Manteniment de l’Espai Públic es va 
procedir a marcar les zones més 
deteriorades i que representaven un risc en 
el passeig entre el poliesportiu i la zona de 
skate. En total s’han marcat entre 200 i 250 
peces, s’ha realitzat la reposició amb llosa 
llisa de formigó de 60x40 centímetres, la 
peça original ja no es fabrica i estan 
totalment substituïdes millorant la seguretat 
dels vianant”.  
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
98/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 
 

En relació a la taxa per l’emissió d’un certificat de no activitat comercial. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
taxa per l’emissió d’un certificat de no 
activitat comercial. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions i procedir a l’arxiu de 
l’expedient atès que el certificat que 
demanava la persona interessada té 
assignada una quota de 198,93€, 
segons s’estableix a l’Ordenança 
reguladora de la taxa per a la prestació 
del servei d’intervenció sobre les 
activitats i els espectacles públics de 
l’Hospitalet, essent per tant correcta la 
informació que se li va facilitar. 
Així mateix, proposa a l’Àrea d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat que s’estudiï la viabilitat 
de modificar en el futur la quota 
d’emissió de certificats que preveu 
l’Ordenança fiscal núm. 2.01, 
reguladora de la taxa per a la prestació 
del servei d’intervenció sobre les 
activitats i els espectacles públics; 
distingint-ne les tipologies de certificats 
més habituals i la quota que 
correspondria a cadascuna en funció 
del cost de l’activitat que comporta per 
a l’administració. 
 

 
En data 8 de març de 2022, per part de 
l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme 
i Sostenibilitat se’ns informà que “ prenem 
nota de la proposta i s’estudiarà la viabilitat 
de modificar la quota abans esmentada”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
112/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 
 

En relació als terminis que consten a la carta de pagament d’una multa 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació als 
terminis que consten a la carta de 
pagament d’una multa. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa en el 
sentit de declarar que el ciutadà 
reclamant no va poder fer efectiu el 
pagament electrònic dins del termini 
establert de la multa imposada amb la 
reducció del 50% a la que tenia dret, 
per causa d’un error material de caire 
administratiu i/o informàtic que no li era 
atribuïble. 
Així mateix, sol·licita a l’Organisme de 
Gestió Tributària la rectificació de l’error 
material de caire administratiu i/o 
informàtic que va impedir a l’usuari 
beneficiar-se del pagament de la multa 
per via electrònica amb la reducció a la 
que tenia dret. 
També proposa a l’Organisme de 
Gestió Tributària perquè en els supòsits 
de notificacions de sancions en les que 
s’indiqui en el document de pagament 
un terme final per a fer l’abonament 
amb reducció; es verifiqui que amb 
caràcter general aquest pagament amb 
reducció es pot fer per qualsevol dels 
sistemes de pagament previstos per 
l’Ajuntament. 
 

 
En data 10.02.2022 l’OGT va informar que 
no es possible atendre les consideracions 
formulades perquè no es va tractar de cap 
error material i/o informàtic atès que sí és 
possible fer el pagament amb reducció per 
qualsevol dels mitjans indicats fins a la 
data que s'indica a la carta de pagament 
que s'adjunta a la notificació de l'acord 
d'incoació i denúncia, mitjançant 
exclusivament aquell document de 
cobrament i no amb un altre document de 
pagament diferent emès passats 20 dies 
des de la notificació de la denúncia que 
s'emetrà per l'import nominal de la multa.  
Tot i així i amb la finalitat de facilitar una 
millor informació, s'ha modificat el redactat 
de la nota asterisc de la carta de pagament 
que s'adjunta a les notificacions de l'acord 
d'incoació i denúncia, en el sentit que tot 
seguit s'indica: *Amb aquest document de 
pagament podreu pagar fins a la data que 
s'indica, si us ha arribat amb la data 
vençuda, podeu obtenir un nou document 
per pagar a orgt.cat/pagar multes. 
Recordeu, que el termini per pagar amb 
reducció, quan és possible, finalitza 
transcorreguts 20 dies des de la recepció 
de la notificació de la denúncia”. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
117/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació al retard en la devolució de quotes no gaudides del poliesportiu Hospitalet Centre, com a conseqüència de la 

pandèmia per COVID-19. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
retard en la devolució de quotes no 
gaudides del poliesportiu Hospitalet 
Centre, com a conseqüència de la 
pandèmia per COVID-19. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa en el 
sentit de declarar que, malgrat que 
l’Ajuntament va resoldre en data 
24.03.2020 retornar la part del servei no 
prestat del mes de març 2020 a les 
persones usuàries dels poliesportius 
municipals i d’altres instal·lacions 
municipals, a hores d’ara encara no s’ha 
fet efectiva la devolució, havent 
transcorregut un any i set mesos des de 
què els interessats van presentar la 
seva primera sol·licitud; un termini que 
es considera excessiu i que supera 

 
En data 13.01.2022 es va rebre l’informe 
de l’Àrea de Planificació Estratègica i 
Econòmica, Joventut i Esports on, 
resumidament, indiquen que durant l’any 
2021 es van aprovar les devolucions dels 
ingressos afectats per la situació derivada 
de la covid-19 dels poliesportius 
municipals de gestió directa ( L’Hospitalet 
Nord, Sanfeliu i piscines municipals) i que 
es troben a data d’avui en tramitació els 
expedients administratius que han 
d’emparar les devolucions a les persones 
usuàries de la resta de poliesportius de la 
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àmpliament els sis mesos que preveu la 
normativa.  
Així mateix, recomana a l’Àrea de 
Planificació Estratègica i Econòmica, 
Joventut i Esports que en aplicació del 
deure de bona administració, determini 
les accions de millora que calgui per 
remoure els obstacles i facilitar que el 
més aviat possible es retornin els 
imports que encara estiguin pendents de 
devolució, corresponents als serveis no-
prestats a les persones usuàries dels 
equipaments municipals (poliesportius 
municipals, Escola de Música, Escoles 
Bressol, etc.) que van haver de 
suspendre les activitats per raó de les 
mesures de contenció adoptades per fer 
front al la pandèmia del virus Sars-Cov-
2. 
 

Ciutat. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
118/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
III 

 
 

En relació a les queixes relatives a l’aparcament de cotxes sobre la vorera al c. Gasòmetre, 16-18-20-22. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
les queixes presentades sobre 
l’aparcament de cotxes sobre la vorera 
al c. Gasòmetre, 16-18-20-22, i que no 
han estat contestades. 
 

 
La Síndica resol finalitzar 
provisionalment les actuacions de 
l’expedient de queixa, en atenció als 
informes emesos per les àrees 
municipals on consta que s’han anat 
realitzant les actuacions de reparació 
i/o substitució de les pilones 
deteriorades o arrencades, a l’efecte 
d’impedir l’aparcament de cotxes sobre 
la vorera al c. Gasòmetre 16-18-20-22 i 
que la Guàrdia Urbana ha fet i fa el 
seguiment corresponent a fi de detectar 
les infraccions a les que fa referència la 
persona interessada. 
Així mateix, proposa a l'Àrea d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat que en vista a solucionar 
el problema, estudiïn implementar 
altres alternatives que evitin 
l’estacionament de vehicles damunt la 
vorera en aquest carrer de plataforma 
única, amb la instal·lació d’elements 
restrictius diferents a les pilones, com 
són, per exemple, les jardineres, els 
bol·lards, les forquetes, les baranes o 
els bancs per seure. 

 
En relació a aquest assumpte, us informem 
que en data 30 de març de 2022, vam 
rebre l’informe de l'Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, 
mitjançant el qual desestimen la proposta 
formulada en base als arguments tècnics 
següents: 
Les tanques són un elements que s’utilitza 
a l’entrada i sortida de les escoles.  
Els bol·lards, forquetes, bancs per seure, 
es consideren elements similars a les 
pilones i, per experiència, en llocs on hi ha 
un problema de mal ús de l’espai públic el 
resultat és el mateix. 
Pel que fa a les jardineres, no es pot 
considerar com una solució general per 
l’elevat cost de manteniment que fa que 
incrementi el contracte degut a la plantació, 
manteniment diari i incivisme que pateixen; 
per tant s’ha de valorar la necessitat real ja 
que estem parlant d’un carrer de 
plataforma única amb poca circulació i per 
tant la mesura podria ser no equilibrada.  
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
119/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 
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En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la reclamació de la devolució d’un recàrrec de plusvàlua. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
reclamació de la devolució d’un 
recàrrec de plusvàlua, i que no ha estat 
contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions de la queixa atès que, 
malgrat considerar-se correcta 
l’aplicació del recàrrec 
d’extemporaneïtat, l’Òrgan de Gestió 
Tributària mitjançant resolució número 
202108XXXX de 07.12.2021, ha 
procedit a anul·lar parcialment les 
liquidacions que figuren a les 
autoliquidacions de l'IIVTNU amb claus 
de cobrament 02379XXX-0000160XXX 
i 02398XXX-0000185XXX i a 
reconèixer el dret a la devolució a favor 
de cadascun dels contribuents de les 
quantitats ingressades en excés que es 
detallen a la resolució; d’acord amb el 
que estableix l’art. 27.2 de la Llei 
General Tributària, en la nova redacció 
que entrà en vigor en data 9.07.2021, 
per resultar la nova regulació més 
favorable als interessats i no haver 
adquirit fermesa el recàrrec inicialment 
liquidat.  
Així mateix, sol·licita a l'Òrgan de 
Gestió Tributària que es comprovi, si es 
compleixen en el lloc web les 
condicions d’accessibilitat al contingut 
del tràmit esmentat, si aquest resulta 
comprensible i fàcilment operable per 
les persones usuàries i, també, si 
resulta possible accedir de forma 
efectiva al tràmit i/o a la informació per 
via telefònica. 
 

 
En data 23.2.2022, l’Organisme de Gestió 
Tributària (OGT) va informar que 
exerceixen les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
amb efectes 1er de gener del 2021. 
Cal fer constar que el període en que la 
persona interessada podia sol·licitar la 
pròrroga ho havia de fer davant de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
atès que els efectes de la delegació a favor 
de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de l’Impost 
sobre el valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU) s’inicien en l’exercici 
següent i per tant aquest Organisme en tot 
l’exercici 2020 no tenia competència per 
fer-ho. En conseqüència, hauria de ser 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
qui informi sobre els canals d’atenció al 
contribuent de que disposava en relació a 
la gestió tributària de l’IIVTN. 
En l’exercici 2020, exercici en que es va 
decretar l’estat d’alarma davant de la 
situació generada per l’evolució del 
coronavirus Covid-19, tot i que la Diputació 
de Barcelona no tenia delegades les 
funcions de gestió i recaptació per part de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aquest 
Organisme va intensificar els canals 
d’atenció al contribuent, en especial el 
telefònic i el telemàtic , des d’on es donava 
suport per realitzar la majoria dels tràmits 
que eren sol·licitats pels contribuents dels 
municipis que havien delegat les funcions a 
favor de la Diputació de Barcelona.  
A l’actualitat el tràmit de sol·licitud de 
pròrroga del termini per presentar 
autoliquidacions de l’IIVTNU davant 
d’aquest Organisme, es pot realitzar 
presencialment en la nostra xarxa 
d’oficines i per telèfon, on es dona el 
màxim suport per fer-ho a traves de la 
presentació d’una sol·licitud genèrica a 
traves del registre electrònic. Cal esmentar 
que des del nostre departament 
d’Informàtica s’estan realitzant els treballs 
necessaris per tal de disposar d’un tràmit 
específic per poder sol·licitar-ho per la Seu 
electrònica. Aquest tràmit permetrà que el 
contribuent en el mateix moment que 
sol·liciti la pròrroga disposi de la resposta a 
la seva sol·licitud, atès que està previst 
implementar una actuació administrativa 
automatitzada, d’acord amb l’article 41 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Regim 
Jurídic del Sector Públic, que consistirà en 
la signatura electrònica mitjançant el segell 
d’òrgan d’aquest Organisme, de les 
resolucions que es generin en relació a les 
esmentades sol·licituds. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
120/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 
 

En relació a la sol·licitud de baixa del padró d’una persona. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de baixa del padró d’una 
persona, i que no ha estat contestada. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa 
donat que l’Ajuntament va endegar el 
procediment de baixa d’ofici, superant 
el termini previst per a iniciar-lo i no 
consta encara que s’hagi donat 
resposta a la sol·licitud presentada per 
l’usuari. Així mateix, insta a l’Àrea de 
Planificació Estratègica i Econòmica, 
Joventut i Esports perquè informi a la 
persona interessada de les actuacions 
i/o resolució que s’adopti en relació a la 
sol·licitud presentada de baixa per 
inclusió indeguda en el padró 
d’habitants. 
 

 
En data 28.02.2022 el Servei d’Atenció 
Ciutadana va informar que: 

“En data 16 d’octubre de 2021 la persona 
interessada va fer una comunicació a 
través del ‘Contacteu’ municipal amb el 
qual se li va enviar un volant de 
convivència, a data 22 d’octubre de 2021, 
en el qual ja constava informació sobre que 
la persona de la què ens comunicava que 
no residia al mateix domicili que ella tenia 
un expedient de baixa d’ofici iniciat. En 
data 25 de febrer de 2022, se li envia 
resposta informant-li de l’estat de 
l’expedient de baixa de la persona 
comunicada i que es preveu que en les 
properes setmanes s’executi la baixa 
definitiva de totes les persones afectades 
per l’expedient de baixes d’ofici en tràmit”.  

 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
124/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 
 

En relació a la manca d’atenció dels Serveis Socials de l’Ajuntament a la situació de vulnerabilitat econòmica d’una 
persona sense llar. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
manca d’atenció dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament a la situació de 
vulnerabilitat econòmica. 
 

 
La Síndica resol fer seguiment de les 
actuacions complementàries d’atenció 
social d’aquest usuari que es troba en 
una situació de necessitat d’atenció 
especial, per raó de vulnerabilitat, 
pobresa i urgència social tal i com 
evidencia l’informe emès pels Serveis 
Socials. 
Així mateix, sol·licita a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que 
tenint en compte la valoració social que 
consta a l’informe en el sentit que 
l’usuari es troba en una situació de 
vulnerabilitat amb dificultats per a poder 
gestionar els tràmits més bàsics i que 
podria haver-hi algun tipus de 
problemàtica de salut mental; s’actuï de 
forma proactiva en l’acompanyament, 
el seguiment i la continuïtat del suport 

 
En data 7.03.2022 es va rebre l’informe 
dels Serveis Socials amb el contingut 
següent: 
El Sr. ha estat empadronat al CEL els Alps, 
ja que la seva demanda de ser empadronat 
al cotxe no era viable ja que, segons ens 
informen des de Padró, no es pot 
empadronar en un vehicle atès que aquest 
és mòbil.  
Va ser acompanyat pel seu referent per 
demanar cita prèvia al SEPE i per la 
presentació de la documentació. S’envia 
informe social complementari per reforçar 
la sol·licitud.  
La sol·licitud de Renda garantida que es va 
presentar en data 13/12/21 està en curs,. 
previsiblement s'aprovarà a finals de març. 
Es fa seguiment del tràmit per si es 
sol·licita documentació complementària.  
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en l’àmbit de la cobertura de les seves 
necessitats bàsiques, especialment pel 
que fa a l’ajut alimentari que ha de 
garantir-se en tot cas, al suport per al 
tràmit de les prestacions socials a les 
que pugui tenir dret, a la vinculació per 
a diagnòstic amb la Xarxa de Salut 
Mental i/o Servei d'Atenció a 
Drogodependències i a facilitar-li una 
alternativa habitacional. 
També recomana a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans la 
implementació, amb caràcter general si 
no s’ha fet amb anterioritat, de l’accés 
digital al màxim nombre de dades 
necessàries per a tramitar els 
expedients de Serveis Socials, que 
estiguin disponibles per part d’altres 
administracions públiques, a través del 
serveis ViaOberta del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya; 
amb la finalitat estalviar temps, guanyar 
productivitat i facilitar els tràmits a la 
ciutadania, com és el cas d’aquest 
usuari. 

Tramitada l'ajuda d'aliments per 3 mesos 
(desembre, gener i febrer). Se li ofereix el 
servei de menjar preparat o menjador 
social i ho rebutja perquè no vol anar cada 
dia al migdia al servei; no obstant és el que 
li recomanem per tenir un seguiment més 
acurat de la seva situació. Es continuarà 
treballant per establir un pla de treball amb 
el Sr. 
En data 21.03.2022, el cap del Servei 
d’Atenció Ciutadana va respondre la 
consulta formulada sobre la possibilitat 
d’empadronament en vehicles, tot 
informant de la normativa aplicable i 
indicant que “Per tant, l’empadronament 
s’ha de realitzar en una ubicació física fixa i 
no en un lloc mòbil al territori, per tal 
d’assegurar que el ciutadà pugui rebre una 
comunicació al domicili que figuri a la seva 
inscripció padronal”. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
125/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
V 

 
 

En relació al mal estat de la vorera i manca d’il·luminació a l’avinguda Electricitat, 30-46 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
queixa sobre el mal estat de la vorera i 
manca d’il·luminació a l’avinguda 
Electricitat, 30-46, i que no ha estat 
contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que l’Ajuntament té 
prevista per a 2022 la pavimentació de 
l’Av Electricitat, en el tram comprès 
entre els carrers Andorra i Pere Pelegrí 
i valorarà si cal fer actuacions 
provisionals. Així mateix, sol·licita a 
l’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat que una 
vegada realitzada la inspecció i valorat 
l’estat del paviment del carrer, informi a 
aquesta Sindicatura sobre si ha calgut 
fer actuacions provisionals. 
 

 
En data 7.2.2022 l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat en 
relació al mal estat de la vorera i manca 
d’il·luminació a l’Av. Electricitat, 30-46, 
informa que el desperfecte que va provocar 
la caiguda esta reparat i no es troba cap 
incidència més. Pel que fa a l’enllumenat 
de la zona, en el mes de gener de 2022 
van quedar solucionades les incidències 
detectades en el nostre sistema. 
 

 
 
 

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

desembre de 2021. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
105/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
VI 
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En relació a la problemàtica per contaminació acústica que pateix el barri Gran Via Sud. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
Els interessats sol·liciten la intervenció 
de la Síndica en relació a les 
sol·licituds de solució de la 
problemàtica per contaminació acústica 
que pateix el barri Gran Via Sud, i que 
no han estat contestades. 
 

 
La Síndica deriva al Síndic de Greuges 
de Catalunya la queixa presentada per 
l’Associació de Veïns Ildefons Cerdà-
Gran Via Sud, en la part que afecta a la 
Generalitat de Catalunya; relativa al 
problema de salut ambiental que fa 
anys que pateixen els residents de la 
zona afectada pel soroll de l’Av. Gran 
Via en el seu pas per L’Hospitalet de 
Llobregat, corresponent a la 
infraestructura viària C31 entre el punt 
km. 1+160 i 1+350, titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, recomana a l’Ajuntament 
que, mitjançant l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i 
l’Agència de Desenvolupament Urbà, 
es continuï el diàleg i la negociació amb 
la Generalitat de Catalunya, titular de la 
infraestructura viària C31, per tal 
d’acordar entre ambdues 
administracions el conjunt de mesures 
protectores a aplicar per minimitzar 
l’impacte acústic de la zona de soroll 
afectada i per estudiar la viabilitat 
tècnica i financera del cobriment de la 
zona entre el punt km. 1+160 i 1+350, a 
fi d’evitar els efectes nocius i les 
molèsties derivades de l’exposició al 
soroll ambiental; en congruència amb 
l’acord adoptat pel plenari municipal en 
sessió número 6/98 de 3.07.1998, 
mitjançant el qual es va aprovar 
definitivament el projecte de 
remodelació de la Gran Via i es va 
ratificar el conveni transaccional 
subscrit amb l’Associació de Veïns 
Ildefons Cerdà-Gran Via Sud. 
  

 
En data 16.12.2022, el cap de Serveis de 
Projectes Estratègics (ADU) va informar a 
aquesta sindicatura que “S’han mantingut 
diferents reunions entre la Generalitat, 
l’Agència de Desenvolupament Urbà i la 
Regidoria de Districte en relació a aquest 
tema. La primera va ser l’abril, la segona al 
mes de juny i l’última al mes d’octubre. En 
elles es van plantejar diferents opcions 
tècnicament viables per minimitzar els 
sorolls provinents del tronc central de la 
Gran Via. De les diferents propostes, es va 
escollir el cobriment parcial mitjançant una 
estructura lleugera i permeable adaptada 
als gàlibs que venen condicionats per la 
rasant del vial. L’Ajuntament va assumir la 
contractació d’un estudi previ que 
confirmés la bondat de la proposta. En 
aquests moments, l’Ajuntament ha iniciat la 
tramitació de la contractació dels 
esmentats serveis (per segona vegada ja 
que un primer concurs va quedar desert) 
preveient que s’adjudiquin durant el primer 
trimestre del 23”. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
122/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 
 

En relació a una denuncia per una instal·lació de sortida de fums que presumptament incompleix la normativa. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació una 
denúncia per una instal·lació de sortida 
de fums que presumptament 
incompleix la normativa, i que no ha 
estat contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions i 
procedir a l’arxiu del procediment de 
queixa atès que, arran de les denúncies 
formulades per la persona interessada, 
l’Ajuntament va iniciar un expedient que 
va finalitzar amb la resolució notificada en 
dat 30.12.2021 per la qual es van 
desestimar les al·legacions presentades, 
en base a fonamentació tècnica i jurídica i 
a les comprovacions i a la inspecció 
realitzades. 

 
No requereix resposta 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
126/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 
 

En relació al canvi d’ubicació dels contenidors situats al c. Canigó, 2 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de canvi d’ubicació dels 
contenidors situats al c. Canigó, 2, i 
que no ha estat contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar el 
procediment i procedir a l’arxiu de 
l’expedient atès que el Servei de 
Mobilitat en el seu informe, fonamentat 
amb mesuraments i dades tècniques, 
no valora que els contenidors adjacents 
al gual interfereixen la visibilitat a la 
sortida del mateix ni s’aprecia manca 
de seguretat; per la qual cosa no es 
veu la necessitat del canviar-los 
d’ubicació, tal i com ja va comunicar el 
coordinador del Districte I a 
l’administrador de les comunitats en 
data 8.4.2021. 
 

 
No requereix resposta 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
131/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 
 
En relació a la sol·licitud de devolució de l’import embargat de l’IIVYNU (Plusvàlua) liquidat per l’Ajuntament arran d’una 

execució hipotecària i per deixar sense efecte l’ajornament de 18 mesos de l’import pendent. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de devolució de l’import 
embargat de l’IIVYNU (Plusvàlua) 
liquidat per l’Ajuntament arran d’una 
execució hipotecària i per deixar sense 
efecte l’ajornament de 18 mesos de 
l’import pendent, i que no ha estat 
atesa per l’Ajuntament. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions, donat que, durant la 
tramitació, l’Ajuntament ha informat que 
hi ha un procediment obert en curs de 
devolució d’ingressos indeguts, el qual 
es trobaria dins del termini de sis 
mesos per a resoldre’l que finalitza el 
proper 12 de maig de 2022.  

 
En data 20 de juny de 2022, l'Àrea de 
Hisenda, TIC i Atenció Ciutadana va 
informar que en relació a la sol·licitud, el 
dia 17.06.2022 es va dictar la resolució per 
la qual es va declarar la caducitat del 
procediment de gestió tributària de 
comprovació limitada, pel concepte 
d’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, es va 
anul·lar la liquidació de comprovació 
limitada d’import 3.296,54 € i es va 
reconèixer el dret a la devolució de l’import 
de 3.739,87 €. 

 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
132/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
II 

 
 

En relació a una instancia sobre els problemes i molèsties que genera un gos del c. Doctor Martí Julià, 195. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia sobre els problemes i 
molèsties que genera un gos del c. 
Doctor Martí Julià, 195, i que no ha 
estat contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions i procedir a l’arxiu 
provisional de l’expedient atès que, en 
relació a la queixa presentada, 
l’Ajuntament ha informat de les 
incidències ateses i de les actuacions 
realitzades per a comprovar el 
compliment per part de la persona 
propietària de les condicions exigibles 
en la tinença de l’animal de companyia; 
restant pendent de fer el seguiment i la 
realització de gestions administratives. 

 
No requereix resposta 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
133/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 
 

En relació a la no resposta a una instancia sobre la conservació del patrimoni de la zona de Cosme Toda 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia sobre la conservació del 
patrimoni de la zona de Cosme Toda, i 
que no ha estat contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions i procedir a l’arxiu de 
l’expedient, atès que per part l’Àrea 
d’Educació, Innovació i Cultura en data 
23.12.2021 es va respondre la consulta 
formulada per l’interessat, informant-li 
sobre les intervencions arqueològiques 
dutes a terme en el decurs dels treball 
d’urbanització i remoció de terres a la 
zona CosmeToda i, també, respecte a 
les actuacions de conservació 
realitzades i a les previstes, de les 
restes arqueològiques declarades Béns 
Culturals d’Interès Local. 

 
No requereix resposta 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
136/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
III 

 
 

En relació a una instancia sobre el mal funcionament de diversos fanals al carrer Amadeu Torner, 33. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a una instancia sobre el 
mal funcionament de diversos 
fanals al carrer Amadeu Torner, 
33 i que no ha estat contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar l’expedient atès que 
l’Ajuntament ha informat que repararà el més aviat 
possible els fanals situats al voltant del c. Amadeu 
Torner, 33 i està comprovant les incidències 
d’enllumenat a la Ciutat a fi de programar una 
actuació per barris, prioritzant on hi hagi major 
nombre d’incidències i sol·licita a l’Àrea d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat que 
informi quan s’hagin solucionat les incidències dels 
fanals situats al voltant del c. Amadeu Torner, 33.  

 
En data 22 d’abril, l’Àrea d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat ha informat que s’han 
solucionat les incidències dels 
fanals situats al voltant del carrer 
Amadeu Torner, 33. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 

/Recomanació 
Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
137/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 
 

 
NO 

 
NO 

 
V 

 
 

En relació als problemes que provoquen les arrels d’un pi a l’entorn de l’avinguda Can Serra, 14. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia sobre els problemes que 
provoquen les arrels d’un pi a l’entorn 
de l’avinguda Can Serra, 14, i que no 
ha estat contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions i procedir a l’arxiu de 
l’expedient iniciat arran de la queixa de 
la comunitat de propietaris de l’Av. Can 
Serra número 14, per les humitats que 
afecten els baixos de la finca; atès que 
l’Ajuntament ha informat que van 
realitzar inspecció en data 2.07.2021 
sense apreciar senyals d’aixecament 
del paviment ni deformacions per arrels 
i, posteriorment, en el mes de gener de 
2022, es va obrir una cala comprovant 
que el terreny estava sec, que la xarxa 
d’aigua no perdia i que no hi havia 
arrels dins el clavegueram. 

 
No requereix resposta 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
138/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
III 

 
 

En relació a la petició de diversa informació sobre el barri de Santa Eulàlia. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia sobre la petició de diversa 
informació sobre el barri de Santa 
Eulàlia, i que no ha estat contestada. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa 
presentada per l’Associació de Veïns i 
Veïnes Som Santa Eulàlia atès que 
l’Ajuntament no va donar resposta a la 
sol·licitud d’informació que van formular per 
mitjà de correu electrònic adreçat a la 
Regidoria en data 3 de març de 2020, 
reiterada posteriorment per instància de 16 
de març de 2021. 
Així mateix, sol·licita a l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i la 
Regidoria del Districte III que procedeixin a 
resoldre la sol·licitud d’informació 
presentada per l’Associació de Veïns i 
Veïnes Som Santa Eulàlia en dates 
3.03.2020 i 16.03.2021 i a facilitar, si 
s’escau, la informació sol·licitada que estigui 
al seu abast, concretada per l’associació en 
el seu darrer escrit en els punts següents: 
Pla director del verd urbà i la seva afectació 
al barri, Pla d'ombres i la seva afectació al 
barri, Canvi de nomenclàtor Carrer Amadeu 
Torner, Millores enllumenat, Llistat d'obres 
menors planificades i la seva localització 
(carrers afectats, espais, ...). 

 
En data 25.4.2022, el coordinador de 
la Regidoria del Districte III, i amb 
data 5.5.2022 vam rebre l’informe de 
l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat amb el 
detall de la informació que se 
sol·licitava que va quedar incorporada 
a l’expedient. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
139/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
IV 

 
 
En relació a deficiències de neteja a l’entorn dels contenidors ubicats a l’avinguda Miraflors, número 8, on habitualment 

hi ha brutícia i excrements d’aus. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
deficiències de neteja a l’entorn dels 
contenidors ubicats a l’avinguda 
Miraflors, número 8, on habitualment hi 
ha brutícia i excrements d’aus, i que no 
ha estat contestada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar l’expedient i 
procedir al seu arxiu atès que 
l’Ajuntament ha realitzat i ho continua 
fent, les actuacions programades de 
neteja de la zona dels contenidors de 
l’Av. Miraflors número 8 i els consten 
ateses totes les incidències 
enregistrades relatives a sanejament 
d’aquesta zona (abocaments de 
residus al carrer, neteges puntuals de 
brutícia i d’excrement d’aus, 
desbordaments de contenidors, etc), 
així com també les demandes de poda 
d’arbrat. No obstant això, caldrà que 
per part de l’Àrea d’Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat se 
segueixi prestant com fins ara una 
especial atenció a aquest punt que està 
generant un nombre important 
d’incidències.  

 
No requereix resposta 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
141/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
V 

 
 

En relació a diversos problemes que afecten al barri de Can Serra en els àmbits de l’entorn urbà, seguretat, mobilitat, 
circulació, convivència i infraestructures. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a diversos problemes que 
afecten al barri de Can Serra en 
els àmbits de l’entorn urbà, 
seguretat, mobilitat, circulació, 
convivència i infraestructures, i 
que no han estat resolts o 
contestats. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa atès 
que l’Ajuntament no va donar resposta 
dins del termini establert als diversos 
escrits presentats per l’entitat veïnal, tot i 
que amb els informes aportats amb 
posterioritat per les àrees municipals, 
s’han resolt o respost amb detall la major 
part de les consultes i de les incidències 
formulades en els àmbits de l’entorn urbà, 
la seguretat, la mobilitat, la circulació, la 
convivència i les infraestructures. Així 
mateix, sol·licita a les Àrees d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat i de Convivència i Seguretat 
i a l’Agència de Desenvolupament Urbà 
que, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, atenguin o facilitin 
resposta a les cinc qüestions que figuren 
en el punt II de les conclusions que resten 
per resoldre. 

 
En data 28.03.2022, per part de l’Àrea de 
Convivència i Seguretat s’informa que dels 
cinc punts dels quals se sol·licita resposta, els 
quatre primers corresponen a àmbits 
competencial d’EPHUS i respecte al cinquè, 
relatiu a  “Manca de seguretat i vigilància al 
Mercat de Can Serra. Robatoris i actes de 
vandalisme, especialment entre les 18 i les 20 
hores, ocasionats per grups de joves (escrit 
de 25.01.2021). Ha millorat situació per la 
intervenció GU i Mossos”; s’indica que “ És 
matèria de seguretat ciutadana, i per tant, 
competència del Cos de Mossos d’Esquadra. 
En el seu defecte, del Servei de la Guàrdia 
Urbana”. 
En data 6.4.2022 el Departament Municipal 
d’Infraestructures ha comunicat que s’ha 
sol·licitat a TMB la redacció d’un informe en 
relació a la ventilació i seguretat de l’ascensor. 
En data 12.05.2022 l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, respecte 
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a les qüestions de la seva competència 
pendents de resoldre, ens ha comunicat el 
següent:  
1.En aquest cas, l’empresa ho comunica al 
tècnic responsable i informa de com procedir i 
el temps necessari per a restablir el servei. 
Des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat l’any 2019 es va 
contractar l’elaboració d’uns “Estudis previs 
per l’accessibilitat i millora del barri de Can 
Serra, terme municipal de l’Hospitalet de 
Llobregat”. Aquests estudis han servit de base 
per a la redacció de dos projectes: “Projecte 
executiu de reurbanització de la Plaça de la 
Font”, que contempla la reordenació d’un 
espai públic per a la millora formal i de 
l’accessibilitat dels entorns de la plaça de la 
Font, projectant rampes, escales i murs 
associats a les mateixes i “Projecte executiu 
per a la instal·lació d’un ascensor a l’Av. Can 
Serra” que té per objecte analitzar alternatives 
per millorar l’accessibilitat general de l’àmbit, 
en particular l’accessibilitat al Mercat o plaça 
de la Font i al nou casal d’avis. 
2. Pel que fa a la forma de control i als 
terminis de reparació de les escales 
mecàniques, un cop es genera l’avís es 
contacta amb el servei d’avaries de la 
contracta de manteniment. A partir d’aquest 
moment el tècnic de l’empresa de 
manteniment triga un màxim de 45 minuts en 
personar-se (segons Plecs de condicions 
tècniques del servei de manteniment, neteja i 
control remot del parc d’ascensors, escales 
mecàniques exteriors i rampes del municipi de 
l’Hospitalet de Llobregat). El temps de 
resolució de l’avaria en qüestió anirà en funció 
de la complexitat de la mateixa, però podria 
estimar-se de mitjana entre uns 30 – 60 
minuts. No obstant, en determinades 
circumstàncies, pot ocórrer per la necessitat 
d’un recanvi o un altre material, o bé per ser 
una reparació important, les escales no 
puguin quedar en funcionament. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
143/2021 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 
 
En relació a la disconformitat amb la no acceptació per part de l’Ajuntament de la justificació presentada fora de termini, 

de la subvenció atorgada en 2020 i amb el procediment de reintegrament incoat. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
disconformitat amb la no acceptació per 
part de l’Ajuntament de la justificació 
presentada fora de termini, de la 
subvenció atorgada en 2020 i amb el 
procediment de reintegrament incoat. 
 

 
La Síndica resol desestimar la queixa 
atès que l'entitat va presentar la 
justificació de la subvenció de manera 
extemporània, amb posterioritat al 
termini inicial previst en les bases i 
també a l'addicional de quinze dies 
atorgat en el requeriment notificat en 
data 30 d'octubre de 2021; pel que es 
considera correcta l'actuació municipal 
ja que la falta de presentació de la 
justificació en el termini establert 

 
En data 7 de juny de 2022, l'Àrea de 
Participació i Relacions Ciutadanes, amb 
competència en la matèria de suport a les 
entitats en el compliment de les seves 
obligacions legals, especialment les 
referides a transparència, va informar que 
s'acceptava la proposta de la sindicatura i 
s'informava: 
a) Que el projecte relatiu a l'Oficina 
d'Entitats es troba en fase de tramitació per 
a la licitació i la posterior adjudicació. Es 
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comporta l'exigència del reintegrament 
de la subvenció, en aplicació del que es 
preveu per la normativa (Art. 30.8 de la 
Llei 38/2003, Llei General de 
Subvencions, art. 92 del RD 887/2006, 
Reglament de la LGS i art. 22 de les 
bases de la convocatòria). 
Així mateix, recomanar a l'Àrea de 
Participació i Relacions Ciutadanes, a fi 
de facilitar el tràmit a les associacions i 
per agilitar la gestió del procediment als 
serveis municipals, que en l'àmbit de 
l'Oficina d'Entitats, prevista en el Pla 
d'Actuació Municipal 2020-2023 i en el 
Pacte de Ciutat 2020-2023, o bé com 
una actuació singular; s'ofereixi un 
mòdul de formació teòrica i pràctica a 
les entitats en matèria de requisits, 
sol·licitud, tràmit i justificació 
electrònica de les subvencions 
atorgades per l'Ajuntament. 

preveu que l'Oficina d'Entitats estarà en 
funcionament a partir de l'octubre del 2022.  
b) Que un dels serveis previstos a la futura 
oficina serà, precisament, el “Servei 
Formatiu a entitats”. 
c) Que un dels elements centrals del 
contingut formatiu d’aquest servei serà, 
precisament, informació teòrica i pràctica 
en matèria de subvencions. 
 

 

 

 INICIATIVES D’OFICI 

 
Els expedients relacionats a continuació es trobaven pendents de resposta per part de 

l’Ajuntament a 31 de desembre de 2021. 

 
Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 

/Recomanació 
Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
25/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 
 

En relació a l’atenció de Serveis Socials a les persones sense llar. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La Síndica, va tenir coneixement de la 
situació de vulnerabilitat en què podrien 
trobar-se diverses persones sense 
sostre. Aquestes persones podrien 
estar vivint en barraques o en alguna 
fàbrica sense activitat o aixoplugats en 
vehicles aparcats a la via pública, per 
això resol impulsar una iniciativa d’ofici 
en relació a l’atenció de Serveis Socials 
a les persones sense llar .  

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la iniciativa d’ofici sobre l’atenció a 
les persones sense llar i formular les 
propostes d’actuació i la recomanació 
que s’exposen en els següents punts. 
-Propostes en l’àmbit de la prevenció i 
la participació: 
1.Crear una taula sectorial per preveure 
i analitzar la situació de les persones 
sense llar a L’Hospitalet de Llobregat 
amb la participació de totes les entitats 
socials que treballen en aquest àmbit a 
la Ciutat. 
2.Crear una Xarxa d’atenció a les 
persones sense llar de l’Hospitalet per 
tal de posar en comú tots els recursos 
existents a la ciutat, tant els gestionats 
per les administracions públiques com 
els gestionats per les entitats del tercer 
sector, amb la finalitat d’enfortir la 
capacitat d’organització de la Ciutat que 
permeti realitzar un bon 
acompanyament de les persones sense 

 
En data 24.02.2022 Serveis Socials van 
informar que: “En primer lloc, cal destacar 
que la competència respecte a les 
polítiques en matèria de Serveis Socials li 
correspon a la Generalitat de Catalunya. 
L’acord de govern ACORD GOV/161/2016 
de 20 de desembre pel qual s’aprova 
l’elaboració de l’Estratègia Integral per 
l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya i 
que establia un període de 12 mesos de 
durada, entre l'1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017.  
Que per aquest objectiu es va iniciar un 
procés participatiu per crear un marc 
d'actuació comú que defineixi les 
metodologies que cal emprar en l'atenció 
del col·lectiu de persones sense llar, 
activant els recursos d'equipaments i 
serveis a cada territori. (durada indefinida 
Referència: II-ASSE-2017-11-8505)  
Paral·lelament s’ha presentat a la Mesa del 
Parlament la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i 
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llar. 
- Propostes en l’àmbit de la intervenció: 
1.Establir un protocol d’intervenció 
directe amb les persones sense llar que 
contempli la coordinació integrada dels 
diferents equips que hi prenen part, 
l’accés als recursos existents, el procés 
d’acollida, l’itinerari personal i el 
seguiment de les persones sense llar 
així com l’acompanyament per sol·licitar 
l’empadronament, la targeta sanitària i 
els diferents recursos al seu abast. 
2.Crear una xarxa d’equipaments 
suficient, amb l’ampliació de l’alberg, 
espais nocturns de baixa exigència i la 
creació de centres de dia que 
garanteixin que tothom té un lloc per 
dormir així com cobertes les qüestions 
de vida quotidiana i de primera 
necessitat (àpats calents, consigna, 
bugaderia, dutxes...). 
3.Redefinir el protocol d’emergència per 
a persones sense llar per tal que 
contempli tots els possibles episodis 
climàtics extrems i altres situacions de 
catàstrofe pública o sanitària. 
4.Generar coneixement sobre la 
situació a la nostra ciutat facilitant el 
Recompte Anual, el Projecte d’Atenció 
a les Persones sense llar de la Ciutat i 
la creació d’una base de dades que 
agrupi el perfil, les necessitats i el lloc 
on es troben les persones sense llar de 
la Ciutat per tal de poder dimensionar i 
preveure els recursos que es 
necessiten. 
-Propostes en l’àmbit de la informació i 
la sensibilització: 
1.Informar a les persones sense llar i fer 
públic tots dels recursos i serveis que 
en cada moment la Ciutat posa a la 
seva disposició. 
2.Informar i sensibilitzar al conjunt de la 
ciutadania sobre els recursos i els 
serveis adreçats a les persones sense 
llar, com a mesura per a evitar la 
discriminació i l’estigmatització d’aquest 
col·lectiu. 
- Garantir alternatives habitacionals que 
facilitin l’accés a l’habitatge social i a la 
taula d’emergència social. 
- Garantir el procediment intern que 
asseguri, amb una tramitació àgil, el 
dret a l’empadronament de les 
persones que viuen sense llar a la 
nostra ciutat, donat que el padró és la 
porta d’accés a tot el sistema sanitari i 
social.  
- Recomanar la creació d’una taula de 
treball interadministrativa amb les 
administracions locals i supralocals amb 
competència en la matèria que permetin 
abordar el sensellarisme amb una visió 
metropolitana i coordinada, com a 
mesura per a evitar la discriminació i 
l’estigmatització de les persones sense 
llar. 
 

eradicar el sensellarisme, en aquests 
moments en fase de presentació 
d’esmenes.  
En conseqüència i atesa la complexitat 
d’aquest fenomen del sensellarisme es 
considera necessari aprofundir en el tema, 
per trobar solucions, que no passen per 
crear nous espais participatius, taules o 
xarxes, sinó que cal dotar de recursos 
materials i econòmics, així com enfortir la 
xarxa de salut mental per poder fer una 
intervenció adient. Són molts els agents que 
opinen al respecte però molt pocs els que 
actuen, llevat de l’administració local, per 
tant s’han de sumar esforços i potser 
canviar el lideratge d’aquestes actuacions, 
prenent més protagonisme l’opinió de qui 
intervé amb el col·lectiu i no tant qui té una 
visió parcial i simplista del tema. Aquests 
recursos els ha de proveir qui té la 
competència en el finançament.  
Des de l’àmbit de la intervenció considerem 
que en aquests moments i amb els recursos 
existents, respecte al volum de casos 
atesos, ja es realitzen aquestes actuacions i 
d’altres que formen part de la intervenció 
social.  
En relació a la creació d’una taula de treball 
interadministrativa es considera que ja es 
treballa amb la Direcció General i amb la 
resta de municipis per tractar la 
problemàtica, diversa, del sensellarime a 
Catalunya i dins del marc competencial de 
la Generalitat de Catalunya”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
84/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 
 
En relació a la sol·licitud d’un vetllador/a de suport (auxiliar d’educació especial) per a un infant, perquè pugui accedir a 

una plaça de casal d’estiu durant el mes de juliol. 
 

 
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 conèixer les gestions que 
s’estan duent a terme des de 
l’Ajuntament en relació a la necessitat 
de suport d’aquesta família perquè el 
seu fill discapacitat disposi de 
vetllador/a i, si s’escau, d’ajut per al 
pagament per accedir a una plaça en 
un casal d’estiu durant la segona 
quinzena de juliol. 

 
La Síndica resol proposar a les àrees 
d’Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans i de Planificació Estratègica i 
Econòmica, Joventut i Esports que, en 
aplicació de la recomanació del Síndic 
de Greuges de Catalunya (informe de 
2018), estableixin els protocols 
d’atenció dels infants amb discapacitat 
o amb patologies de salut no-
inhabilitants per tal de disposar de 
recursos de lleure educatiu perquè 
puguin participar-hi els infants noies 
amb diversitats funcionals en igualtat de 
condicions. El protocol hauria de 
contemplar activitats inclusives i 
activitats especialitzades. 

 
En data 28.1.2022, la regidoria de Joventut 
ha informat que: "Actualment hem iniciat 
amb el departament municipal de Promoció 
i Participació de les persones amb 
discapacitat, un treball conjunt per tal de 
valorar, estudiar i trobar alternatives futures 
o bé possibles derivacions als recursos 
públics competents. Està previst en breu 
obrir una tanda de visites de prospecció als 
esplais de manera conjunta amb el 
departament de Promoció i Participació de 
les persones amb discapacitat, per iniciar 
una etapa de la prospecció sobre les 
capacitats d'aquestes entitats per atendre 
una oferta de Lleure Inclusiu" 
En data 6.02.2022, l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i RRHH va informar que des dels 
Serveis Socials es treballa per donar 
resposta als col·lectius d’infants amb 
discapacitat severa i/o dependència, donant 
suport als infants i les seves famílies per tal 
de facilitar i promoure activitats 
d’intervenció socioeducativa on s’inclouen 
activitats de lleure i de respir.  
En relació a les activitats de lleure per 
infants amb discapacitat per l’accés al lleure 
inclusiu, correspon als àmbits d’educació i 
de joventut prendre la iniciativa, atès que és 
la seva competència, d’una banda perquè 
l’àmbit d’educació coneix les situacions en 
que es necessària la figura del vetllador i 
des de l’àmbit de joventut perquè és on es 
defineixen les polítiques de lleure a la ciutat.  
Els serveis socials intervenen amb la 
infància en situacions de risc; la 
discapacitat, per sí mateixa, no constitueix 
risc, encara que pugui ser un factor 
d’exclusió social, però en gran part dels 
infants amb discapacitat, el que es 
requereix és finançament, per cobrir el 
sobre cost dels vetlladors que necessiten. 
Des de serveis socials, es pot aportar el 
diagnòstic en els casos de risc, però no de 
tota la població.  
En conseqüència, la problemàtica no radica 
en els protocols d’atenció a infants amb 
discapacitat sinó en el finançament 
d’aquestes activitats. El que cal és trobar 
fonts de finançament per poder donar 
cobertura a aquesta necessitat però això 
s’ha de fer des de l’àmbit competent, que és 
el que vol dir “inclusió”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
104/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 
 
Sobre l’atenció que presta Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica d’una família amb quatre menors a 

càrrec. 
 

 
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 troba aquesta unitat familiar 
vulnerable amb quatre menors a càrrec 
i les gestions que s’estan duent a terme 
des de l’Ajuntament pel que fa al tràmit 
de l’ajut per al pagament de la renda, 
de l’ajut per al pagament del deute de 
subministrament elèctric, dels ajuts per 
atendre les necessitats bàsiques de 
subsistència (alimentació, mobles, i kit 
d’higiene), del suport per a la tramitació 
de prestacions socials a les que puguin 
tenir dret (IMV o RGC) i respecte a la 
sol·licitud de canvi de Treballadora 
Social. 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
atès que els Serveis Socials van activar 
els ajuts i els suports disponibles 
destinats a la unitat familiar, 
corresponents a una situació de 
necessitat especial i d’urgència social 
per raó de vulnerabilitat per a la infància, 
pobresa severa i precarietat.  
Així mateix, sol·licita a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que es 
mantingui el seguiment i la continuïtat 
del suport en l’àmbit de la cobertura de 
les necessitats bàsiques d’aquesta 
família i que acceptin el canvi de TS que 
demana la persona usuària, a fi restablir 
la confiança i el treball en comú. 

 
En data 24.02.2022 els Serveis Socials 
van informar que: “Des dels Serveis socials 
es continuarà donant suport a la família, 
com és habitual i tal com s'ha estat fent 
fins ara. 
En relació al canvi de professional, la 
família ho ha de sol·licitar formalment en el 
seu centre de Serveis Socials i es 
procedirà a fer una entrevista amb el/la 
Cap de l’EBASS, per recollir la seva 
demanda i valorar la motivació, tal com 
estableix el protocol. Llavors es procedirà 
al canvi de professional, tal com és 
habitual, però seguint el procediment 
establert”. 
 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
109/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 
 

En relació a la situació de vulnerabilitat econòmica 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 en relació a les gestions que 
s’estan duent a terme des de 
l’Ajuntament per resoldre la situació de 
vulnerabilitat de la unitat familiar de la 
Sra. L. G. i, alhora, derivar l’expedient 
al Síndic de Greuges de Catalunya 
perquè en paral·lel pugui intervenir 
respecte a la denegació de les beques 
menjador dels seus dos fills per part del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya  

 
La Síndica resol finalitzar 
provisionalment les actuacions, atès que 
durant 2019 i fins setembre de 2020, els 
Serveis Socials van activar l’ajut 
d’aliments i algun kit social de forma 
puntual; però en el seu diagnòstic no 
valoren que actualment a nivell 
econòmic hi hagi una situació de 
vulnerabilitat perquè hi ha molta xarxa 
social i familiar de suport i condicionen 
l’activació de recursos a què es 
produeixi un procés real d'inserció social 
i laboral.  
Així mateix sol·licita a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que es 
mantingui el contacte i el seguiment de 
la unitat familiar per si cal activar 
recursos de suport i/o d’urgència social 
en cas que canviï la situació familiar i 
s’esdevingui una situació de 
vulnerabilitat social o econòmica. 
 

 
En data 21.02.2022 Serveis Socials va 
informar que “es continuarà donant suport 
a la família, com és habitual i tat com s'ha 
estat fent fins ara”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
111/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SÍ 

 
CIUTAT 

 
 

En relació a la situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió residencial 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 perquè es comprovi si s’estan 
adoptant per part de les administracions 
competents, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i els Serveis Socials 
municipals, respectivament, les 
mesures de suport econòmic al 
pagament del lloguer i d’atenció de les 
necessitats bàsiques més peremptòries 
de la família monoparental amb tres fills 
menors a càrrec (alimentació, 
productes d’higiene i neteja, roba, 
llibres d’escola, lleure educatiu, etc.) i 
de suport al tràmit de les prestacions 
socials a les que puguin tenir dret. 
 

 
La Síndica resol fer seguiment de les 
actuacions d’atenció social d’aquesta 
família monoparental, amb tres fills a 
càrrec, dos d’ells menors, que es troba en 
una situació de necessitat d’atenció 
especial, per raó de vulnerabilitat per a la 
infància, condiciones laborals precàries, 
pobresa i urgència social; atès que els 
Serveis Socials han manifestat que s'han 
activat tots els recursos i serveis als quals 
aquesta unitat familiar pot accedir i que es 
continuarà amb la intervenció de 
seguiment i tractament de la família.  
Així mateix, sol·licita a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que, 
tenint en compte la necessària protecció a 
la infància, es mantingui el seguiment i la 
continuïtat del suport en l’àmbit de la 
cobertura de les necessitats bàsiques 
d’aquesta família segons el diagnòstic 
social corresponent, especialment pel que 
fa a l’ajut per al pagament del lloguer, a la 
continuïtat de l’ajut per a necessitats 
bàsiques (alimentació i productes de 
neteja i d’higiene), a l’accés a un banc de 
roba, a l’ajut per a despeses escolars i de 
lleure educatiu i al suport per al tràmit de 
les prestacions socials a les que puguin 
tenir dret (IMV i/o RGC). 
 

 
En data 9.02.2022, es rep l’informe de 
l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i RRHH, 
on indiquen que “Es manté la intervenció 
i el suport a la família i es continuarà 
donant accés als recursos que puguin 
accedir d’acord amb les seves 
necessitats, tal com ja es va fer constar a 
l’informe emès a petició de la 
sindicatura”. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
113/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 
 

En relació a l’atenció per part de serveis socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional de 
quatre famílies amb desnonaments previstos per a dijous 7 d’octubre de 2021 

 

 
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 quatre 
famílies amb fills menors i les 
gestions que s’estan duent a terme 
des de l’Ajuntament per resoldre la 
situació d’urgència social amb risc 
imminent de pèrdua de l’habitatge, 
amb desnonaments programats per a 
7.10.2021. 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions i procedir 
a l’arxiu provisional de l’expedient atès que el 
Serveis Socials han informat de forma detallada 
sobre les intervencions socials realitzades en cada 
cas. Així mateix, sol·licita que es mantingui el 
seguiment i la continuïtat del suport en l’àmbit de 
la cobertura de les necessitats bàsiques 
d’aquestes quatre unitats familiars, tres d’elles 
amb menors a càrrec; especialment pel que fa a 
l'allotjament provisional, a fi de facilitar-los una 
alternativa habitacional d’urgència en cas que 
sigui necessari. 

 
En data 25.03.2022, es rep 
resposta dels Serveis Socials 
informant que “es manté i es dona 
cobertura a les necessitats 
bàsiques i l'atenció a les famílies 
així com a les situacions 
d'emergència que es puguin 
produir, sempre dins de les seves 
competències”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
121/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a les sol·licituds d’ajut social d’una família monoparental, per l’escolarització dels 0 als 3 anys i per a 

l’adquisició de material escolar, llibres i realització d’activitats socioeducatives. 
 

 
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 conèixer les gestions que 
s’estan duent a terme des de 
l’Ajuntament en relació a les dues 
sol·licituds d’ajuts socials formulades 
per la interessada, per a l'escolarització 
infantil dels 0 als 3 anys i per a 
l'adquisició de material escolar, llibres i 
per a activitats socioeducatives; així 
com respecte al manteniment de la 
plaça educativa a l’Escola Bressol 
municipal mentre es resolen les 
sol·licituds. 
  

 
La Síndica resol finalitzar provisionalment 
les actuacions, atès que l’Escola Bressol 
ha actuat de conformitat amb la regulació 
que resulta aplicable i els Serveis Socials 
han manifestat que no es van poder 
activar els ajuts socials degut a què la 
documentació es va presentar fora del 
termini. 
Així mateix, sol·licita a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans: la 
informació sobre quin ha estat el tràmit de 
l’ajut sol·licitat per la usuària per fer front a 
les despeses de material escolar, llibres i 
realització d’activitats socioeducatives del 
seu fill mitjà; que es mantingui el contacte i 
el seguiment perquè la interessada pugui 
presentar novament les sol·licituds d’ajuts 
socials destinats als seus fills, tan aviat 
com sigui possible; sense descartar 
valorar l’activació dels recursos de suport 
i/o d’urgència social que calgui tenint en 
compte la situació de vulnerabilitat social i 
econòmica d’aquesta unitat familiar 
monoparental i en atenció a la necessària 
protecció de la infància. 
També recomana a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans la 
implementació, si no s’ha fet amb 
anterioritat, de l’accés digital al màxim 
nombre de dades necessàries per a 
tramitar els expedients de Serveis Socials, 
que estiguin disponibles per part d’altres 
administracions públiques, a través del 
serveis ViaOberta del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya; amb la 
finalitat estalviar temps, guanyar 
productivitat i facilitar els tràmits a la 
ciutadania. 

 
En data 9.,02.2022 l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i RRHH informa: 
Punt 2. Els ajuts que es tramiten des de 
Serveis Socials no corresponen a dret de 
concurrència ni tenen caràcter de dret 
subjectiu, en conseqüència no tenen 
tràmit de sol·licitud.  
La competència de l’administració local 
en matèria de serveis socials són els 
ajuts d’urgència social.  
Recordem que els ajuts estan vinculats a 
la consecució dels objectius del pla de 
treball i es, per tant imprescindible la 
col·laboració de la família i el compromís 
amb el pla de treball.  
Punt 3. Es manté el seguiment per part 
de les referents; no obstant això, la 
col·laboració de la senyora és 
pràcticament nul.la, no respon al telèfon i 
manté una actitud conflictiva amb tots els 
serveis amb els que es relaciona.  
Punt 4. Quan es demana documentació 
no ens referim únicament a les dades 
que es puguin obtenir en relació a 
ingressos. Dins de la intervenció social, 
no són només importants el ingressos 
sinó que cal comprovar si hi ha 
administració deficient d’aquests. En 
conseqüència, obtenir les dades per 
interoperitivitat no seria la solució per la 
manca de col·laboració i l’aportació de 
dades que se sol·liciten.  
En conclusió, les recomanacions fetes a 
la resolució estan orientades cap a la 
intervenció dels serveis socials, però 
difícilment es poden portar a terme si no 
es fan recomanacions a la usuària de les 
obligacions respecte al compliment del 
pla de treball que es dirigeix a la 
protecció dels Infants. Els ajuts 
econòmics sense un seguiment i 
compliment d’acords suposa un ús 
indegut dels fons públics. 
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Els expedients relacionats a continuació es trobaven en procés d’instrucció a 31 de 

desembre de 2021. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
33/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 
 

En matèria d’accessibilitat a l’Hospitalet. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La Síndica ha considerat necessari 
impulsar una iniciativa d’ofici amb la 
finalitat de conèixer com s’estan 
aplicant a la Ciutat les previsions de la 
Llei 13/2014 d’accessibilitat i per a 
donar resposta a les expectatives 
manifestades per les entitats 
representatives de persones amb 
capacitats diverses, en relació als 
aspectes de la normativa 
d’accessibilitat que s’haurien 
d’abordar des de l’àmbit municipal. 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions de 
la iniciativa d’ofici i aprova l’Informe sobre 
actuacions en matèria d’accessibilitat a la 
Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat 
incorporat a l’expedient com a document 
número 865851/2022, el qual conté un total 
de trenta-dues recomanacions en els àmbits 
competencials d’actuació municipal 
següents: 
A)La comunicació, la informació i els serveis 
públics (5 recomanacions). 
B)La mobilitat urbana (9 recomanacions).  
C)Àmbits social, cultural, educatiu, 
participatiu i sòcio-laboral (8 
recomanacions). 
D)La sensibilització i la formació (2 
recomanacions). 
E)L’accessibilitat als edificis públics, als 
establiments comercials i de serveis (3 
recomanacions). 
F)L’habitatge públic adaptat (3 
recomanacions). 
G)El Pla Municipal d’accessibilitat (2 
recomanacions). 
L’informe complert es pot consultar a 
http://www.sindicadegreugeslh.cat/informes.
aspx 

 
Pendent de resposta dins del termini 
atorgat 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
129/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 
 

 
NO 

 
IV 

 
 
En relació a l’atenció per part de l’Oficina de l’Habitatge de la situació de risc d’exclusió residencial d’una família amb un 

menor a càrrec. 
 

 
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 troba aquesta unitat familiar amb 
menor a càrrec, en situació de risc 
d’exclusió residencial, amb el 

 
La Síndica resol sol·licitar a l’Àrea d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 
que, si no s’ha fet amb anterioritat, es 
convoqui el més aviat possible la Mesa 
d’Emergències Socials per tal de fer la 
valoració de la situació d’emergència per 
vulnerabilitat econòmica i social de la unitat 

 
En data 8.07.2022 l’Àrea de 
Planificació, Territori i Economia 
(EPHUS) van informar que: 
“l’interessat va presentar sol·licitud de 
baixa del registre de sol·licitants 
d’habitatges de protecció oficial i el 7 
de maig de 2022 se li va notificar la 
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llançament de l’habitatge previst per al 
dia 16 de novembre de 2021. 
 

familiar del Sr. AT, així com d’altres famílies 
que es trobin en la mateixa situació, amb la 
finalitat de què puguin accedir, si s’escau, 
aviat al programa Reallotgem; amb 
independència de la disponibilitat 
d’habitatges per part de l’Ajuntament i de 
conformitat amb el que preveu l’art. 56.2 del 
Reglament Municipal del Registre de 
sol·licitants d’habitatges amb protecció 
publica. 
També recomana a l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat:    
 L’elaboració i posterior aprovació d’un Pla 
Local d’Habitatge, tal i com ha informat que 
ja té previst fer, en aplicació del que 
determina l’art. 14 de la Llei 18/2007 de 
l’Habitatge de Catalunya; perquè a partir de 
l’anàlisi i el diagnòstic de la situació de 
l’habitatge a la Ciutat, es planifiqui per a un 
període de sis anys quines hauran de ser les 
estratègies, les propostes i les accions a 
desenvolupar per l’Ajuntament en matèria 
d’habitatge, es concertin les polítiques 
d’habitatge amb l’administració de la 
Generalitat i, especialment, es potenciï 
l’accés i el manteniment a l’habitatge a les 
famílies en situació de vulnerabilitat 
econòmica i social; facilitant-los els ajuts 
necessaris i augmentant del parc públic 
d’habitatge destinat al col·lectiu de famílies 
en situació de vulnerabilitat (Fons Social 
d’Habitatge);  
- Reforçar la intervenció preventiva que ja 
s’està duent a terme en matèria d’habitatge 
que, amb la necessària coordinació amb 
l'Àrea ’Equitat, Drets Socials i RRHH, 
permeti donar resposta al manteniment o a 
l’accés a l’habitatge en règim de lloguer de 
les famílies en situació de vulnerabilitat 
econòmica i social, mitjançant els ajuts 
econòmics adreçats a evitar els 
desnonaments per manca de pagament, a 
facilitar l’accés al lloguer d’un altre habitatge 
o al pagament del deute de quotes 
hipotecàries.  
- Que s’estudiï si per a atendre la demanda, 
cal incrementar el nombre d’habitatges que 
s’incorporen al Fons Social d’Habitatges 
mitjançant la cessió per part d’entitats 
bancàries, la donació, el conveni, el lloguer o 
la compra; en vista al reallotjament de les 
persones i unitats familiars afectades per 
una situació d’emergència residencial. 
També recomana la convocatòria mensual 
de la Mesa d’Emergències Socials, de 
conformitat amb el que preveu l’art. 56.2 del 
Reglament Municipal del Registre de 
sol·licitants d’habitatges amb protecció 
publica, a l’efecte de què la valoració de la 
situació d’emergència per vulnerabilitat 
econòmica i social es faci de forma àgil, amb 
independència de la disponibilitat 
d’habitatges per part de l’Ajuntament; la qual 
cosa permetrà a aquestes unitats familiars, 
si s’escau, l’accés al programa Reallotgem. 
 

seva baixa tal com havia sol·licitat” i 
respecte a les recomanacions van 
indicar que “Des de l’Àrea de 
Planificació, Territori i Economia es 
tenen en compte les seves 
recomanacions i en aquests moments 
s’està treballant en l’elaboració del Pla 
Local d’Habitatge i s’està revisant el 
reglament de la Mesa d’emergència”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
130/2021 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
I 

 
 

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials sobre el desnonament i la situació de vulnerabilitat econòmica d’una 
unitat familiar monoparental amb un menor a càrrec amb discapacitat del 51%. 

 

 
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 troba aquesta unitat familiar 
vulnerable amb un menor a càrrec i les 
gestions que s’estan duent a terme des 
de l’Ajuntament pel que fa a l’ajut 
alimentari, al suport per a la tramitació 
i/o la informació sobre les prestacions 
socials a les que pugui tenir dret (RGC 
i/o IMV), al canvi sol·licitat de 
Treballadora Socials i respecte a la 
previsió d’alternativa habitacional 
d’urgència. 
  

 
La Síndica resol finalitzar de forma 
provisional la iniciativa d’ofici atès que a 
la vista de l’atenció, els recursos i els 
ajuts disponibles activats en el procés 
d'intervenció, es conclou que els 
Serveis Socials van valorar la situació 
de necessitat especial i d’urgència 
social de la unitat familiar per raó de 
grau de discapacitat per TEA, risc de 
pèrdua habitatge, vulnerabilitat infantil, 
desocupació, pobresa i urgència social; 
restant pendent fer el seguiment de la 
tramitació d’altres prestacions a les que 
la família pugui tenir dret (Dependència, 
RGC, INM), del risc de pèrdua de 
l’habitatge quan es desactivi la 
suspensió del llançament ordenada pel 
Jutjat i del canvi de referent sol·licitat 
per la usuària.  
Així mateix, sol·licita a l’Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que 
atenguin el canvi de TS/ES referent 
demanat per la usuària que podria 
comportar una millora de la confiança, 
de la comunicació i del treball en comú; 
i li recorda la necessitat de fer el 
seguiment pel que fa al tràmit de les 
prestacions socials a les que pugui tenir 
dret la unitat familiar (Dependència, IMV 
i/o RGC) i a la situació habitacional pel 
risc de pèrdua de l’habitatge quan es 
desactivi la suspensió del llançament 
ordenada pel Jutjat. 

 
En data 19 de maig l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans ha informat el 
següent: “ Tal i com recull l’informe de data 
20.01.2022, es dona resposta de les 
actuacions fetes per la valoració de canvi 
de TS del punt 3: La Sra. B.R. fa demanda 
de canvi de professional referent via 
instància el 27.04.2021. Amb data 
13.05.2021 el cap de l’ABSS s’entrevista 
amb la interessada, analitzen conjuntament 
les intervencions realitzades des del servei. 
La Sra. B. Confirma que no hi ha hagut 
mala praxi professional, verbalitzant que 
únicament tramitava la queixa com a 
mesura per a aconseguir més ajuts.... 
(reproducció de text art. 9 llei 12/2007 de 
Serveis Socials)... I tornada a valorar la 
situació amb la professional de referència, 
es resol no fer un canvi de referent social, ja 
que no hi ha hagut mala praxis i la relació 
entre la unitat familiar i la professional és 
adequada”. 
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RESOLUCIÓ 
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SI 

 
SI 

 
I 

 
 

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials a les persones desallotjades en data 22.11.2021 de la nau industrial de 
l’Av. Vilafranca, 28.  

 
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 que es 
troben les persones desallotjades per 
mandat judicial en data 22.11.2021 de 
la nau industrial en desús i ocupada, 
radicada a L’Hospitalet de Llobregat, 
Av. Vilafranca, número 28 i per avaluar 

 
La Síndica fa resolució de tràmit i resol 
instar a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans perquè amb la 
màxima celeritat iniciï el procés 
d’apropament i d’acollida de les 
persones sense llar desallotjades de la 
nau de l’Av. Vilafranca núm. 28 i en 
particular al grup de persones que 
s’han instal·lat en uns porxos a l’aire 

 
En data 12.05.2022 l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans, desestima les 
propostes formulades per aquesta 
sindicatura amb els arguments següents: 
2. En relació a les persones que s’han 
instal•lat als porxos de l’Av. Catalunya, han 
estat atesos aquells que han volgut 
apropar-se a les dependències dels Serveis 
Socials, i han estat orientats al recurs més 
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l’actuació dels Serveis Socials durant el 
procés previ i posterior a l’esmentat 
desallotjament. 
Un dia desprès del desallotjament van 
comparèixer a la Sindicatura de 
Greuges un grup de persones que van 
ser desallotjades per explicar la situació 
de cadascuna d’elles que s’ha enviat a 
Serveis Socials per a que puguin 
detallar les actuacions realitzades amb 
aquestes persones. 
 

lliure a l’Av Catalunya al barri de La 
Florida, a fi d’establir una relació de 
confiança que permeti informar-los dels 
recursos existents i de les condicions 
per a accedir-hi i, prèvia l’acceptació 
dels recursos oferts, elaborar un pla de 
treball amb seguiment personalitzat per 
millorar la seva situació en els diferents 
àmbits de la seva vida (salut, 
residencial, laboral, legal, relacional) i 
amb l’acompanyament en els tràmits i 
les gestions necessàries (Informe risc 
exclusió residencial, sol·licitud Mesa 
d’Urgència, regularitzar 
l’empadronament, accés als recursos 
sanitaris i als ajuts socials, 
assessorament en el tràmit de 
prestacions socials a les que puguin 
tenir dret, suport a la inserció sòcio-
laboral, beques menjadors i ajuts lleure 
educatiu si s’escau, etc.).  
Així mateix, insta a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans a 
garantir a les persones i unitats 
familiars desallotjades de la nau de l’Av. 
Vilafranca, núm. 28, i en particular al 
grup de persones que s’han instal·lat en 
uns porxos a l’aire lliure a l’Av 
Catalunya al barri de La Florida, en 
situació de vulnerabilitat, sense llar i 
sense alternativa habitacional, el 
reallotjament temporal d’urgència fins 
que no els sigui assignat un habitatge 
per la Mesa d’Emergències de 
l’Hospitalet de Llobregat; assegurant en 
tot moment que no es quedaran sense 
sostre, amb atenció específica de les 
necessitats dels menors que en puguin 
dependre d’elles i incloent-hi la 
cobertura de les seves necessitats més 
bàsiques com són el menjador social, 
els servei de dutxes, de bugaderia i de 
consigna i l’àpat diari per a emportar. 
També sol·licita a l’Assessoria Jurídica 
Central que ens informi si l’Ajuntament 
de l’Hospitalet va rebre la notificació 
judicial del desallotjament citat i en cas 
d’haver-la rebut enviï còpia a la 
Sindicatura. Tanmateix sol·licitem que 
esbrini si en aquest cas ha funcionat 
correctament el protocol d’actuació 
vigent amb l’Administració de Justícia 
respecte a la notificació judicial de 
desallotjament de la nau, tenint en 
compte que això resulta determinant pel 
que fa a les actuacions d’atenció a les 
persones afectades que han de dur a 
terme els Serveis Socials, prèvies i/o 
coincidents amb la data del 
desallotjament i valorar la seva revisió 
en cas que no hagi estat així,  tal i com 
assenyala el Síndic de Greuges de 
Catalunya a les recomanacions de 
l’actuació d’ofici AO 7/2019, “amb la 
finalitat de garantir l’actuació prèvia de 
l’Administració i el reallotjament de les 
persones afectades abans que es 
produeixi la situació de llançament, la 
qual hauria de ser sempre assenyalada 
pel jutjat amb l’antelació suficient i amb 
la indicació del dia i hora exactes en 

adient per cada situació.  
No es valora tècnicament fer un 
apropament ja que no es considera la forma 
correcta d’atenció; cal garantir una atenció 
en condicions adients. Cap dels casos 
tenen infants a càrrec.  
3. En relació a aquest punt considerem que 
aquesta reclamació no li correspon a 
Serveis Socials, sinó que s’hauria de fer a 
nivell ciutat, per l’àrea que tingui assignades 
les competències en relació als òrgans 
jurisdiccionals. 
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què es preveu executar”. 
La Síndica fa una resolució final que 
finalitza les actuacions de la iniciativa 
d’ofici i considera que les persones 
desallotjades de l’Av. Vilafranca numero 
28 que s’han adreçat a aquesta 
sindicatura perquè no se les garanteix 
l’atenció social deguda, que actualment 
es troben sense sostre i en situació de 
necessitat d’atenció especial, tenen dret 
a rebre el suport i l’atenció social 
imprescindible per part dels Serveis 
Socials Municipals perquè, en cas 
contrari, es compromet el gaudi i 
l’exercici efectiu dels seus drets i 
llibertats fonamentals i drets socials. 
Així mateix, insta a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que 
iniciï el procés d’apropament i d’acollida 
activa a les persones sense llar 
desallotjades de la nau de l’Av. 
Vilafranca núm. 28, i en particular al 
grup de persones que van comparèixer 
a la Sindicatura, que s’han instal·lat en 
uns porxos a l’aire lliure a l’Av. 
Catalunya en situació de vulnerabilitat, 
sense llar i sense alternativa 
habitacional, a fi d’establir una relació 
de confiança que permeti informar-les 
dels recursos existents i de les 
condicions per a accedir-hi i, prèvia 
acceptació dels recursos oferts, 
elaborar un pla de treball amb 
seguiment personalitzat per millorar la 
seva situació en els diferents àmbits de 
la seva vida (salut, residencial, laboral, 
legal, relacional, etc); garantint les 
gestions necessàries i 
l’acompanyament en els tràmits i 
assegurant en tot moment que no es 
quedaran sense sostre. En especial cal 
garantir atenció específica a les famílies 
que tinguin menors a càrrec, fer efectius 
els seus drets, així com els recursos 
específics necessaris com poden ser, 
entre d’altres, els llibres escolars o les 
beques menjadors. 
També sol·licita a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que en 
relació a la manca de constància de la 
preceptiva comunicació prèvia del 
desallotjament per part del Jutjat, 
s’esbrini la causa i, amb caràcter 
general, es verifiqui que es produeix 
una correcta comunicació entre els 
òrgans jurisdiccionals de la Ciutat i els 
Serveis Socials pel que fa als 
desallotjament/desnonaments, amb la 
finalitat de garantir l’actuació prèvia de 
l’Administració i el reallotjament de les 
persones afectades abans que es 
produeixi la situació de llançament, la 
qual hauria de ser sempre assenyalada 
pel jutjat amb l’antelació suficient i amb 
la indicació del dia i hora exactes en 
què es preveu executar, tal i com 
assenyala el Síndic de Greuges de 
Catalunya a les recomanacions de 
l’actuació d’ofici AO 7/2019. 
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3.- RELACIÓ D’EXPEDIENTS DE L’ANY 2022. 

A continuació relacionarem tots els expedients tramitats durant l’any 2022 amb la situació 

en que es troben a data 31.12.2022.  

 

Expedient 1/2022 
Data Apertura del llibre de resolucions 
 

Expedient 2/2022 
Data 10 de gener de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia. 
Objecte En relació a una presumpta mala actuació d’un conductor d’una 

grua municipal. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 3/2022 
Data 12 de gener de 2022 
Qualificació Remissió al Síndic de Greuges de Catalunya per no ser 

competència dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania. 
Objecte En relació al retard en resoldre una sol·licitud de concessió de 

pensió no contributiva. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya 
Resposta del Servei No procedeix  
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 4/2022 
Data 24 de gener de 2022 
Qualificació Organització interna 
Objecte Gestió Interna 
 

Expedient 5/2022 
Data 24 de gener de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

instància sobre el canvi d’ubicació de les lletres de l’obra visual de 
Joan Brossa a la plaça Francesc Macià, així com d’altres temes 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR. 
Resolució Resolució final que estima la queixa i fa dues recomanacions 
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Resposta del Servei En data 25.07.2022 EPHUS informa que l’Àrea d’Educació, 
Innovació i Cultura ha convocat darrerament reunions del PEPPA 
on s’ha tractat l’elaboració del catàleg del nou PEP (Pla Especial 
de Patrimoni) on també s’inclouran les obres artístiques i 
escultòriques de la Ciutat. Respecte del manteniment d’aquesta 
escultura, es programa la reparació de les rajoles trencades i 
arrencades de la base d’algunes de les lletres verticals. El 
6.9.2022, l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura informa que la 
petició de que s’incloguin aquestes obres al catàleg es farà en el 
marc de la renovació de l’esmentat Pla Especial, dins de la 
Comissió estable de Patrimoni Cultural. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 6/2022 
Data 24 de gener de 2022 
Qualificació Organització Interna 
Objecte Donar compte de les resolucions de la Sindica a les sessions de la 

Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
 

Expedient 7/2022 
Data 25 de gener de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia. 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a 

diverses instancies presentades en dates 10 de desembre de 2021 
i 20 de desembre de 2021. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 8/2022 
Data 25 de gener de 2022 
Qualificació Organització interna 
Objecte Informe anual Comissió de Suggeriments i Reclamacions 2021 
Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
 

Expedient 9/2022 
Data 25 de gener de 2022 
Qualificació Organització interna 
Objecte Informe anual Síndica de Greuges de L'Hospitalet 2021 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
 

Expedient 10/2022 
Data 28 de gener de 2022 
Qualificació No procedeix 
Objecte Informe d’Avaluació Normativa corresponent als anys 2020 i 2021 
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Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
 
 

Expedient 11/2022 
Data 28 de gener de 2022 
Qualificació Remissió al Síndic de Greuges de Catalunya per no ser 

competència dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania. 
Objecte Manca de signatura i de segell en un certificat d’aprofitament d’un 

curs de la Universitat Oberta de Catalunya. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 12/2022 
Data 3 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al desacord amb la resposta de l’Ajuntament a la 

sol·licitud de recuperació de la biblioteca de Santa Eulàlia. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que estima parcialment la queixa i fa una 

recomanació a l’Àrea d'Educació, Innovació i Cultura i a la 
Regidoria del Districte III. 

Resposta del Servei En data 14.09.2022 l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, va 
informar que s'està treballant en l'elaboració del nou pla de 
biblioteques que haurà d’estar enllestit a finals 2022, d’acord amb 
el document “La biblioteca pública municipal Directriu per a les 
xarxes urbanes”, editat per la Diputació de Barcelona i amb el 
Mapa de Lectura Pública i en la redacció del nou pla es faran 
trobades amb tècnics i amb usuaris. 

Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 13/2022 
Data 4 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a les 

demandes de compliment de l’acord de mediació fetes pels 
veïns/es sobre els sorolls i molèsties que ocasionen les activitats 
de l'AVV Sant Josep. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una recomanació a 

l’Àrea de Convivència i Seguretat i a la Regidoria del Districte I. 
Resposta del Servei En data 16.06.2022, el regidor del Districte I informa que, 

juntament amb EPHUS, estudien la possibilitat de recuperar el 
local del Parc de la Serp que alliberarà el casal d'avis de Sant 
Josep quan es desplacin a nou espai al C. Castillejos. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
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Expedient 14/2022 
Data 7 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la sol·licitud d’anul·lació per improcedent d’una taxa de 

cementiri. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final estimant la queixa en el mateix sentit que ja ha 

resolt prèviament de forma favorable l’Organisme de Gestió 
Tributària. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 15/2022 
Data 7 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a les molèsties que provoquen les taules de la terrassa 

d’un bar situat al carrer Naranjos que impedeixen la sortida de la 
porteria i el pas als vianants. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions i atorga 

a l’Àrea de Convivència i Seguretat, un termini de tres mesos per 
comunicar les actuacions o mesures adoptades per a resoldre la 
problemàtica. 

Resposta del Servei En data 4.09.2022 el Departament de Llicències d’Ocupació de Via 
Pública informa que s’han continuat les actuacions i es va concedir 
vista i audiència a l’establiment afectat en el sentit que proposava 
la inspecció de Via Pública (passar a mobiliari reduït les taules, per 
tal de permetre més espai de vorera pels ciutadans/es, i al mateix 
temps reubicar una de les taules perquè no estigui davant de 
l’entrada a l’escala de veïns/es) i resta pendent fins a dictar la 
resolució. 

Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea. 
 

Expedient 16/2022 
Data 11 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la denegació del servei de transport adaptat a 

Cerdanyola del Vallès. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu, fent 

una recomanació a les Àrees d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans i de Convivència i Seguretat. 

Resposta del Servei En data 28 de juliol l’Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat 
informa que no està previst en el nou contracte de transport 
adaptat els desplaçament a Cerdanyola del Vallès per la qual cosa 
s’indica a l’interessat que hauria de fer la sol·licitud formal de 
Transport Adaptat per al seu fill per tal que l’Ajuntament pugui 
valorar-ho i emetre la resolució corresponent. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
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Expedient 17/2022 
Data 18 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació amb el desacord amb una multa per infracció de trànsit 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que desestima la queixa i fa una sol·licitud a 

l’Organisme de Gestió Tributària 
Resposta del Servei En data 27.06.2022, l'ORGT informa que el 23.03.2022 es va 

resoldre no admetre a tràmit el recurs de l'interessat contra un 
requeriment de pagament relatiu a la liquidació en concepte de 
multa de transit per import de 200€, notificada 31.03.2022.  

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 18/2022 
Data 18 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a la sol·licitud de devolució de 

l’impost de plusvàlua en una transmissió sense increment de valor. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que fa una sol·licitud al Àrea de Planificació 

Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports. 
Resposta del Servei En data 13.06.2022, l’Àrea d’Hisenda, TIC i AC informa sobre les 

causes del retard en el tràmit dels recursos d’IIVTNU, les mesures 
adoptades i la situació concreta de l’expedient de l’interessat. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 19/2022 
Data 18 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a una queixa sobre el mal estat 

de la calçada de la Travessia Industrial, entre l’av. Pau Casals i 
l’Av. Fabregada. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions, atès que 

l’Ajuntament ha fet la reparació. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 20/2022 
Data 21 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al manteniment de les llums del passadís que va de la 

Pça. Unicef a l'Av. Carrilet, sota els pisos. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una sol·licitud a 

l’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. 
Resposta del Servei En data 04.10.2022, el Servei EPHUS informa sobre la 
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programació de neteja dels dos passadissos (escombrada i 
cisterna), sobre l’atenció de les incidències de neteja que són 
ateses el mateix dia o al dia següent i, pel que fa a la il·luminació, 
indiquen que el passadís que va del C Santa Eulàlia a la Pl. Unicef 
si està connectat a l’enllumenat públic i l’ajuntament fa el 
manteniment. L’altre passadís no ho està i, per tant, l’ajuntament 
no realitza el manteniment.  

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 21/2022 
Data 22 de febrer de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

sol·licitud de canvi de titularitat d’un nínxol. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i sol·licita a l’Àrea 

d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat informi sobre 
la resolució de la sol·licitud. 

Resposta del Servei En data 8.07.2022 l’Àrea de Planificació, Territori i Economia 
informa que s’ha procedit a l’expedició del títol del Dret funerari a 
favor de l’interessat. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 22/2022 
Data 21 de febrer de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació a la manca d’activació del Protocol d’atenció a les 

persones sense-sostre, amb ocasió de la retirada de vehicles 
abandonats a la via pública en el barri del Gornal, prop del tanatori, 
on hi pernoctaven diverses persones sense llar. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final que fa una proposta a les Àrees d'Equitat, Drets 

Socials i Recursos Humans i de Convivència i Seguretat. 
Resposta del Servei En data 13.06.2022 Serveis Socials informa del funcionament 

actual del protocol i que en el marc del Contracte Programa amb la 
Generalitat, l’Ajuntament elaborarà el Pla d’actuació amb persones 
sense llar. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 23/2022 
Data 1 de març de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació amb l’atenció per part de Serveis Socials i de l’Oficina 

Municipal d’Habitatge, de la situació de vulnerabilitat econòmica i 
urgència habitacional d’una família. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que insta a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 

Recursos Humans i fa una sol·licitud a l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. 
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Resposta del Servei Per part de Serveis Socials s’informa el 14.06.2022 que treballen 
amb la família per millorar la seva situació i Habitatge indica 
15.06.2022 que consten inscrits com demandants d’habitatge però 
no a la Mesa Tècnica Valoració Fons Socials perquè la família no 
ha complert amb els requisits de derivació ni amb el pla de treball, 
segons informen en data 12.09.2022. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 24/2022 
Data 4 de març de 2022 
Qualificació No admès a tràmit 
Objecte En relació a la disconformitat amb el Reglament de Participació 

Ciutadana i amb les bases de convocatòria de les subvencions a 
entitats. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució de desistiment perquè la persona interessada no ha 

aportat, dins del termini atorgat, la documentació requerida per al 
coneixement de l'assumpte ni consta que s'hagi realitzat queixa en 
primera instància. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 25/2022 
Data 8 de març de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte Presumpta vulneració de drets en relació a l’atenció per part de 

Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i 
urgència habitacional d’una persona amb discapacitat. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final que insta a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i RRHH i 

fa una sol·licitud a l’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat. 

Resposta del Servei En data 21.07.2022 se’ns va informar que s'estava gestionant amb 
el CAP la petició d'ingrés a sociosanitari gestionarà ingrés en 
sòcio-sanitari per part de Serveis Socials. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 26/2022 
Data 9 de març de 2022 
Qualificació Suggeriment 
Objecte En relació a l’estudi de solucions tècniques que millorin la 

seguretat del pendent pronunciat de la vorera del c. Radi,3. 
Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
Resolució La CSR en data 18 de juliol de 2022 va estimar el suggeriment 

demanant estudiar una solució tècnica que millori la seguretat del 
pendent pronunciat de la vorera del c. radi, 3 que ha causat 
almenys un accident greu i proposà estudiar si el traçat i el disseny 
actual de la rampa garanteix la plena accessibilitat per als vianants 
i determinar quines solucions tècniques es poden adoptar per 
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millorar-ne la seguretat. 
Resposta del Servei En data 2.10.2022, el Servei d’EPHUS va informar que no 

resultava possible acceptar la proposta de la CSR donat que 
s’havien adoptat totes les solucions tècnicament possibles (barana 
i panot de quatre pastilles que permeten més adherència); tenint 
en compte que qualsevol actuació que modifiques l’orografia del 
terreny, augmentaria la dificultat d’accessibilitat als edificis. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 27/2022 
Data 10 de març de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en un procediment en curs. 
Objecte En relació al desacord amb una multa d’aparcament indegut. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 28/2022 
Data 11 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

sol·licitud de retorn de la fiança de vorera i devolució del pagament 
duplicat de la llicència primera ocupació. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final parcial que estima la queixa en la part relativa a la 

devolució de l’import de la fiança de vorera, en el mateix sentit que 
ja ha resolt prèviament de forma favorable l’Ajuntament, amb 
Resolució número 3784 autoritzant-ne la devolució i, 
posteriorment, una segona resolució final parcial que estima la 
queixa pel que fa a la devolució del pagament duplicat de la 
llicència de primera ocupació, atès que l’Àrea d’Hisenda, TIC i 
Atenció Ciutadana ha informat que vist l’error i acreditat el 
pagament indegut per import 127,24 €, s’informarà favorablement 
el retorn del mateix al titular. 

Resposta del Servei Devolució de la fiança de vorera en data 1.02.2022. El 24.11.2022 
el Servei d'Urbanisme i Activitats informa que ja s'ha emes informe 
jurídic favorable a la devolució del pagament duplicat i ara s'ha de 
concretar la formalització del retorn que haurà de fer l'OGTR; 
afegint que tant bon punt estigui resolt, en faran trasllat. 

Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 29/2022 
Data 16 de març de 2022 
Qualificació Gestió interna 
Objecte Pròrroga del Conveni de Col·laboració amb el Síndic de Greuges 

de Catalunya 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
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Expedient 30/2022 
Data 16 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a les reclamacions presentades 

per a la devolució de l'import liquidat i embargat de l'IMIVTNU i 
deixar sense efecte la liquidació de pagament de la sanció, per 
resultar ambdues improcedents al no haver-se produït guany 
patrimonial. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que estima parcialment la queixa 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 31/2022 
Data 17 de març de 2022 
Qualificació Remissió al Síndic de Greuges de Catalunya per no ser 

competència dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania. 
Objecte En relació al desacord amb la resposta d’una reclamació 

presentada davant l’Hospital de Bellvitge. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 
Resposta del Servei El SGC informa que s’ha resol satisfactòriament 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 32/2022 
Data 18 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a les molèsties produïdes per una activitat d’un bar al C. 

Pujós. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final provisional que fa una sol·licitud a l’Àrea de 

Convivència i Seguretat sobre la continuïtat de les actuacions de 
seguiment i control del correcte funcionament de l’establiment. 

Resposta del Servei En data 30.09.2022 el servei de Mediació informa dels 
antecedents, les intervencions y la valoració del cas; concloent que 
ha estat un acompanyament llarg i complex i que van finalitzar les 
actuacions amb els compromisos acordats per les parts convinguts 
a la reunió de 29.03.2022. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 33/2022 
Data 22 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

instancia mitjançant la qual sol·licitava que se sancionés a 
l’empresa constructora de la zona de Cosme-Toda. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que estima la queixa i fa una sol·licitud a l’Àrea 
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d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat d’informació 
sobre l’estat de la tramitació del procediment sancionador incoat. 

Resposta del Servei En data 2.10.2022 el Servei d’EPHUS va informar-nos que el dia 
27.09.2022 es va notificar a l’empresa constructora la resolució 
d’incoació d’expedient sancionador per la infracció lleu prevista a 
l’article 56 de l’Ordenança municipal reguladora de les actuacions 
de naturalesa urbanística subjectes a control municipal, consistent 
en l’incompliment de la col·locació de la placa o informació 
normalitzada del títol habilitant respecte a l’OMJ 20180040.  

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 34/2022 
Data 22 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

sol·licitud de còpia d’una documentació continguda a un expedient. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 35/2022 
Data 28 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a una sol·licitud de devolució de 

l’import corresponent a la reversió de la sepultura núm. 457 (Via 
Santa Eulalia) del cementiri de l'Hospitalet. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que ha 

resolt prèviament l’Àrea d’EPHUS. 
Resposta del Servei El dia 12 de setembre de 2022 el Servei EPHUS informa que es va 

donar ordre de pagament de la devolució de l’import corresponent a 
la reversió de la sepultura. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 36/2022 
Data 28 de març de 2022 
Qualificació No qualificada 
Objecte En relació a una sol·licitud de restitució del permís d’una activitat 

de bar restaurant. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució de finalització d’actuacions per desistiment al no haver 

aportat l’interessat la documentació requerida 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
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Expedient 37/2022 
Data 29 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la sol·licitud d’explicació de les diferències 

econòmiques entre la nova licitació per a les Escoles Bressol 
Municipals de l’Hospitalet respecte a les seves nòmines. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza el procediment i insta a l’Àrea 

d'Educació, Innovació i Cultura a comprovar que es compleixen les 
condicions laborals exigibles. 

Resposta del Servei En data 7.9.2022 el Servei d’Educació reitera que és un assumpte 
privat entre les parts, que la licitació preveu un pressupost teòric, 
que no disposen d'autorització de cessió de dades de usuària, que 
l'empresa presenta els documents de Seguretat Socials i que fan 
seguiment de la concessió. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 38/2022 
Data 29 de març de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia. 
Objecte En relació a una instancia sobre al canvi d’ubicació dels 

contenidors del C. Valeta, 14. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució No admès 
Resposta del Servei En data 7.4.2022 informa el SAC que no ha resultat possible el 

canvi de lloc dels contenidors perquè no hi ha una millor opció. 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 39/2022 
Data 31 de març de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació a la denegació d’empadronament d’una persona sense-

llar. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final que estima el greuge i insta a l’Àrea de Planificació 

Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports a fer les 
comprovacions adients per acreditar l’efectiva residencia en el 
domicili. 

Resposta del Servei En data 26.06.2022 el SAC comunica que s’accepta la proposta. 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 40/2022 
Data 31 de març de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a una sol·licitud sobre el corre-

can i parc de La Cabana 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu de 
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l’expedient donat que l’Ajuntament va facilitar les explicacions 
sobre els punts continguts a la sol·licitud formulada per l’interessat. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 41/2022 
Data 5 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació amb la revisió del procés i decisió de denegació de la 

participació a la prova pilot de teletreball. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza el procediment i fa una sol·licitud i una 

recomanació a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans. 
Resposta del Servei En data 16.10.2022 RRHH informa sobre les opcions a les que es 

pot acollir la persona interessada i que incorporaran la 
recomanació sobre teletreball en el marc de les sessions de treball 
de la Comissió de seguiment i d'avaluació del teletreball. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 42/2022 
Data 5 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a una instancia sol·licitant que 

es mantingui la domiciliació bancaria de la taxa del cementiri. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit de la 

resolució de l’ORGT 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 43/2022 
Data 6 d’abril de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 

instancia 
Objecte En relació a la gestió del seu C.V. que està fent el departament 

SIOL de l’Hospitalet de Llobregat pel que fa a la tipologia d’ofertes 
que rep. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei El SAC informa el dia 29.04.2022 que consta presentada queixa en 

primera instància de data 13.04.2022  
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 44/2022 
Data 6 d’abril de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia. 
Objecte En relació a que l'ajuntament vetlli perquè es compleixin els Plecs 
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de condicions a les Escoles Bressol Municipals i les educadores no 
hagin de descuidar les seves funcions amb els infants per dur a 
terme altres tasques que no els pertoquen i així poder garantir una 
higiene bàsica dels espais per als nens, nenes i famílies que fan ús 
del servei 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 45/2022 
Data 6 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a 

diverses instàncies de disconformitat de multes imposades. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou el procediment atès que l’Ajuntament ha 

declarat la prescripció de la infracció de trànsit denunciada, 
acordant el sobreseïment del procediment sancionador, amb 
tancament i arxiu de les actuacions dutes a terme, sense 
declaració de responsabilitat. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 46/2022 
Data 19 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la petició sobre a l’obligatorietat de presentar informe 

auditor en la justificació de les subvencions per a tots els projectes 
de les entitats cofinançats per altres administracions públiques. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que fa una recomanació perquè a les properes 

convocatòries de subvencions, quan el beneficiari es compti amb el 
co-finançament d’altres administracions, s’estudiï fixar un llindar 
econòmic, similar al previst en subvencions atorgades d’import 
igual o superior als 60,000€, a partir del qual sigui exigible la 
justificació mitjançant compte justificatiu amb informe d’auditoria. 

Resposta del Servei En data 29.11.2022 s’informa que s’ha acceptat la recomanació 
per a totes les convocatòries de subvencions que es porten a 
l’aprovació inicial de la JGL el 30.12.2022 i resten pendent les 
bases d’Esport que comencen el circuit d’aprovació. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 47/2022 
Data 19 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al compliment de les funcions de l’OMIC per tal que dicti 

resolució declarant la responsabilitat d’una empresa denunciada. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
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Resolució Resolució final que desestima la queixa i fa una recomanació a 
l’OMIC de trasllat de l’expedient a l’Agència Catalana del Consum. 

Resposta del Servei El Servei Municipal de Consum informa que en data 21.09.2022 
han traslladat l’expedient a l’Agència Catalana del Consum. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 48/2022 
Data 19 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la brutícia que ocasionen els gossos i coloms als 

voltants del C. Comerç, 12. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient donat que l’Ajuntament ha informat del tràmit dels 
expedients sancionadors per denúncies de la Guàrdia Urbana per 
manca d’inscripció en el cens d’animals, per no recollida de les 
defecacions de gossos i per l’incompliment de la prohibició 
d'alimentar els animals salvatges urbans, inclosos els coloms. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 49/2022 
Data 20 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part del Districte I a la 

sol·licitud d’entrevista. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions ateses les explicacions 

del Districte I i donat que resten a l’espera de concretar una altra 
reunió amb la persona interessada i el seu fill, a fi de canalitzar 
l’atenció de les seves demandes a les Àrees municipals 
corresponents i es fa una sol·licitud a la Regidoria del Districte I. 

Resposta del Servei En data 30.09.2022 la Regidoria del Districte I va informar que 
“...es va contactar amb el fill, que li va expressar que la seva mare 
estava hospitalitzada i informaria de l’alta hospitalària als efectes 
de poder concertar la trobada amb el nou regidor del Districte I. 
Aquesta comunicació no s’ha produït” 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient  
 

Expedient 50/2022 
Data 21 d’abril de 2022 
Qualificació Remissió al Síndic de Greuges de Catalunya per no ser 

competència dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania. 
Objecte En relació a l’assignació de plaça en un centre educatiu per a un 

nen amb sordesa severa. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
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Expedient 51/2022 
Data 25 d’abril de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al desacord amb el bloqueig a la pàgina de Facebook 

oficial de l’Ajuntament. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions del procediment perquè 

l’Ajuntament ha informat sobre les Normes d’ús de les xarxes 
socials de l'Ajuntament i donat que l’interessat va ésser informat de 
les raons concretes per les quals va ser bloquejada la seva 
participació a la pàgina municipal de facebook. 

Resposta del Servei No procedeix 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 52/2022 
Data 27 d’abril de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia 
Objecte En relació a la sol·licitud de rampa adequada al carrer Santa 

Eulàlia entre els números 8 i 12, en l’accés del parc de la Pinça a 
la plaça de l’Escorça, per tal d’evitar accidents. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei En data 5.7.2022 es va informar a l’interessat que la rampa està a 

una zona privada de les edificacions i la seva execució correspon 
als propietaris, una vegada presentin la documentació tècnica 
(Comunicació prèvia d'obres). 

Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 53/2022 
Data 2 de maig de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació a la denegació d’empadronament d’una persona que viu 

en una autocaravana 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions atès que l’Ajuntament 

informa que es realitzarà una proposta de resolució per a 
empadronar a la interessada en la residència Els Alps i es fa una 
proposta d’actuació a l’Àrea de Planificació Estratègica i 
Econòmica, Joventut i Esports per comprovar l'efectiva residència 
en el lloc indicat a la sol·licitud, perquè aquest pugui figurar com a 
domicili vàlid en el padró,  

Resposta del Servei En data 27.06.2022 el SAC va informar que accepten la proposta. 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 54/2022 
Data 2 de maig de 2022 
Qualificació Queixa 
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Objecte En relació a la manca de resposta a una instancia de sol•licitud de 
reconeixement d’un període d’antiguitat formulada per agent de la 
Guàrdia Urbana. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions perquè s’ha informat que es 

reconeixerà els serveis prestats en pràctiques com a becari de la 
GU i es fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans perquè informin de la resolució. 

Resposta del Servei En data 6.10.2022 RRHH informa que per Resolució 
AJT/RES/XXXX/2022, de 5.10.2022 es va estimar parcialment la 
sol·licitud en el sentit de reconèixer els serveis prestats com a 
becari de la GU. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 55/2022 
Data 4 de maig de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 

instancia 
Objecte En relació al mal estat de l’asfalt a la carretera d’Esplugues. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 56/2022 
Data 6 de maig de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a una instancia de sol·licitud de 

reconeixement de serveis prestats en pràctiques a la GU des del 
mes de gener de 1986 fins el mes de març de 1987. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions perquè s’ha informat que es 

reconeixerà els serveis prestats en pràctiques com a becari de la 
GU i es fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans perquè informin de la resolució. 

Resposta del Servei En data 6.10.2022 RRHH informa que per Resolució 
AJT/RES/XXXX/2022, de 5.10.2022 es va estimar parcialment la 
sol·licitud en el sentit de reconèixer els serveis prestats com a 
becari de la GU. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 57/2022 
Data 12 de maig de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a un escrit demanant el 

reconeixement del període treballat com agent en pràctiques de la 
GU del 24 de gener de 1986 al 4 de març de 1987. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions perquè s’ha informat que es 
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reconeixerà els serveis prestats en pràctiques com a becari de la 
GU i es fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans perquè informin de la resolució.  

Resposta del Servei En data 6.10.2022 RRHH informa que per Resolució 
AJT/RES/XXXX/2022, de 12.08.2022  es va estimar parcialment la 
sol·licitud en el sentit de reconèixer els serveis prestats com a 
becari de la GU. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 58/2022 
Data 16 de maig de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a la sol·licitud de devolució de 

l’embargament indegut de la taxa de gual de l’any 2021. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que ja ha 

resolt l’Ajuntament. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 59/2022 
Data 16 de maig de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 

instancia. 
Objecte En relació a la sol•licitud d’inspecció per part dels tècnics de 

l’Ajuntament on comprovin si existeix o no una possibilitat real de 
caiguda de parts del sostre del seu traster ubicat al c. Vilafranca, 4, 
així com la gestió d’algun tipus de denúncia a la comunitat de 
propietaris perquè solucionin urgentment el problema. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Declara la inadmissió i trasllada la documentació de l’expedient al 

Servei de Suport a les Comunitat de Veïns i Veïnes de l’Àrea de 
Convivència i Seguretat. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 60/2022 
Data 23 de maig de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en un procediment en curs 
Objecte En relació a les presumptes irregularitats i còmputs de mèrits fets 

malament en el procés selectiu de concurs oposició per proveir 15 
places de tècnics auxiliars de biblioteques. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
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Expedient 61/2022 
Data 23 de maig de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació al desallotjament d’una nau industrial al carrer Salamina, 

previst pel proper 30 de maig de 2022 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució de suspensió provisional del procediment per constar 

iniciada pels interessats la via del contenciós-administratiu. 
Resposta del Servei No procedeix al haver-se suspès el procediment obert per la 

sindicatura per la interposició d’un contenciós-administratiu contra 
la resolució administrativa de desnonament.   

Situació a 31.12.2022 Suspensió provisional del procediment al haver-se interposat un 
contenciós-administratiu contra la resolució administrativa de 
desnonament.   

 

Expedient 62/2022 
Data 25 de maig de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la disconformitat amb el cobrament de l'impost de 

vehicles i l'IBI 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final estimatòria de la queixa en la part relativa al 

cobrament de l’IVTM (IVTM), en el mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable l’ORGT i resolució final sobre la 
denegació d’ajuts per al pagament de l’IBI, desestimatòria pel que 
fa a l’ajut de 2021 i estimatòria respecte al de 2022 degut a un 
error en el càlcul, recomanant l’esmena d’ofici. 

Resposta del Servei En data 24.11.2022 l'Àrea d'Hisenda, TIC i AC informa que han 
desestimat la recomanació perquè la denegació de l'ajut per a 
2022 es va fer correctament, resulta ajustada a dret i no es tracta 
pas d'un error susceptible d'una rectificació d'ofici. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 63/2022 
Data 23 de maig de 2022 
Qualificació Remissió al Síndic de Greuges de Catalunya per no ser 

competència dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania. 
Objecte En relació a la vulneració de drets cap a l'alumnat sord català. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 64/2022 
Data 23 de maig de 2022 
Qualificació Suggeriment 
Objecte En relació a la realització d’una prova pilot a una escola bressol de 

titularitat municipal d'educació bilingüe en llengua de signes 
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catalana i llengües orals. 
Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
Resolució En data 24/10 la CSR va resoldre estimar el suggeriment pel que 

fa a la valoració positiva de la necessitat d’una educació inclusiva, 
en la llengua de signes i llengües orals en les escoles bressol, 
sens perjudici que correspon a l’ajuntament de conformitat amb el 
marc normatiu i els mitjans tècnics i econòmics disponibles 
concretar la forma en que s’ha de portar a terme aquesta 
integració. S’accepta la proposta de l’Àrea d'Educació, Innovació i 
Cultura, d’iniciar un procés de col•laboració amb l’entitat per valorar 
la viabilitat de la prova pilot que proposa i altres actuacions per 
conèixer de primera mà i amb profunditat els plantejaments i la 
visió de l’entitat, visitar els centres de referència a Barcelona i 
Catalunya amb educació bilingüe en llengua de signes catalana i 
llengües orals per conèixer la seva experiència i determinar com 
seria la continuïtat de l’alumnat en el segon cicle d’educació 
infantil. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 24.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Educació, Innovació i Cultura. 
 

Expedient 65/2022 
Data 31 de maig de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació als problemes que provoquen els fums i sorolls del 

poliesportiu municipal del Centre. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza de forma provisional les actuacions i fa 

una sol·licitud a l’Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat  
Resposta del Servei  En data 5.10.2022 la directora del Poliesportiu del Centre va 

informar de les actuacions dutes a terme per a millorar la situació 
actual pel que fa a la queixa per olors i sorolls de l’equipament. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 66/2022 
Data 31 de maig de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a les dificultats d’una entitat esportiva que demana fer 

ús d’un camp de futbol municipal per als entrenaments de la 
propera temporada 2022-2023 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució de finalització provisional atès que durant la instrucció 

s’ha tingut coneixement que es troba en curs i pendent de resoldre 
sol·licitud de l’entitat de cessió de mig camp de futbol per a 
entrenaments i es fa la recomanació a la Regidoria d’Esports 
perquè en el tràmit web de peticions de cessió d’espais a les 
instal•lacions esportives municipals, s’incorpori la informació sobre 
quins són els criteris de preferència a l’efecte de garantir-ne la 
transparència. 
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Resposta del Servei En data 30.09.2022 el cap de Serveis d’Esports i Joventut 
accidental va informar respecte a la normativa vigent en la matèria 
que és pública i accessible a través de la web i de la seu 
electrònica i sobre la situació del tràmit de la nova ordenança. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 67/2022 
Data 7 de juny de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació a una actuació presumptament incorrecta per part de la 

Guàrdia Urbana en l'acte cultural organitzat per l'entitat Espíritu de 
la Santa Cruz de la Sierra en honor al Dia de la Mare Boliviana, 
celebrat el dia 29 de maig de 2022 al carrer Riera dels Frares entre 
la Ctra. del Mig i la Travessia Industrial. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final que desestima el greuge per manca de fonament 

atès que s’ha comprovat que l'actuació de la GU s'emmarca en la 
competència atribuïda per la normativa i va ser motivada per les 
comunicacions de molèsties per part dels veïns i donat que les 
actes aixecades contenen irregularitats administratives que 
constitueixen indicis racionals d'infracció; tot considerant 
proporcionada la mesura cautelar adoptada de finalització 
anticipada de l'esdeveniment a les 18 hores. Es recomana a l’Àrea 
de Convivència, Seguretat i Mobilitat millorar la coordinació entre la 
Secció de Via Pública i el Comandament Operatiu de la GU, 
l’agilització dels procediments administratius d'autorització de les 
activitats i espectacles i que les unitats de la GU disposin dels 
aparells de mesurament degudament calibrats. 

Resposta del Servei En data 20.12.2022, l’Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat va 
informar sobre la coordinació amb Via Pública i respecte a la 
disponibilitat de sonòmetres per fer comprovacions de sorolls. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 68/2022 
Data 7 de juny de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 

instancia. Es deriva a SAC com a Qepi. 
Objecte En relació a la Festa de la Diversitat que se celebra el dia 12 de 

juny de 2022 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei En data 14.09.2022 el Servei d’Atenció Ciutadana ha informat que 

el dia 07.09.2022 van traslladar a la persona interessada la 
resposta de l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes. 

Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 69/2022 
Data 14 de juny de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 
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instancia. 
Objecte En relació a la disconformitat amb el Mapa de Capacitat Acústica, 

aprovat per la JGL en data 24.02.2022, perquè considera que no 
s’atorga la catalogació requerida A2 als centres hospitalaris, 
docents i geriàtrics, cosa que impedeix prendre les mesures de 
protecció i correcció adequades mitjançant el Pla d’Acció. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès i es trasllada al SAC com a queixa en primera instància. 
Resposta del Servei El SAC informa 28.06.2022 que s’ha derivat a EPHUS. El 

16.09.2022 el SAC informa que en data 15.09.2022 han donat 
resposta a l’interessat. 

Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 70/2022 
Data 17 de juny de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l'Ajuntament a 

diverses instàncies en relació amb la neteja i manteniment d'un 
jardí situat en l'Avinguda Europa.  

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions donat que l'Ajuntament ha 

informat sobre les comprovacions realitzades i les actuacions 
previstes de neteja i manteniment del jardí i fa una sol·licitud a 
l’Àrea de Planificació, Territori i Economia (EPHUS) sobre el 
manteniment la tanca del jardí. 

Resposta del Servei En data 16.11.2022 el Servei EPHUS va informar que al tractar-se 
d’unes tanques que ja no es fabriquen, comprovaran si disposen 
de restes al magatzems per fer el tancament del jardí. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 71/2022 
Data 17 de juny de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta a una sol•licitud d’asfaltat d’un 

tram de terra en la via pública. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions atès que es tracta d’un 

camí provisional que transcorre per terrenys que no són propietat 
municipal, mitjançant un permís de pas atorgat pels propietaris 
(servitud de pas), on l’Ajuntament ha dut a terme accions de 
millora, neteja, senyalització i manteniment periòdic. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 72/2022 
Data 17 de juny de 2022 
Qualificació Remissió al Síndic de Greuges de Catalunya per no ser 

competència dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania. 
Objecte En relació a la disconformitat amb la resposta de l’Oficina 
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Municipal d’Escolarització. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 73/2022 
Data 20 de juny de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 

instancia 
Objecte En relació als cursos de natació que es fan a les piscines 

municipals. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès i es trasllada al SAC com queixa en primera instància. 
Resposta del Servei El SAC va comunicar que en data 21.09.2022 van donar resposta 

a la persona interessada sobre la queixa presentada.  
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 74/2022 
Data 21 de juny de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

instancia sobre el mal estat d’una font situada al c. Esmeralda amb 
c. Teide. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions atès que l'Ajuntament ha 

informat que ja s’ha reparat la font.  
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 75/2022 
Data 27 de juny de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al retard en la devolució de la plusvàlua per venda d’un 

pàrquing, sense increment, ni guany patrimonial 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució de finalització provisional perquè es troba en tràmit la 

proposta de resolució favorable de l’expedient de rectificació i  
devolució de l’IIVTNU.  

Resposta del Servei En data 29.08.2022, l'Àrea d'Hisenda, TIC i Atenció Ciutadana 
informa que ja s’ha estimat la sol·licitud de rectificació 
d'autoliquidació de l'IIVTNU, reconeixent el dret a la devolució de la 
quantitat indegudament ingressada. Ingressades en compte el dia 
17.11.2022.  

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
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Expedient 76/2022 
Data 28 de juny de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la disconformitat amb la resposta respecte de la 

sol·licitud de canvi d’ubicació dels contenidors ubicats al c. 
Bellavista, 5. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una recomanació a 

l’Àrea de Planificació, Territori i Economia, EPHUS sobre rotació 
periòdica de la ubicació del contenidors en vies estretes. 

Resposta del Servei En data 5.12.2022 EPHUS va informar que, malgrat les dificultats, 
s’estudiarà la possibilitat d’incloure-ho com a criteri general en la 
licitació tal com es recomana- 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 77/2022 
Data 28 de juny de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació a la retirada de la bandera LGTBIQ, així com la 

invisibilització de les activitats LGTBIQ a les festes de Pubilla 
Cases.  

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i recomana a la 

regidoria d’Igualtat i LGTBI aprovar un protocol d’actuació intern 
davant les queixes o actituds LGTBI-fòbies, la implementació de la 
formació del personal municipal subjecte al deure d’intervenció i 
l’elaboració d’un projecte de comunicació i imatge que potencií la 
visibilització i el reconeixement de la realitat de les persones 
LGTBI+ a la Ciutat. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 27.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de la Regidoria d’Igualtat. 
 

Expedient 78/2022 
Data 16 de juny de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al canvi d’ubicació dels contenidors del c. Valeta, 14 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

l’Ajuntament considera que no resulta viable el desplaçament de la 
bateria de contenidors i es recomana novament a l’Àrea de 
Planificació, Territori i Economia el desplaçament rotatori periòdic 
de lloc dels contenidors de brossa ubicats en carrers amb voreres 
estretes, a fi de repartir equitativament les molèsties que pot 
comportar la seva ubicació vora els habitatges.  

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 27.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea de Planificació, Territori i Economia 

(Servei EPHUS). 
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Expedient 79/2022 
Data 4 de juliol de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la intervenció del Servei de Suport a les Comunitats de 

Propietaris que no ha resolt les dificultats d’organització i 
convivència de la finca. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions perquè s’ha facilitat a la 

comunitat el suport i el seguiment necessaris, tenint en compte que 
la intervenció del servei municipal segueix en curs i es fa una 
recomanació a l’Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat sobre la 
informació que hauria de contenir el tràmit de sol·licitud d’aquest 
servei i perquè informin de les actuacions que es duguin a terme.  

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 27.01.2023. 

Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat. 

 

Expedient 80/2022 
Data 11 de juliol de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al desacord amb una sanció per aparcament indegut. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions atès que el procediment 

sancionador es troba en curs i fa una sol·licitud d’informació a 
l’Àrea de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Mobilitat. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 24.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea de Seguretat, Convivència i 

Mobilitat. 
 

Expedient 81/2022 
Data 11 de juliol de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de monitor/es suficients en l’activitat de casal 

d’estiu organitzat per una entitat; fet que ha comportat que l’atenció 
a un menor amb discapacitat que hi participava no fos l’adequada. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions del procediment atès 

que s’han facilitat les explicacions adients, les quals no permeten 
concloure una atenció inadequada i donat que la ràtio de personal 
monitor s’ajustava a normativa. Es fa recordatori legal. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 82/2022 
Data 11 de juliol de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació a la restitució de l’ús del local cedit per l’Ajuntament al 

casal d’entitats “L’Aula”. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
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Resolució Resolució final que finalitza les actuacions del procediment atès 
que l’Ajuntament està en tràmit de procedir a la restitució a l’entitat 
de la potestat d’ús del local cedit en el casal d’entitats del carrer 
Anselm Clavé i fa una sol·licitud a la Regidoria del Districte III i a 
l’Àrea de Planificació, Territori i Economia. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 24.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta Regidoria Districte III i de l’Àrea de 

Planificació, Territori i Economia. 
 

Expedient 83/2022 
Data 13 de juliol de 2022 
Qualificació No qualificada 
Objecte En relació a la participació de l'entitat Esperit de la Santa Cruz de 

Sierra en la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió 
Social del Consell de Ciutat. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admissió per haver un procediment en curs. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 84/2022 
Data 13 de juliol de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta de l’Ajuntament a una instancia 

de sol·licitud d’informació sobre el protocol d’actuació dels agents 
de l’Oficina de Gestió d’Incidències (OGI). 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions donat que s’ha facilitat la 

informació sobre el Protocol d’actuació de l’Oficina de Gestió 
d’Incidències de Convivència. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 85/2022 
Data 13 de juliol de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta de l’Ajuntament a la sol·licitud 

perquè se solucionin els problemes de convivència detectats a la 
plaça de Pablo Picasso i els danys per aigua en els aparcaments i 
trasters ubicats en el subsòl. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions atès 

que l’Ajuntament s’ha compromès a fer una visita tècnica per a 
determinar les obligacions de la promotora en quant a una correcta 
execució de les obres d’urbanització dels espais públics i 
determinar les possibles solucions i es fa una recomanació i dues 
sol·licituds a les Àrees de Planificació, Territori i Economia, de 
Convivència, Seguretat i Mobilitat i a la Regidoria del Districte I 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 31.01.2023. 



 
 

                           Informe anual 2022   Pàgina 62 

Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de les Àrees de Planificació, Territori i 
Economia i de Convivència, Seguretat i Mobilitat i de la Regidoria 
del Districte I. 

 

Expedient 86/2022 
Data 14 de juliol de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al retard en l’actualització d’un títol funerari. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions atès que l’Ajuntament 

preveu que la transmissió del títol funerari estigui resolta durant el 
mes d’octubre i fa una sol·licitud a l’Àrea de Planificació, Territori i 
Economia. 

Resposta del Servei En data 5.12.2022 el Servei d’EPHUS va informar que el dia 
31.10.2022 van rebre el títol original del dret Funerari. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 87/2022 
Data 5 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre la 

sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un 
agent de la Guàrdia Urbana. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

s’està tramitant la regularització per tal que l’interessat pugui 
percebre les retribucions resultants més els interessos de demora i 
es fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 04.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
 

Expedient 88/2022 
Data 5 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre la 

sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un 
agent de la Guàrdia Urbana 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

s’està tramitant la regularització per tal que l’interessat pugui 
percebre les retribucions resultants més els interessos de demora i 
fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 05.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
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Expedient 89/2022 
Data 5 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre la 

sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un 
agent de la Guàrdia Urbana 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

s’està tramitant la regularització per tal que l’interessat pugui 
percebre les retribucions resultants més els interessos de demora i 
fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 05.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
  

Expedient 90/2022 
Data 5 de setembre de 2022 
Qualificació No qualificada 
Objecte En relació a les molèsties que ocasionen les activitats que es duen 

a terme als patis interiors d'illa al C. Unió, 38. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 91/2022 
Data 5 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre la 

sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un 
agent de la Guàrdia Urbana 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

s’està tramitant la regularització per tal que l’interessat pugui 
percebre les retribucions resultants més els interessos de demora i 
fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 05.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
 

Expedient 92/2022 
Data 6 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre la 

sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un 
agent de la Guàrdia Urbana 
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Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

s’està tramitant la regularització per tal que l’interessat pugui 
percebre les retribucions resultants més els interessos de demora i 
fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 05.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
 

Expedient 93/2022 
Data 6 de setembre de 2022 
Qualificació Desistiment de la persona interessada 
Objecte En relació a la disconformitat amb l’actuació de la Guàrdia Urbana 

respecte a activitats de l’associació Espíritu de la Santa Cruz de la 
Sierra en un espai privat. 

Òrgan Resolutori Sindicatura  
Resolució Finalització d’actuacions per desistiment al no haver aportat 

l’interessat la documentació requerida. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 94/2022 
Data 6 de setembre de 2022 
Qualificació No qualificada 
Objecte En relació a la denegació de la sol·licitud de permís d'ús de la via 

pública per a una activitat sociocultural. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès i derivat al SAC com a queixa en primera instància 

(QEPI). 
Resposta del Servei En data 4.11.2022 el SAC informa que s’ha donat resposta a 

l’interessat. 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 95/2022 
Data 5 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

sol·licitud de pagament corresponent a les hores acumulades per 
prolongació de la jornada laboral de l’any 2020. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions atès que es troba en curs el 

procediment per a abonar les quanties resultants a la major 
brevetat possible i es fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 05.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
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Expedient 96/2022 
Data 8 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de pagament per part de l’Ajuntament a 

l’hereu del llogater, de la liquidació de la fiança i altres despeses 
corresponents a un contracte de lloguer d’un habitatge de titularitat 
municipal, finalitzat per causa de la mort de l’arrendatari el 
20.03.2019. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions atès que es troba en curs el 

procediment obert per a abonar les quanties resultants a la major 
brevetat possible i fa una sol·licitud a l’Àrea de Planificació, 
Territori i Economia. 

Resposta del Servei En data 16.12.2022 el Servei d’EPHUS va informar que el dia 
23.11.2022 van aprovar la resolució d'extinció del contracte de 
lloguer de l'habitatge, l'obligació de pagament de les despeses de 
subministrament i el retorn de la fiança. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 97/2022 
Data 9 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre la 

sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un 
agent de la Guàrdia Urbana. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

s’està tramitant la regularització per tal que l’interessat pugui 
percebre les retribucions resultants més els interessos de demora i 
fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza 09.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
 

Expedient 98/2022 
Data 9 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre la 

sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un 
agent de la Guàrdia Urbana 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment atès que 

s’està tramitant la regularització per tal que l’interessat pugui 
percebre les retribucions resultants més els interessos de demora i 
fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza 09.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
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Expedient 99/2022 
Data 13 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

instancia presentada en data 21 de març de 2022 sobre 
l’abonament del plus Factor atestats informes per l’exercici 2021, 
que suposa el cobrament de 1.200 euros anuals distribuïts en 12 
pagues de 100 euros. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment donat que 

es troba en curs l’expedient que resoldrà de forma expressa la 
sol·licitud i fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans. 

Resposta del Servei En data 9.12.2022 el Servei de RRHH va aportar còpia de la 
resolució de 13.10.2022, de l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat, per la qual es desestima expressament la sol·licitud. 

Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 100/2022 
Data 13 de setembre de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 

instancia 
Objecte En relació a la manca d’efectius del Cos de la Guardia Urbana, 

especialment durant els cap de setmana; un fet que dificulta la 
prestació dels serveis a la ciutadania i que pot comportar un risc 
afegit als agents actuants que no disposen del suport necessari 
d’altres unitats quan han d’intervenir en situacions de risc. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès i derivat al SAC com a queixa en primera instància. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 101/2022 
Data 19 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l'Ajuntament a la 

instancia de 12 de maig, sobre la sol·licitud d'explicació d'una 
intervenció de la Guàrdia Urbana. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions tenint en compte que la 

problemàtica veïnal està sent tractada pel departament de 
Convivència.  

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 102/2022 
Data 19 de setembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’ajuntament a una 

sol·licitud d’informe de vulnerabilitat i risc d’exclusió residencial. 
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Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que clou les actuacions donat que els Serveis 

Socials van actuar correctament emetent l’endemà de la visita de 
la usuària els informes de risc d’exclusió residencial (RER), 
comunicats l’endemà a les respectives empreses 
subministradores. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 103/2022 
Data 27 de setembre de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia 
Objecte En relació a una presumpta mala actuació de la Guàrdia Urbana. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 104/2022 
Data 4 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

sol·licitud de reconeixement del dret a percebre i abonament de 
l’import corresponent a la paga de productivitat més els interessos 
que va deixar de percebre. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions del procediment donat 

que les parts no han aportat la informació ni la documentació sobre 
l’assistència/absentisme que permeti determinar sobre la correcció 
o no dels imports pagats a la paga anual de productivitat dels anys 
2020 i 2021 per la qual cosa es fa una recomanació a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de revisar d’ofici el 
control de dades d’assistència. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 04.01.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
 

Expedient 105/2022 
Data 4 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la sol·licitud d’actuacions en diferents àmbits en el 

carrer Antonio Machado. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR. 
Resolució Resolució final que clou les actuacions del procediment donat que 

s’han atès les incidències comunicades i es fa una sol·licitud a 
l’Àrea de Planificació, Territori i Economia (EPHUS) perquè 
determini si cal afegir algun altre punt de llum en el carrer. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 16.01.2023. 
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Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea de Planificació, Territori i Economia 
(EPHUS). 

 

Expedient 106/2022 
Data 7 d’octubre de 2022 
Qualificació Iniciativa d’Ofici 
Objecte En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de 

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família 
desnonada amb un fill menor a càrrec. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions atès 

que els Serveis Socials han informat sobre les circumstàncies 
socials i econòmiques de la unitat familiar i de les intervencions 
realitzades i se sol·licita a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans que es mantingui el seguiment i la continuïtat del suport a 
la família en l’àmbit de la cobertura de les seves necessitats 
bàsiques. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 23.03.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans. 
 

Expedient 107/2022 
Data 13 d’octubre de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa en primera 

instancia. 
Objecte En relació als problemes que provoca un local ocupat del C. Rodés 

que s’està utilitzant com a habitatge. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució No admès i derivat a la SAC com a queixa en primera instància. 

Resposta del Servei L’SAC informarà del tràmit realitzat. 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 108/2022 
Data 14 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la sol·licitud de devolució de l’import de l’Impost de 

Vehicles de Tracció Mecànica per exempció per grau de 
discapacitat reconeguda. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que ha 

resolt l’Organisme de Gestió Tributària. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 109/2022 
Data 18 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 
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instancia número XXXXX/2022, de 5 de juliol de sol·licitud de 
documentació. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions del procediment atès 

que s’ha facilitat a l’interessat còpia de la documentació 
sol·licitada. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 110/2022 
Data 20 d’octubre de 2022 
Qualificació No admissió a tràmit per trobar-se en curs la resolució del recurs 

d’alçada presentat. 
Objecte En relació a un concurs oposició per proveir la plaça de 

superintendent de la Guàrdia Urbana. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admissió 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 111/2022 
Data 21 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a 

instancies sobre problemes a les piscines municipals situades al c. 
Rosalia de Castro 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions atès 

que s’han adoptat tot un seguit de millores a la instal·lació i es fa 
una sol·licitud a la Regidoria d’Esports perquè informi sobre les 
mesures o accions de millora que es decideixi adoptar per a 
resoldre les incidències que encara persisteixen. 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 12.02.2023 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de la Regidoria d’Esports. 
 

Expedient 112/2022 
Data 25 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

sol·licitud de canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions del procediment donat 

que s’ha procedit a l’expedició del títol a nom de la persona 
interessada. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
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Expedient 113/2022 
Data 31 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a les 

molèsties que provoca una activitat de bar radicat al c. Empúries. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions atès 

que s’han efectuat controls de l’activitat de bar que haurien de 
continuar fins a resoldre el problema d’immissions per soroll a 
l’habitatge i fa una sol·licitud a l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat de continuïtat de les actuacions i els mesuraments 
d’immissió per soroll, determinant, si cal, les mesures correctores 
i/o de sanció que correspongui 

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 19.02.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat. 
 

Expedient 114/2022 
Data 31 d’octubre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament als 

problemes d’inseguretat que provoca la manca de manteniment de 
l’enllumenat públic, als terraplens que es troben darrera dels 
números 6,8,10,12 i 14 de la Carretera d’Esplugues de 
L’Hospitalet. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent 
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 115/2022 
Data 3 de novembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

instancia sobre el mal estat de l’asfalt a la carretera d’Esplugues. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions del procediment atès 

que l’Ajuntament ha informat que s’han adjudicat les obres del 
“Projecte de remodelació de diversos carrers de la Ciutat per a la 
millora de la mobilitat sostenible”, entre els quals es contempla 
l’actuació a la Ctra. d’Esplugues pel que fa a l’asfaltat i voreres, 
amb ampliació d’aquelles que ho requereixin segons normativa. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 116/2022 
Data 8 de novembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a les denúncies per incivisme formulades per un 

resident a un immoble del c. Amapolas, contra una veïna de la 
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finca. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Resolució final que finalitza provisionalment el procediment donat 

que l’Ajuntament ha informat que s’han dut a terme actuacions de 
comprovació amb obertura d’expedients sancionadors i tenint en 
compte que Guàrdia Urbana podrà efectuar la verificació de les 
futures incidències que es puguin comunicar en cas que es 
reprodueixin els problemes de convivència. 

Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient 
 

Expedient 117/2022 
Data 11 de novembre de 2022 
Qualificació Iniciativa d’Ofici 
Objecte Sobre l’atenció per part de Serveis Socials a les persones i unitats 

familiars en situacions d’emergència habitacional per causa de 
desnonament i de pobresa energètica. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Pendent 
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 118/2022 
Data 17 de novembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació amb el desacord amb la resposta del Servei de 

Transport Adaptat. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent 
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 119/2022 
Data 17 de novembre de 2022 
Qualificació Iniciativa d’Ofici 
Objecte Sobre les actuacions dutes a terme per la Guàrdia Urbana en 

relació a una persona sense llar amb mobilitat reduïda que viu al 
carrer en el barri de Bellvitge i respecte a la manca d’activació del 
protocol d’atenció a les persones sense-sostre. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 120/2022 
Data 21 de novembre de 2022 
Qualificació Iniciativa d’Ofici 
Objecte Sobre si els serveis municipals haurien retirat a diverses persones 
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sense sostre les seves pertinences del lloc on pernoctaven i sense 
activar el protocol d’atenció a les persones sense llar. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 121/2022 
Data 22 de novembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a l’atenció dels Serveis Socials a una unitat familiar en 

situació de vulnerabilitat i urgència habitacional. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 122/2022 
Data 22 de novembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al desacord amb la desestimació d’una reclamació 

patrimonial. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 123/2022 
Data 23 de novembre de 2022 
Qualificació Iniciativa d’Ofici 
Objecte En relació a la garantia d’accés presencial de la ciutadania als 

Serveis d’Atenció i Registre Municipals sense cita prèvia obligatòria 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Pendent 
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 En procés d’instrucció. 
 

Expedient 124/2022 
Data 24 de novembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a l’accés a la informació sobre el projecte de 

remodelació del Pont d’En Jordà (Pont de la Torrassa) 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 S’han rebut els informes de l’àrea i està pendent de resolució final. 
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Expedient 125/2022 
Data 25 de novembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al retard en la concessió de canvi d’ús d’un habitatge. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 S’han rebut els informes de l’àrea i està pendent de resolució final. 
 

Expedient 126/2022 
Data 30 de novembre de 2022 
Qualificació Iniciativa d’Ofici 
Objecte Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de 

vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família 
desnonada amb dos menors a càrrec. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Resolució final que finalitza les actuacions donat que els Serveis 

Socials han informat sobre intervencions socials realitzades, les 
circumstàncies socials i econòmiques de la família que actualment 
es troba acollida per família extensa a Barcelona i es fa una 
sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans per 
tal que informi del seguiment i la continuïtat del suport de la 
cobertura de les necessitats bàsiques d’aquesta família.  

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza 19.02.2023. 
Situació a 31.12.2022 Pendent de resposta de l’àrea 
 

Expedient 127/2022 
Data 2 de desembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a l’atenció dels Serveis Socials a una unitat familiar en 

situació de vulnerabilitat. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 128/2022 
Data 12 de desembre de 2022 
Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta a la 

queixa formulada en primera instancia 
Objecte En relació a les molèsties que provoca l’ocupació de la via pública 

al parc de La Bòbila i carrers annexes, per a la venda ambulant. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admès 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient 
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Expedient 129/2022 
Data 12 de desembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al desacord amb la denegació del canvi d’ús d’un local 

per destinar-lo a l’activitat de pàrquing. 
Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent 
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 130/2022 
Data 12 de desembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació amb la manca d’informació sobre un procés selectiu del 

concurs-oposició per seleccionar una plaça de superintendent/a del 
Cos de la Guàrdia Urbana. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 131/2022 
Data 13 de desembre de 2022 
Qualificació Suggeriment 
Objecte En relació a que es permeti que les bicicletes puguin circular pels 

carrils laterals de la Rambla Just Oliveres amb el límit de 10 Km/h. 
Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 132/2022 
Data 14 de desembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació a la falta de resposta a una instancia sobre la manca 

d’intervenció de la Guàrdia Urbana i del Servei de Convivència i 
Civisme en un conflicte veïnal. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 133/2022 
Data 15 de desembre de 2022 
Qualificació Greuge 
Objecte En relació al compliment de la normativa vigent pel que fa a l’ús de 

la llengua catalana a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
Òrgan Resolutori Sindicatura  
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Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 134/2022 
Data 20 de desembre de 2022 
Qualificació Remissió Defensor del Pueblo per no ser competència dels Òrgans 

de Defensa de la Ciutadania 
Objecte En relació al desacord amb la tributació de la pensió de viudetat. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Derivació al Defensor del Pueblo 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 135/2022 
Data 23 de desembre de 2022 
Qualificació No qualificada 
Objecte En relació amb la disconformitat amb la certificació auditora de 

justificació parcial corresponent a una subvenció de 2021. 
Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució No admissió per trobar-se en curs la resolució de l’escrit 

d’al·legacions presentat per l’entitat davant l’Ajuntament. 
Resposta del Servei No procedeix 
Situació a 31.12.2022 Finalitzat i tancat l’expedient. 
 

Expedient 136/2022 
Data 23 de desembre de 2022 
Qualificació Queixa 
Objecte En relació al conflicte a causa de la situació laboral actual d’una 

empleada municipal i perquè es respectin els drets laborals 
adquirits al llarg de la seva carrera professional. 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei - 
Situació a 31.12.2022 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació. 
 

Expedient 137/2022 
Data 27 de desembre de 2022 
Qualificació Pendent de qualificació 
Objecte En relació al conflicte a causa de la situació laboral actual d’una 

empleada municipal i perquè es respectin els drets laborals 
adquirits al llarg de la seva carrera professional. 

Òrgan Resolutori Sindicatura  
Resolució Pendent  
Resposta del Servei Pendent  
Situació a 31.12.2022 Pendent 
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Expedient 138/2022 
Data 28 de desembre de 2022 
Qualificació Pendent de qualificació 
Objecte En relació a que s’ampliï la durada dels semàfors per a vianants al 

voltant de la rotonda de l’avinguda del Carrilet amb la rambla de la 
Marina, perquè sigui més còmode i segur el creuament de carrers. 

Òrgan Resolutori Sindicatura 
Resolució Pendent  
Resposta del Servei Pendent  
Situació a 31.12.2022 Pendent  
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TITOL III.- INFORME. 
 

1.- RELACIÓ DELS GREUGES, QUEIXES I INICIATIVES D’OFICI 2021 
 

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 

 

 GREUGES 
 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
22/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
VI 

 

 
En relació a la manca d’activació del Protocol d’atenció a les persones sense-sostre, amb ocasió de la retirada de 

vehicles abandonats a la via pública en el barri del Gornal, prop del tanatori, on hi pernoctaven diverses persones sense 
llar. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
manca d’activació del Protocol 
d’atenció a les persones sense-sostre, 
amb ocasió de la retirada de vehicles 
abandonats a la via pública en el barri 
del Gornal, prop del tanatori, on hi 
pernoctaven diverses persones sense 
llar 
 

 
La Síndica resol proposar a les Àrees 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans i de Convivència i Seguretat, 
amb la finalitat de reforçar la 
coordinació i el seguiment en l’atenció a 
les persones sensellar, establir un 
protocol d’intervenció directe amb les 
persones sensellar que contempli la 
coordinació integrada dels diferents 
equips que hi prenen parts, l’accés als 
recursos existents, el procés d’acollida, 
l’itinerari personal i el seguiment de les 
persones sense llar així com 
l’acompanyament per sol·licitar 
l’empadronament, la targeta sanitària i 
els diferents recursos al seu abast. 

 
En data 13 de juny de 2022 l’Àrea 
d’Equitat, Drets Socials i RRHH va informar 
el següent: 
La col·laboració entre Guàrdia Urbana i els 
Serveis Socials és constant i continuada. 
Sempre s’informa als usuaris, i en aquest 
cas també s’ha fet, que poden dirigir-se als 
Serveis Socials en cas de necessitat. El 
protocol d’actuació determina, tal com diu 
l’informe emès pel Servei de Guàrdia 
Urbana de l’Àrea de Convivència i 
Seguretat, que prèvia valoració poden 
trucar al telèfon d’emergències (actiu les 
24h) o bé dirigir-s’hi mitjançant informe 
adreçat a Emergències socials. No obstant 
això, en el marc del Contracte Programa 
que se signarà amb la Generalitat, 
l’Ajuntament elaborarà el Pla d’actuació 
amb persones sensellar. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
23/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a l'atenció per part de Serveis Socials i de l'Oficina d'Habitatge, de la situació de vulnerabilitat econòmica i 

urgència residencial d'una unitat familiar. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
l'atenció per part de Serveis Socials i 
de l'Oficina d'Habitatge, de la situació 
de vulnerabilitat econòmica i urgència 
residencial d'una unitat familiar. 
 

 
La Síndica resol instar l'Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans a 
continuar el seguiment d'aquesta 
unitat familiar en vista a 
elaborar/continuar el pla de treball per 
millorar la seva situació en els 
diferents àmbits d'intervenció social 
(salut, residencial, empadronament, 
prestacions socials, inserció 
sociolaboral, legal, relacional), amb 
l'acompanyament en els tràmits i les 
gestions necessàries, especialment 
pel que fa a l'Informe de risc exclusió 
residencial per accedir a la Mesa 
d'Emergències municipal. Així mateix, 
insta a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans a garantir aquesta 
unitat familiar en situació de 
vulnerabilitat econòmica i social, sense 
llar i sense alternativa habitacional, el 
reallotjament temporal d'urgència 
adequat fins que no els sigui assignat 
un habitatge per la Mesa 
d'Emergències d'Hospitalet; 
assegurant en tot moment que no es 
quedaran sense sostre; i la cobertura 
de les seves necessitats més bàsiques 
com són el menjador social, el servei 
de dutxes, bugaderia i consigna i el 
menjar diari per emportar. També 
sol·licita a l'Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 
que, tan aviat com sigui possible, se 
sotmeti a la valoració de la Mesa 
d'Emergències Socials la situació 
d'emergència econòmica i social de la 
unitat familiar, a fi del reallotjament de 
conformitat amb allò previst a l'art. 
56.2 del Reglament Municipal del 
Registre de sol·licitants d’habitatges 
de protecció pública. 
 

 
En data 14.06.2022 per part de Serveis 
Socials es va informar el següent: 
A. Es continuarà treballant, com és habitual, 
en el pla de treball, i facilitant els recursos 
per a la millora de la situació familiar. 
B. Des de Serveis Socials no es pot garantir 
l’allotjament, sinó el recurs disponible en 
aquell moment, sempre que la persona 
l’accepti i sempre i quan no disposi de xarxa 
social i /o ingressos per fer front a les 
despeses d’allotjament.  
El dia 15.06.2022 vam rebre comunicació de 
seguiment del Servei d’EPHUS amb el 
següent contingut:  
A. Les persones interessades es troben 
inscrites correctament com a sol·licitants 
d’Habitatge de Protecció Oficial.  
B. El seu cas no ha estat derivat a la Mesa 
Tècnica de Valoració del Fons Social 
perquè la família no ha complert amb els 
requisits de de derivació, no ha complert 
amb el pla de treball, segons informen en 
data 12.09.2022. 
 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
25/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a l’atenció per part de Serveis Socials a una persona discapacitada en situació de vulnerabilitat i risc 

imminent de desallotjament. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una presumpta vulneració de drets, en 
relació a l’atenció a una persona 
discapacitada en situació de 
vulnerabilitat i risc imminent de 
desallotjament. 
 

 
La Síndica resol instar a l'Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans: a continuar el seguiment 
de la situació de vulnerabilitat 
econòmica i social de la usuària, en 
vista a elaborar/continuar el pla de 
treball per a millorar la seva situació 
en els diferents àmbits d'intervenció 
social (salut, residencial, prestacions 
socials, inserció soci-laboral, legal, 

 
Amb data 10 de maig de 2022, l'Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i RRHH, en relació 
amb la petició de comunicació de mesures 
adoptades, va informar el següent: 
Se seguirà treballant, com és habitual, al pla 
de treball, facilitant els recursos per a la 
millora de la situació familiar. 
Des de Serveis Socials no es pot garantir 
l'allotjament, si no el recurs disponible en 
aquell moment, sempre que la persona ho 
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relacional), amb l'acompanyament 
en els tràmits necessaris, 
especialment pel que fa a l'Informe 
de risc exclusió residencial per a 
accedir a la Mesa d'Emergències 
municipal; que amb anterioritat a la 
data del desallotjament de 
l'habitatge que s'ha fixat pel Jutjat 
per al dia 2 de juny de 2022; es 
garanteixi a la usuària el 
reallotjament temporal d'urgència 
adequat i plenament accessible, fins 
que no li sigui assignada un 
habitatge per la Mesa 
d'Emergències de L'Hospitalet; 
assegurant en tot moment que no es 
quedarà sense sostre i la cobertura, 
si escau, de les seves necessitats 
bàsiques com són el menjador 
social, el servei de dutxes, la 
bugaderia, la consigna i el menjar 
diari per a portar. 
Així mateix, sol·licita a l'Àrea d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat que, tant aviat sigui 
presentada la sol•licitud de 
reallotjament, se sotmeti a la 
valoració de la Mesa d'Emergències 
Socials la situació d'emergència i 
vulnerabilitat econòmica i social 
d'usuària, amb la finalitat del seu 
reallotjament, de conformitat amb el 
que es preveu en l'art. 56.2 del 
Reglament Municipal del Registre de 
sol·licitants d'habitatges de protecció 
pública. 

accepti i sempre que no disposi de xarxa 
social i/o ingressos per fer front a les 
despeses d'allotjament. 
Posteriorment, en data 2 de juny, l'Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i RRHH va informar el 
següent: 
1.Que el recurs de la Residència d'Estada 
Limitada s'adapta a les necessitats dels 
usuaris, amb un informe mèdic previ i/o 
valoració per part del personal de salut 
(infermer/a) que atén els usuaris en hores 
determinades. Això no obstant, en aquest cas, 
es considera adequada la coordinació amb la 
TS del CAP de Salut en considerar necessari 
que es faci seguiment de la pauta de 
medicació i per a la possible recuperació de la 
seva malaltia. Han valorat la necessitat d'un 
possible ingrés socio-sanitari per estabilitzar la 
situació a nivell de salut (medicació, 
mobilitat...). En coordinació amb la TS del 
CAP i contrastat amb ella treballen aquesta 
via a data d'avui. 
2.Que té sol·licitada la valoració de 
discapacitat i la dependència, però està 
pendent de la renovació del NIE. També té 
pendent obrir un compte bancari, ja que 
l'actual el té bloquejat. 
3.Que actualment les gestions, coordinacions i 
seguiment del cas, és diari per part de 
diferents professionals de l'Àrea de serveis 
socials, a fi de procurar l'alternativa més 
adequada possible per a ella a la data del 
llançament assenyalat. 
4.Que en no tenir regulada la seva situació 
documental és molt difícil poder trobar una 
alternativa habitacional amb els requeriments i 
problemàtica de salut, llevat de poder obtenir 
un recurs temporal dels Serveis de Salut. 
Resta encara pendent de rebre l’informe 
d’EPHUS (Oficina d’Habitatge). 
Posteriorment, en data 21.07.2022, l'Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i RRHH va informar 
que s'estava gestionant amb el Centre 
d'Atenció Primària la petició d'ingrés a 
sociosanitari. 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
39/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la denegació d’empadronament d’una persona sense llar. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
denegació d’empadronament d’una 
persona sensellar. 
 

 
La Síndica resol estimar el greuge per 
considerar que no està prou 
fonamentada la denegació de 
l’empadronament de la persona 
interessada per causa de “ no quedar 
acreditada la seva residència efectiva 
en el municipi”, en base únicament a no 
ser coneguda dels Serveis Socials 
Municipals i que aquests no poguessin 
informar sobre l’habitualitat de la seva 
residència en el municipi. Així mateix, 

 
En data 26.06.2022 el SAC comunica que 
s’accepta la proposta i va informar el 
següent:  
1.Les sol·licituds d’empadronament de 
persones residents en habitatges sense 
títol possessori. 
2.i les sol·licituds d’empadronament en 
infra-habitatges o en situació de sense llar  
Aquest Servei resol aquest tipus de 
sol·licituds atenent a la Resolució de 29 
d'abril de 2020, de la Sots-secretaria de la 
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insta a l’Àrea de Planificació Estratègica 
i Econòmica, Joventut i Esports que en 
les sol·licituds d’empadronament a la 
Ciutat de persones residents en 
habitatges sense títol possessori o en 
infra-habitatges o en situació de sense-
llar; es facin les comprovacions adients 
per part del personal inspector propi o, 
si cal, de la Guàrdia Urbana, per a 
acreditar l’efectiva residencia en el 
domicili; sens perjudici de la informació 
que puguin aportar els Serveis Socials 
en cas que calgui l’empadronament en 
domicili fictici.  
També informa a la persona 
interessada que en cas de demanar 
novament l’empadronament, faciliti el 
major nombre de dades del domicili de 
residència i dels mitjans de contacte 
(telèfon, correu electrònic per 
notificacions electròniques,, lloc habitual 
de pernoctació, lloc de recepció de 
comunicacions en mà, adreça i dades 
de l’entitat social, etc), amb la finalitat 
que l'ajuntament pugui fer les 
comprovacions que estimi necessàries 
per a acreditar l’efectiva residencia a la 
Ciutat. 

Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica, per la qual es 
publica la Resolució de 17 de febrer de 
2020, de la Presidència de l'Institut 
Nacional d'Estadística i de la Direcció 
General de Cooperació Autonòmica i 
Local, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió 
del Padró municipal. En concret: En quant 
a les sol·licituds d’empadronament en 
habitatges on no es pugui acreditar 
mitjançant títol possessori se segueix el 
punt 2.3, en resum, es comprovarà per 
altres mitjans que el sol·licitant habita en el 
domicili de la sol·licitud i en cas afirmatiu 
s’inscriurà en el Padró. En quant a les 
sol·licituds d’empadronament en infra-
habitatges o en situació de sense llar es 
segueix el punt 3.3, en resum:  
1.Que els Serveis Socials estiguin integrats 
a l'estructura orgànica d'alguna 
Administració pública o sota la seva 
coordinació i supervisió. 2.Que els 
responsables d'aquests serveis informin 
sobre l'habitualitat de la residència al 
municipi del veí que es pretén empadronar. 
3.Que els Serveis Socials indiquin l'adreça 
que ha de figurar a la inscripció padronal i 
es comprometin a intentar la pràctica de la 
notificació quan es rebi a aquesta adreça 
una comunicació procedent d'alguna 
Administració Pública. 
4.En aquestes condicions, la direcció de 
l'empadronament serà la que assenyalin 
els Serveis Socials: la direcció del mateix 
Servei, la de l'Alberg municipal, la del punt 
geogràfic concret on aquest veí sol 
pernoctar, etc. 
 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
53/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la denegació d’empadronament d’una persona que viu en una autocaravana. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
denegació d’empadronament d’una 
persona que viu en una autocaravana. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de greuge perquè 
l'Ajuntament ha informat que es 
realitzarà una proposta de resolució per 
a empadronar a la interessada en la 
residència Els Alps; una inscripció que 
garanteix el ple exercici dels seus drets 
polítics, econòmics i socials, encara que 
no compta amb la seva anuència donat 
que no reconeix el seu dret a 
empadronar-se en el lloc on realment 
viu. Així mateix, fa una proposta 
d'actuació a l'Àrea de Planificació 
Estratègica i Econòmica, Joventut i 
Esports perquè es comprovi l'efectiva 
residència en el municipi del lloc indicat 
en la sol·licitud, a aquest efecte que 

 
En data 27.06.2022 el SAC va informar 
que accepten la proposta en els termes 
següents : 
Que s’estan portant a terme les actuacions 
necessàries per a procedir a la inscripció 
en el Padró Municipal de la Sra. MMCB, 
segons es recull a la resolució número 
RES/6335/2022 de data 24 de maig de 
2022, en el domicili designat pels Serveis 
Socials Municipals.  
1.En data 26 de maig es va efectuar la 
notificació de la resolució a la persona 
interessada.  
2.En data 13 de juny es va rebre el trasllat 
de la citada resolució.  
3.En data 20 de juny es va sol·licitar 
l’informe al Serveis Socials Municipals per 
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aquest pugui figurar com a domicili vàlid 
en el padró, ja que no suscita dubte la 
recepció per la interessada de les 
comunicacions administratives, en 
haver designat en la seva sol·licitud la 
modalitat de notificació electrònica. 
S’atorga a l'Àrea de Planificació 
Estratègica i Econòmica, Joventut i 
Esports, un termini quinze dies, per a 
comunicar la resolució de 
l'empadronament de la interessada i/o 
l'estat de tramitació d'aquest 
procediment i, també, sobre la proposta 
d'actuació formulada en el punt segon o 
bé els motius que impedeixen prendre-
la en consideració  

a què indiquin l’adreça on s’haurà de 
realitzar la inscripció padronal 
Que en quant a l’empadronament en infra-
habitatge o en situació de sense llar, 
aquest Servei resol aquest tipus de 
sol·licituds atenent a la Resolució de 29 
d'abril de 2020, de la Sots-secretaria de la 
Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica, per la qual es 
publica la Resolució de 17 de febrer de 
2020, de la Presidència de l'Institut 
Nacional d'Estadística i de la Direcció 
General de Cooperació Autonòmica i 
Local, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió 
del Padró municipal, la qual en el seu punt 
3.3, entre altres diu:                   1.Que els 
Serveis Socials estiguin integrats a 
l'estructura orgànica d'alguna Administració 
pública o sota la seva coordinació i 
supervisió.  
1.Que els responsables d'aquests serveis 
informin sobre l'habitualitat de la residència 
al municipi del veí que es pretén 

empadronar.  Que els Serveis Socials 
indiquin l'adreça que ha de figurar a la 
inscripció padronal i es comprometin a 
intentar la pràctica de la notificació quan es 
rebi a aquesta adreça una comunicació 
procedent d'alguna Administració Pública.  
2.En aquestes condicions, la direcció de 
l'empadronament serà la que assenyalin 
els Serveis Socials: la direcció del mateix 
Servei, la de l'Alberg municipal, la del punt 
geogràfic concret on aquest veí sol 
pernoctar, etc 
 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
61/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 
SUSPENSIÓ 

PROVISIONAL 

 
NO 

 
SI 

 
III 

 

 
En relació al desallotjament d’una nau industrial al carrer Salamina, previst pel proper 30 de maig de 2022. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
desallotjament d’una nau industrial al 
carrer Salamina, previst pel proper 30 
de maig de 2022. 
 

 
La Síndica resol declarar la suspensió 
provisional del procediment de greuge, en 
aplicació del criteri de preferència 
jurisdiccional previst l’article 32.1.d) del 
RODCLH, atès que amb posterioritat a l’inici 
de les actuacions, s’ha tingut coneixement 
de la interposició per part dels interessats 
d’un recurs contenciós-administratiu contra 
la resolució municipal que ordenava el 
desallotjament de la nau de C. Salamina 19-
35; restant aquesta sindicatura pendent de 
la decisió judicial que s’esdevingui sobre el 
fons de la demanda, la qual vincularà la 
resolució que determini posteriorment el curs 
del procediment de greuge, l’objecte del qual 
té relació directa i depèn d’allò que els 
interessats han demanat en el recurs 
contenciós-administratiu  

 
No procedeix per suspensió del 
procediment de la sindicatura al 
haver-se interposat contenciós-
administratiu contra la resolució 
administrativa de desnonament.   
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
67/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
 SÍ  

 
I 

 

 
En relació a una actuació presumptament incorrecta per part de la Guàrdia Urbana en l'acte cultural organitzat per 

l'entitat Espíritu de la Santa Cruz de la Sierra en honor al Dia de la Mare Boliviana, celebrat el dia 29 de maig de 2022 al 
carrer Riera dels Frares entre la Ctra. del Mig i la Travessia Industrial  

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una actuació presumptament incorrecta 
per part de la Guàrdia Urbana en l'acte 
cultural organitzat per l'entitat Espíritu 
de la Santa Cruz de la Sierra en honor 
al Dia de la Mare Boliviana, celebrat el 
dia 29 de maig de 2022 al carrer Riera 
dels Frares entre la Ctra. del Mig i la 
Travessia Industrial . 
 

 
La Síndica resol desestimar el greuge 
formulat pel representant de l'entitat, 
per manca de fonament atès que de 
l'examen de la documentació obrant en 
l'expedient, es conclou que l'actuació 
inspectora de la GU, iniciada per ordre 
de la central de comandament arran de 
comunicacions dels veïns per les 
molèsties originades per soroll i venda 
d'aliments i begudes, s'emmarca en la 
competència atribuïda en la matèria a 
les forces i cossos de seguretat per 
l'art. 44 de la Llei catalana 11/2009, 
reguladora dels espectacles públics i 
les activitats recreativa i tenint en 
compte que les actes, esteses amb els 
requisits formals exigibles, contenen les 
irregularitats administratives 
observades en aquell moment, les 
quals constitueixen indicis racionals 
d'infracció administrativa que, tenint en 
compte la necessitat que cessessin les 
immissions per soroll que afectaven el 
veïnat, van determinar l'adopció pels 
agents actuants de la mesura cautelar 
que es considera proporcionada, de 
requerir a l'organitzador la finalització 
anticipada de l'esdeveniment a les 18 
hores. Aquesta mesura cautelar 
requereix de la confirmació per l'òrgan 
competent en el termini més breu 
possible.  
Així mateix, recomana a l'Àrea de 
Convivència, Seguretat i Mobilitat: 
1.Millorar la coordinació entre la Secció 
de Via Pública i el Comandament 
Operatiu de la GU perquè aquest últim 
pugui agendar els esdeveniments 
(espectacles i activitats programades o 
sol•licitades) que puguin requerir del 
suport i/o l'assistència de les unitats de 
GU. 
2.Millorar els procediments 
administratius d'autorització de les 
activitats i espectacles a aquest efecte 
de la seva agilitació. 
3.Posar a la disposició de les unitats de 
la GU els aparells de mesurament 
degudament calibrats (termòmetres i 
sonòmetres), a aquest efecte que es 
puguin efectuar les comprovacions de 
temperatura i immissions per soroll amb 
la deguda precisió.  

 
En data 20.12.2022, l’Àrea de Convivència, 
Seguretat i Mobilitat va informar sobre la 
coordinació amb Via Pública i respecte a la 
disponibilitat de sonòmetres per fer 
comprovacions de sorolls.  
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
77/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
IV-V 

 

 
En relació a la retirada de la bandera LGTBIQ, així com la invisibilització de les activitats LGTBIQ a les festes de Pubilla 

Cases, per part de la Regidora del Districte IV-V. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
retirada de la bandera LGTBI+, així 
com la invisibilització de les activitats 
LGTBI+ a les festes de Pubilla Cases, 
per part de la Regidora del Districte IV-
V. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
en el present procediment de greuge 
d’acord amb les consideracions 
contingudes a la part expositiva. Així 
mateix, fa les següents recomanacions 
a la regidoria d’Igualtat i LGTBI+: 
- L’elaboració i l’aprovació d’un protocol 
d’actuació intern i transversal que 
contempli com s’ha d’actuar des dels 
diferents àmbits i responsabilitats de 
l’ajuntament davant les queixes o 
actituds LGTBI-fòbies per assegurar els 
drets de les persones LGTBI+. 
- Tal i com ja preveu el Pla Local per a 
la diversitat sexual, afectiva i de gènere 
2018-2022, la implementació de la 
formació del personal municipal 
subjecte al deure d’intervenció en 
matèria del Protocol per a fer efectiu 
l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia per tal que la seva 
intervenció sigui eficaç i garanteixi els 
drets de les persones LGBTI+. 
- L’elaboració d’un projecte de 
comunicació i imatge que potencií la 
visibilització i el reconeixement de la 
realitat de les persones LGTBI+ a la 
Ciutat, en els àmbits municipals de la 
comunicació, la documentació, la 
imatge i els formularis, tal i com ja es 
preveu a l’eix de treball número 1, del 
Pla Local per a la diversitat sexual, 
afectiva i de gènere (2018-2022); relatiu 
a l’organització municipal, la 
comunicació i la transversalització.  

 
Pendent de resposta. 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
82/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
III 

 

 
En relació a la restitució de l’ús del local cedit per l’Ajuntament al casal d’entitats “L’Aula”. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
restitució de l’ús del local cedit per 
l’Ajuntament al casal d’entitats “L’Aula . 
 

 
La Síndica resol, finalitzar les 
actuacions del procediment de greuge 
atès que l’Ajuntament està en tràmit de 
procedir a la restitució a l’entitat 
reclamant de la potestat d’ús del local 
cedit en el casal d’entitats del carrer 
Anselm Clavé, mitjançant l’autorització 

 
Pendent de resposta. 
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d’ús, la llicència o el conveni 
corresponent que hauria d’incloure, 
almenys, la seva durada, els drets, els 
deures i les prohibicions establertes. 
Així mateix, sol·licita a la Regidoria del 
Districte III i a l'Àrea de Planificació, 
Territori i Economia que informin 
aquesta Sindicatura dins d’un termini 
màxim de dos mesos de l’estat de la 
tramitació del procediment que ha de 
regularitzar documentalment la cessió 
de l’ús privatiu de l’espai a l’entitat 
mitjançant l’autorització d’ús, la llicència 
o el conveni corresponent, així com de 
l’efectiu restabliment del dret d’ús a 
l’entitat. També recorda a l’Àrea de 
Planificació, Territori i Economia que les 
entitats a les que l’Ajuntament cedeixi 
l’ús privatiu d’espais municipals han de 
disposar de la corresponent 
formalització documental de la cessió 
mitjançant autorització, llicència o 
conveni. 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
133/2022 

 
SI 

 
GREUGE 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 

 
CIUTAT 

 

 
En relació al compliment de la normativa vigent pel que fa a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de L’Hospitalet de 

Llobregat. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
Els interessats sol·liciten la intervenció 
de la Síndica en relació al compliment 
de la normativa vigent pel que fa a l’ús 
de la llengua catalana a l’Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat  
 

 
Es troba en tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. 

 
En procés d’instrucció 

 
 
 

 QUEIXES 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
5/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
III 

 

 
En relació al canvi d’ubicació de les lletres de l’obra visual de Joan Brossa a la plaça Francesc Macià, així com d’altres 

temes. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instància que no ha estat 
contestada per l’Ajuntament., sobre el 
canvi d’ubicació de les lletres de l’obra 
visual de Joan Brossa a la plaça 

 
La Síndica resol estimar la queixa atès 
que l’Ajuntament no va donar resposta 
a la sol·licitud d’informació formulada 
per l’associació veïnal en data 4 
d’octubre de 2021, en relació al canvi 
d’ubicació de les lletres apilades que 

 
En data 25.07.2022 EPHUS informa que 
l’Àrea d’Educció, Innovació i Cultura s’han 
convocat darrerament reunions del PEPPA 
on s’ha tractat l’elaboració del catàleg del 
nou PEP (Pla Especial de Patrimoni) on 
també s’inclouran les obres artístiques i 
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Francesc Macià, així com la seva 
inclusió dins el PEPPA (Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic). 

formen part de l’obra “Poema corpori”, 
també anomenada “Les lletres”, de 
l’artista Joan Brossa, instal·lada a la 
Pça. Francesc Macià; tot i considerar 
que l’actuació municipal es va fer per a 
prevenir accidents a les criatures i per a 
preservar i conservar l’obra artística; 
que va ésser netejada, restaurada i 
pintada amb ocasió d’aquest canvi 
d’ubicació. 
Així mateix fa dues recomanacions a 
les àrees d'Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat, i d'Educació, 
Innovació i Cultura: 
-L’estudi de la implementació d’un Pla 
de protecció de les obres artístiques i 
escultòriques de L’Hospitalet (bens 
mobles), la seva catalogació i 
preservació; atès que formen part del 
patrimoni històric i cultural local i han 
d’ésser protegides per a permetre tant 
el gaudi actual com la transmissió a les 
generacions futures, tenint en compte 
que són elements que conformen la 
memòria i la identitat ciutadana i la 
projecció exterior de la Ciutat.  
- Que es programi el manteniment i la 
reparació d’aquesta i les altres 
escultures que es troben a l’espai públic 
i, pel que fa a l’obra “les lletres” de Joan 
Brossa, s’ha observat que malgrat el 
manteniment realitzat, hi ha pendent de 
reparar rajoles trencades o arrencades 
de les bases d’algunes de les lletres 
verticals. 
 

escultòriques de la Ciutat. Respecte del 
manteniment d’aquesta escultura, es 
programa la reparació de les rajoles 
trencades i arrencades de la base 
d’algunes de les lletres verticals. El 
6.9.2022, l’Àrea d’Educació, Innovació i 
Cultura informa que la petició de que 
s’incloguin aquestes obres al catàleg es 
farà en el marc de la renovació de 
l’esmentat Pla Especial, dins de la 
Comissió estable de Patrimoni Cultural. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
12/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
III 

 

 
En relació al desacord amb el tancament de la biblioteca de Santa Eulàlia. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada, en 
representació de l’AVIV del barri de 
Santa Eulàlia, sol·licita la intervenció de 
la Síndica en relació a una instància 
sobre el desacord amb el tancament de 
la Biblioteca de Santa Eulàlia, que no 
ha estat contestada per l’Ajuntament. 
 

 
La Síndica resol estimar parcialment la 
queixa presentada per l’Associació de 
Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia atès 
que, si bé l’Ajuntament va respondre a 
l’entitat en data 27.01.2022, en el seu 
escrit únicament va fer referència a les 
causes tècniques i de seguretat que 
van motivar el tancament de la 
biblioteca del C. Pareto, però no va 
resoldre ni respondre la concreta 
pretensió formulada sobre la possibilitat 
de recuperar l’equipament, en el mateix 
lloc o en un altre del barri, ni tampoc va 
informar que s’havien iniciat els treballs 
per a la revisió del Pla de Biblioteques 
de 1997. Així mateix, recomana a l’Àrea 
d'Educació, Innovació i Cultura i a la 
Regidoria del Districte III que en la 
revisió del Pla de Biblioteques vigent de 
1997 que està previst que s’aprovi 

 
En data 14.09.2022 l’Àrea d’Educació, 
Innovació i Cultura, va informar que s'està 
treballant en l'elaboració del nou pla de 
biblioteques que haurà d’estar enllestit a 
finals 2022, d’acord amb el document La 
biblioteca pública municipal Directriu per a 
les xarxes urbanes, editat per la Diputació 
de Barcelona i amb el Mapa de Lectura 
Pública i en la redacció del nou es faran 
trobades amb tècnics i amb usuaris. 
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enguany; es tinguin en compte també 
en la planificació de les biblioteques de 
proximitat, especialment pel que fa al 
Districte III que inclou els barris de 
Santa Eulàlia i Gran Via Sud, els 
estàndards i els mòduls òptims que 
preveu el Mapa de Lectura Pública de 
Catalunya de 2014, la desitjable 
centralitat dels equipaments i la 
necessària participació efectiva de les 
veïnes, veïns i entitats en l’elaboració 
d’aquest pla que resulta estratègic per a 
la Ciutat. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
13/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
I 

 

 
En relació al compliment de l’acord de mediació sobre els sorolls i molèsties que ocasiona als veïns/es del c. Juan de 

Toledo, 27, les activitats de l'AVV Sant Josep 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de compliment de l’acord de 
mediació sobre els sorolls i molèsties 
que ocasiona als veïns/es del c. Juan 
de Toledo, 27, les activitats de l'AVV 
Sant Josep. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
d’instrucció de l’expedient de queixa 
relatiu a les immissions sonores 
produïdes per les activitats que es duen 
a terme en el local de titularitat 
municipal del C. Ebre, 18, cedit a una 
associació veïnal; tenint en compte que 
per part de l’Ajuntament s’hauria de 
cercar una solució definitiva al problema 
que es perllonga des de fa anys, donat 
que els mesuraments realitzats van 
acreditar l’existència efectiva de les 
molèsties denunciades, les quals, per 
un escàs marge, superaven els nivells 
permesos. Així mateix, recomana a 
l’Àrea de Convivència i Seguretat i a la 
Regidoria del Districte, en concordança 
amb les resolucions anteriors del Síndic 
de Greuges de Catalunya i d’acord amb 
les propostes formulades pel mateix 
Consistori; que s’estudiï la possibilitat 
de cedir a l’entitat veïnal el local 
rehabilitat de la Casa del conserge de 
l’antiga fàbrica Cosme Toda o bé d’un 
altre espai que es consideri idoni 
perquè l’associació pugui desenvolupar 
plenament les seves activitats socials i 
culturals o, subsidiàriament, si això no 
resultés possible, que com a mesura 
correctora es projecti l’aïllament acústic 
del local del C. Ebre número 18; sens 
perjudici d’adoptar les altres mesures 
protectores i preventives adients mentre 
no es resolgui definitivament el 
problema d’immissions. 
 

 
El dia 8 de juny es va rebre la resposta de 
l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat, informant que no tenen 
competència per tal “que s’estudiï la 
possibilitat de cedir a l’entitat veïnal el local 
rehabilitat de la Casa del conserge de 
l’antiga fàbrica Cosme Toda o bé d’un altre 
espai que es consideri idoni perquè 
l’associació pugui desenvolupar plenament 
les seves activitats social i culturals o, 
subsidiàriament, si això no resultés 
possible, que com a mesura correctora es 
projecti l’aïllament acústic del local del C. 
Ebre número 18. Sí que, tal com us vam 
informar, la Unitat de Mediació va contactar 
amb l’AVIV de Sant Josep i els veïns 
implicats i es van arribar a acords per tal 
de fer la convivència més fàcil.         En 
data 16.06.2022, es va rebre la resposta 
del regidor president del Districte I (Barris 
del Centre, Sant Josep i Sanfeliu) on, pel 
que fa a la recomanació d’un espai 
alternatiu a l’actual seu de l’associació de 
veïns de Sant Josep, va informar “que 
aquest Ajuntament té com a encàrrec la 
recerca d’aquest nou emplaçament, i des 
del Districte I amb l’àrea de Planificació, 
Territori i Economia, estem estudiant la 
possibilitat de recuperar les dependències 
municipals del parc de la Serp que 
alliberarà el casal d’avis del barri de Sant 
Josep quan es desplacin a uns nous 
espais del carrer de Castillejos”.  
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
14/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud d’anul·lació per improcedent d’una taxa de cementiri. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud d’anul·lació per improcedent 
d’una taxa de cementiri. 

 
La Síndica resol estimar la queixa en el 
mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable l’Òrgan 
de Gestió Tributària mitjançant 
l’anul·lació de la taxa per manteniment 
funerari de 2021 i donat que consta 
iniciat l’expedient de devolució dels 
drets funeraris. 
 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
15/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
V 

 

 
En relació a les molèsties que provoquen les taules de la terrassa d’un bar situat al carrer Naranjos que impedeixen la 

sortida de la porteria i el pas als vianants. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
les queixes sobre les molèsties que 
provoquen les taules de la terrassa 
d’un bar situat al carrer Naranjos que 
impedeixen la sortida de la porteria i el 
pas als vianants, i que no han estat 
contestades. 
 

 
La Síndica resol finalitzar provisionalment 
les actuacions del present expedient de 
queixa atès que per part de l’Ajuntament hi 
ha un procediment en curs que s’ha iniciat 
per resoldre la problemàtica que genera 
l’ocupació de la via pública per part de 
l’establiment. Així mateix, informa a l’Àrea 
de Convivència i Seguretat, li atorga un 
termini de tres mesos per comunicar les 
actuacions o mesures adoptades per a 
resoldre la problemàtica que genera 
l’ocupació de la via pública per part de 
l’establiment. 

 
En data 4.09.2022 el Departament de 
Llicències d’Ocupació de Via Pública 
informa que s’han continuat les 
actuacions i es va concedir una vista i 
audiència a l’establiment afectat en el 
sentit que proposava la inspecció de Via 
Pública (passar a mobiliari reduït les 
taules, per tal de permetre més espai de 
vorera pels ciutadans/es, i al mateix 
temps reubicar una de les taules perquè 
no estigui davant de l’entrada a l’escala 
de veïns/es) i resta pendent fins a dictar 
la resolució. 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
16/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la denegació del servei de transport adaptat. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
denegació del servei de transport 
adaptat per desplaçar-se al centre 
ocupacional radicat a Cerdanyola. 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de l’expedient i procedir al seu arxiu; 
informant a la persona interessada del 
seu dret a presentar una sol•licitud de 
prestació de Servei de Transport Públic 

 
En data 28 de juliol es rep l’informe de 
l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat, on detallen extensament la 
informació del nou contracte de transport 
adaptat que s’iniciarà a partir del 1 
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 Adaptat, d’acord amb el tràmit que 
figura a la seu electrònica amb la 
denominació “Servei de transport 
adaptat”, adjuntant la documentació i 
els informes perquè l’Ajuntament pugui 
valorar-los i emetre la resolució que 
correspongui. Així mateix, recomana a 
les Àrees d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans i de Convivència i 
Seguretat que en vista a garantir els 
drets de les persones amb discapacitats 
que es recullen a la Llei 12/2007, de 
Serveis socials i la Llei 13/2014, 
d'accessibilitat; s’asseguri a les 
persones discapacitades que ho 
sol•licitin i compleixin els requisits 
establerts, l’accés en transport públic 
adaptat a llurs centres ocupacionals o a 
d’altres serveis que permetin garantir la 
seva integració, durant tots els dies 
laborables; cercant quan calgui l’acord i 
el suport de les administracions i/o dels 
organismes competents en la matèria. 
 

d’octubre d’enguany, que a més de l’àmbit 
territorial dins del municipi de L’Hospitalet 
de Llobregat, inclou també els 
desplaçaments als següent municipis: 
Barcelona, Cornellà, Esplugues., St. Just 
Desvern i el Prat de Llobregat (exclòs 
l’Aeroport), l’Institut Guttmann de Badalona 
i el centre Acosu de Molins de Rei; però no 
a Cerdanyola, on està ubicat el centre 
ocupacional corresponent al seu fill, per la 
qual cosa s’informa a l’interessat que el 
més aviat possible ha de presentar la 
sol·licitud formal de prestació de Transport 
Adaptat per al seu fill al centre ocupacional 
ubicat a Cerdanyola del Vallès perquè 
l’Ajuntament pugui valorar-ho i emetre la 
resolució corresponent. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
17/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació amb el desacord amb una multa per infracció de trànsit. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
amb el desacord amb una multa per 
infracció de trànsit. 
 

 
La Síndica resol desestimar la queixa 
atès que segons informa l’Ajuntament, en 
la tramitació de l’expedient sancionador 
per infracció en matèria de trànsit es van 
fer les notificacions corresponents d’inici 
del procediment i d’imposició de la sanció 
i, durant la tramitació del mateix, no 
consta la presentació d’al·legacions de 
disconformitat o de prova en contrari que 
desvirtuessin la presumpció de veracitat 
dels fets continguts a la denúncia 
formulada per l’agent de l’autoritat. Així 
mateix, sol·licita a l’Organisme de Gestió 
Tributària que dins del termini de dos 
mesos, informi a aquesta Sindicatura de 
la resolució que recaigui en el 
recurs/instància presentat per l’interessat 
en data 19.1.2022. 
 

 
En data 27.06.2022, l'ORGT informa que el 
23.03.2022 es va resoldre no admetre a 
tràmit el recurs de l'interessat contra un 
requeriment de pagament relatiu a la 
liquidació en concepte de multa de transit 
per import de 200€, notificada 31.03.2022. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
18/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació amb la manca de resposta a la sol·licitud de devolució de l’impost de plusvàlua en una transmissió sense 

increment de valor. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de devolució de l’impost de 
plusvàlua en una transmissió sense 
increment de valor, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol sol·licitar a l'Àrea de 
Planificació Estratègica i Econòmica, 
Joventut perquè tan aviat com sigui 
possible, resolgui de manera expressa 
el recurs de l'interessat que els va 
traslladar el ORGT en data 2.3.2022, en 
aplicació del que s'estableix en l'article 
21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques; ja que 
encara que pot considerar-se produït el 
silenci administratiu desestimatòria pel 
transcurs del termini, això no eximeix a 
l'administració de l'obligació de resoldre 
de manera expressa totes i cadascuna 
de les qüestions formulades pel 
recurrent, atorgant un termini d’un mes, 
de les mesures reforç o adoptades o 
que han previst adoptar per a resoldre 
l'acumulació d'expedients del IIVTNU 
pendents de resoldre i, concretament, la 
situació del tràmit del recurs de la 
persona interessada. Així mateix, 
s’informa a la persona interessada que 
pot continuar amb la seva pretensió 
mitjançant la interposició d'una 
reclamació economicoadministrativa 
davant el TEAL. 
 

 
En data 27.06.2022 l’Ajuntament va 
resoldre estimar el recurs de 22 de maig de 
2015, perquè no s'havia posat de manifest 
cap increment patrimonial, anul·lar la 
liquidació i reconèixer el dret a la devolució 
de 772,02'-€, de l'IIVTNU.  
En data 13.06.2022 l’Àrea d’Hisenda, TIC i 
AC informa el següent: 
1.D’una banda posar de manifest que 
l'acumulació d’expedients pendents de 
resoldre deriva de la manca de personal al 
departament, tenint en compte que, entre 
altres motius, l'assessor jurídic que 
informava aquests expedients va deixar la 
seva plaça vacant sense substitució el 
setembre de 2021, i atesa la impossibilitat 
de tramitar els recursos pendents amb els 
mitjans personals existents. 2.Pel que fa a 
les mesures de reforç adoptades, des 
d’Ordenació Tributària i Tresoreria es va 
proposar l'adjudicació d'un contracte menor 
el mes de desembre de 2021, el qual es va 
acabar adjudicant al mes de febrer de 
2022, per tal de realitzar tasques auxiliars 
que facilitessin la resolució dels 
expedients. L’empresa adjudicatària de dit 
contracte ha renunciat a la seva execució, 
trobant-se en aquest moment el contracte 
en fase de liquidació pels treballs realitzats. 
Tanmateix estava prevista, pel mes de 
maig de 2022, la incorporació d'una nova 
persona com a assessora jurídica, previsió 
que s’ha posposat per part del 
Departament de personal, previsiblement, 
al mes de desembre de 2022. Per tot 
l’anterior, s'està destinant un dels dos 
assessors jurídics per tal que, de forma 
prioritària, informi els recursos pendents de 
l’IIVTNU, juntament amb la col·laboració 
d’una auxiliar tècnica de gestió i un 
administratiu.  
3.Pel que fa a la situació del tràmit del 
recurs de la persona interessada, s’informa 
que la proposta de resolució està signada i 
actualment es troba en el tràmit 
d’aprovació. L’Hospitalet de Llobregat, a la 
data de la signatura electrònica. 
 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
19/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació a una queixa sobre el mal estat de la calçada de la Travessia Industrial, entre l’av. Pau Casals i l’av. 

Fabregada. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una queixa sobre el mal estat de la 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
atès que l’Ajuntament va reparar el sot 
que hi havia a la Travessia Industrial 

 
No procedeix 
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calçada de la Travessia Industrial, entre 
l’av. Pau Casals i l’av. Fabregada, de la 
qual no ha rebut resposta. 
 

amb Av. Fabregada i tenint en compte 
que la queixa està en via de resoldre’s 
definitivament, amb la licitació del 
contracte d’obres corresponent al 
Projecte de remodelació de diversos 
carrers de la Ciutat, publicada en data 
30.03.2022, en la que es preveu les 
actuacions en el tram de la Travessia 
Industrial comprès entre la Plaça 
Amalvígia i el carrer de Caterina Albert, 
que inclou el tram de carrer que 
esmenta la persona interessada. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
20/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
III 

 

 
En relació al manteniment de les llums del passadís que va de la pl. Unicef a l'av. Carrilet, sota els pisos. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de manteniment de les llums 
del passadís que va de la pl. Unicef a 
l'av. Carrilet, sota els pisos, de la qual  
no ha rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la queixa relativa a la manca de 
funcionament de l’enllumenat del 
passadís que hi sota l’edifici que 
connecta la Plaça Unicef amb l'Av. del 
Carrilet, tenint en compte que el 
manteniment d’aquests llums no 
correspon a l’Ajuntament per no estar 
connectats a l’enllumenat públic. Així 
mateix sol·licita a l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 
que adopti les mesures que permetin 
disposar de condicions òptimes 
d’il·luminació i neteja en els dos 
passadissos interiors dels edificis 
d’accés per a vianants que connecten 
amb la plaça Unicef. 
 

 
En data 04.10.2022, el Servei EPHUS 
informa sobre la programació de neteja 
dels dos passadissos (escombrada i 
cisterna), sobre l’atenció de les incidències 
de neteja que són ateses el mateix dia o al 
dia següent i pel que fa a la il·luminació, 
indiquen que el passadís que va del C 
Santa Eulàlia a la Pl. Unicef si esta 
connectada a l’enllumenat públic i fa el 
manteniment l’ajuntament i l’altre passadís 
no ho està i, per tant, l’ajuntament no en fa 
el manteniment.  
 

 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
21/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a una sol·licitud de canvi de titularitat d’un dret funerari . 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud de canvi de titularitat 
d’un nínxol, de la qual no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de l'expedient de queixa sobre demora 
en la tramitació de la transmissió d'un 
dret funerari, atès que l'Ajuntament ha 
informat que s'està tramitant el canvi de 
titularitat sol·licitat, en disposar ja de la 
documentació necessària. Així mateix, 
sol·licita a l'Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 
que, a efecte del seguiment de 
l'expedient; informin aquesta 

 
En data 8 de juliol, per part de l’Àrea de 
Planificació, Territori i Economia es va 
informar que el dia 16 de maig de 2022 es 
va notificar a l’interessat la resolució de 
modificació de concessió del Dret funerari 
de la sepultura núm. 2650 de la via Sant 
Daniel, per transmissió mortis causa i s’ha 
procedit a l’expedició del títol del Dret 
funerari esmentat al seu nom. 
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Sindicatura dins del termini màxim de 
dos mesos, de la resolució adoptada en 
relació a la sol·licitud formulada per 
l'interessat de canvi de titularitat del dret 
funerari. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
28/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
I 

 

 
En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la sol·licitud de retorn de la fiança de vorera i devolució del 

pagament duplicat de la llicència primera ocupació. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació la 
sol·licitud de retorn de la fiança de 
vorera i de devolució del pagament 
duplicat de la llicència primera 
ocupació, de la qual no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa en la 
part relativa a la devolució de l’import 
de la fiança de vorera, en el mateix 
sentit que ja ha resolt prèviament de 
forma favorable l’Ajuntament i estimar la 
queixa en la part relativa a la devolució 
del pagament duplicat de la llicència de 
primera ocupació, atès que l’Àrea 
d’Hisenda, TIC i Atenció Ciutadana ha 
informat que vist l’error i acreditat el 
pagament indegut per import 127,24 €, 
s’informarà favorablement el retorn del 
mateix al titular. Així mateix, sol•licita a 
l'Àrea d'Hisenda, TIC i Atenció 
Ciutadana que informi a aquesta 
Sindicatura sobre la situació del tràmit 
de devolució a l’interessat del 
pagament duplicat per import de 127,24 
€ 
 

 
La devolució de la fiança de vorera es va 
fer en data 1.02.2022. El dia 24.11.2022 el 
Servei d'Urbanisme i Activitats informa que 
ja s'ha emes informe jurídic favorable a la 
devolució del pagament duplicat de la 
llicència i ara s'ha de concretar la 
formalització del retorn que haurà de fer 
l'OGTR; afegint que tant bon punt estigui 
resolt, en faran trasllat. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
30/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a les reclamacions presentades per a la devolució de l'import liquidat i embargat de l'IMIVTNU i deixar sense 

efecte la liquidació de pagament de la sanció. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
les reclamacions presentades, de les 
quals no ha rebut resposta, referides a 
la devolució de l'import liquidat i 
embargat de l'IMIVTNU i a deixar sense 
efecte la liquidació de pagament de la 
sanció, per resultar ambdues 
improcedents al no haver-se produït 
guany patrimonial. 

 
La Síndica resol estimar parcialment la 
queixa atès que en les dues resolucions 
de l’Òrgan de Gestió Tributària, la 
primera que desestimava la instancia 
de 26.07.2021 i la segona que 
acordava la inadmissió per 
extemporània de la formulada en data 
3.10.2021, qualificades ambdues com a 
recursos de reposició; es van superar 
els terminis màxims previstos per la 
normativa per al recurs de reposició (1 
mes) i per a resoldre els procediments 
de rectificació d'autoliquidacions (6 
mesos). Així mateix, s’informa a la 

 
En data 11.04.2022, mitjançant Resolució 
de data 5 d'abril de 2022, de la gerent de 
l’ORGT de la Diputació de Barcelona es va 
desestimar el recurs de reposició presentat 
per la reclamant, contra la liquidació de 
l'IIVTNU, corresponent a la transmissió de 
data 28/07/2017 d’un immoble. 
El 10 de maig de 2022 la interessada va 
presentar reclamació econòmic 
administrativa demanant que el TEAL 
dictés resolució per anular o deixar sense 
efecte la liquidació de l'IMIVTNU de 
21.5.2021 per import 929,14 €, i també la 
sanció d'11.02.2022 imposada de 300,24 
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persona interessada que contra la 
desestimació expressa per l’ORGT de 
les instàncies presentades en dates 
26.07.2021 i 3.10.2021, relatives a la 
disconformitat amb la liquidació per part 
de l’Ajuntament /OGT de l'IMIVTNU 
quan no hi havia guany patrimonial; pot 
interposar una reclamació econòmic-
administrativa davant el TEAL dins el 
termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la resolució dels recursos 
que finalitza el proper 12 de maig de 
2022 
 

€. 
En data 6.9.2022 el TEAL actuant de 
forma unipersonal en única instància, 
d’acord amb la fonamentació que figura a 
la part expositiva de la resolució, va 
declarar la inadmissibilitat de la reclamació 
per falta de competència.  

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
32/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
II 

 

 
En relació a les molèsties produïdes per una activitat de bar radicat al Pujós. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
les molèsties produïdes per una 
activitat de bar radicat al C. Pujós. 
 

 
La Síndica resol finalitzar 
provisionalment la queixa i sol·licita a 
l’Àrea de Convivència i Seguretat la 
continuïtat de les actuacions de 
seguiment i control del correcte 
funcionament de l’establiment radicat a 
C. Pujós i de la mediació entre les 
parts, fins a resoldre de forma 
satisfactòria i definitiva les molèsties 
que origina aquesta activitat. 
 

 
En data 30.09.2022 el servei Mediació 
informa dels antecedents, les intervencions 
y la valoració del cas; concloent que ha 
estat un acompanyament llarg i complex i 
que van finalitzar les actuacions amb els 
compromisos acordats per les parts 
convinguts a la reunió de 29.03.2022. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
33/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació a una instancia mitjançant la qual sol•licitava que se sancionés a l’empresa constructora de la zona de 

Cosme-Toda. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia mitjançant la qual 
sol·licitava que se sancionés a 
l’empresa constructora de la zona de 
Cosme-Toda, de la qual no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa 
presentada atès que l’Ajuntament no va 
informar a la persona interessada sobre 
les actuacions dutes a terme en relació 
amb la denúncia presentada en data 
15.09.2021; encara que sí va actuar de 
forma diligent, obrint un expedient de 
disciplina urbanística de referència 
AJT/88871/2021, en el que es va 
acreditar el dia 30 de setembre de 2021 
l’esmena de la irregularitat comunicada 
i tenint en compte que s’ha informat que 
s’incoarà el corresponent expedient 
sancionador segons l’Ordenança 
municipal. Així mateix, sol·licita a l’Àrea 
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 

 
En data 2.10.2022 el Servei d’EPHUS va 
informar que el dia 27.09.2022 van 
notificar a l’empresa constructora la 
resolució d’incoació d’expedient 
sancionador per la infracció lleu prevista a 
l’article 56 de l’Ordenança municipal 
reguladora de les actuacions de naturalesa 
urbanística subjectes a control municipal, 
consistent en l’incompliment de la 
col·locació de la placa o informació 
normalitzada del títol habilitant respecte a 
l’OMJ 20180040. 
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Sostenibilitat que informi a aquesta 
sindicatura dins el termini de tres 
mesos, sobre l’estat de la tramitació del 
procediment sancionador incoat en 
relació a la infracció comesa tipificada a 
l’article 40 de l’Ordenança municipal 
reguladora de les actuacions de 
naturalesa urbanística subjectes a 
control municipal. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
34/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació a una sol·licitud de còpia d’una documentació continguda a un expedient. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud de còpia d’una 
documentació continguda a un 
expedient, de la qual no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions i 
procedir a l’arxiu de l’expedient de queixa 
atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament 
va informar a la persona interessada de 
les comprovacions realitzades pels 
Serveis Tècnics Municipals en data 4 de 
febrer de 2020, així com de l’incompliment 
de l’art. 53 de l’Ordenança reguladora de 
les actuacions de naturalesa urbanística 
subjectes a control municipal, mitjançant la 
transcripció de l’Informe Tècnic 
d’Inspecció que figura a l’acord d’incoació 
del procediment de protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat per la Junta de 
Govern Local en 7 d’octubre de 2020, que 
li va ésser notificat en data 20.10.2020. 
 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
35/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació una sol·licitud de devolució de l’import corresponent a la reversió d’una sepultura (Via Santa Eulalia) del 

cementiri de l'Hospitalet 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud de devolució de l’import 
corresponent a la reversió d’una 
sepultura (Via Santa Eulalia) del 
cementiri de l'Hospitalet, de la qual no 
ha rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa en el 
mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable l’Àrea 
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat, amb la tramitació de 
l’expedient de la reversió de la 
sepultura per fer la devolució de l’import 
corresponent. 

 
El dia 12 de setembre de 2022 es va donar 
ordre de pagament de la devolució de 
l’import corresponent a la reversió de la 
sepultura. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
37/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud d’explicació de les diferències econòmiques entre la nova licitació per a les Escoles Bressol 

Municipals de l’Hospitalet respecte a les seves nòmines 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol•licitud d’explicació de les diferències 
econòmiques entre els import que 
figuren a la nova licitació per a les 
Escoles Bressol Municipals de 
l’Hospitalet respecte a les seves 
nòmines. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
atès que, en relació a la queixa 
formulada, el concessionari del servei 
ha aportat la informació requerida sobre 
les condicions laborals aplicades i tenint 
en compte que qualsevol conflicte amb 
l’empresa concessionària per part del 
personal que hi presta servei, s’ha de 
dirimir necessàriament davant la 
jurisdicció social. Així mateix, insta a 
l’Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 
perquè, en exerceixi de les facultats de 
control previstes a la legislació de 
contractes, en relació a la queixa 
presentada i prèvia l’autorització de la 
interessada, comprovi que efectivament 
es compleixen les condicions laborals 
exigibles d’acord amb el estableix el 
contracte de la concessió i la legislació 
laboral aplicable.  
 

 
En data 7.9.2022 Educació reitera que és 
un assumpte privat entre les parts, que la 
licitació preveu un pressupost teòric, que 
no disposen d'autorització de cessió de 
dades de usuària, que l'empresa presenta 
els documents de Seguretat Socials i que 
fan seguiment de la concessió. 

 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
40/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació a una sol·licitud sobre el corre-can i el parc de La Cabana 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud sobre el corre-can i el 
parc de La Cabana, que no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
i procedir a l’arxiu de expedient donat 
que l’Ajuntament ha donat les 
explicacions sobre els punts continguts 
a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
Així mateix, informa a la persona 
interessada de la possibilitat de 
canalitzar les seves propostes 
d’actuació i /o de millora a través del 
Consell del Districte I o bé mitjançant la 
presentació de suggeriments davant la 
Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions 
 

 
No procedeix 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
41/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SÏ 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació amb la revisió del procés i decisió de denegació de la participació a la prova pilot de teletreball. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
amb la revisió del procés i decisió 
de denegació de la participació a la 
prova pilot de teletreball. 
 

 
La Síndica resol finalitzar el procediment atès 
que la tramitació de la sol·licitud de teletreball 
s’ha ajustat al procediment que preveu l’art. 18 
de l’Acord per a la prestació de serveis en 
modalitat de teletreball; tenint en compte que 
l’Ajuntament reconeix que la interessada 
compleix els requisits subjectius exigibles i 
ocupa un lloc de treball susceptible a priori de 
ser prestat en una modalitat de teletreball i que 
la denegació de la seva sol•licitud es va 
fonamentar en l’informe negatiu del 
Departament on presta serveis, on s’adduïa la 
incompatibilitat del teletreball amb les necessitat 
del servei i la manca de recursos humans i, 
també, perquè el perfil d'arquitecte i arquitecte 
tècnic ja estaven degudament representats a la 
prova pilot. Així mateix, sol·licita a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans que, 
a sol·licitud de la interessada i de comú acord 
amb l’Àrea on presta serveis; s’estudiï l’adopció 
de les mesures de conciliació possibles que 
preveu la normativa, a fi de donar resposta a la 
necessitat formulada de millorar la conciliació 
laboral i familiar. També recomana a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans que 
en el calendari d’implementació del teletreball 
que s’ha d’establir en acabar la prova pilot, 
previst a la disposició final de l’Acord per a la 
prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball, s’estudiï ampliar el nombre 
d’empleats que s’hi podran acollir i també 
incorporar criteris específics en funció de la 
modalitat de teletreball que es demana i de les 
necessitats del servei així com la seva 
compatibilitat amb el teletreball que poden 
preveure i/o al·legar els departaments i/o les 
àrees a l’hora d’emetre els informes preceptius. 
 

 
En data 16.10.2022 RRHH informa 
sobre les opcions a les que es pot 
acollir la persona interessada i que 
incorporaran la recomanació sobre 
teletreball en el marc de les sessions 
de treball de la Comissió de 
seguiment i d'avaluació del teletreball. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
42/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a una instancia sol·licitant que es mantingui la domiciliació bancaria de la taxa del cementiri. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia sol·licitant que es 
mantingui la domiciliació bancaria de la 
taxa del cementiri, de la qual no ha 
rebut resposta. 

 
La Síndica resol estimar la queixa en el 
mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable l’Òrgan 
de Gestió Tributària que ha informat 
que consten gravades les dades de la 
domiciliació bancària que demanava 

 
No procedeix 
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 l’interessat a la seva instància, al qual 
han tramès un nou document de 
pagament en període voluntari de la 
taxa de manteniment del Cementiri de 
2021. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
45/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a diverses instàncies de disconformitat de multes imposades. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
diverses instàncies de disconformitat 
de multes imposades, que no han rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar el 
procediment de queixa, atès que 
l'Ajuntament ha declarat la prescripció 
de la infracció de trànsit denunciada, 
acordant el sobreseïment del 
procediment sancionador, amb 
tancament i arxivament de les 
actuacions dutes a terme, sense 
declaració de responsabilitat. 
 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
46/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la petició respecte a l’obligatorietat de presentar informe auditor per a tots els projectes de les entitats 

cofinançats per altres administracions públiques. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
petició respecte a l’obligatorietat de 
presentar informe auditor per a tots els 
projectes de les entitats cofinançats per 
altres administracions públiques. 
 

 
La Síndica resol recomanar a 
l’Ajuntament que a les properes 
convocatòries de subvencions, en el 
supòsit de subvencions atorgades que 
comptin amb co-finançament d’altres 
administracions, s’estudiï fixar un llindar 
econòmic, similar al previst en 
subvencions atorgades d’import igual o 
superior als 60,000€, a partir del qual 
sigui exigible la justificació mitjançant 
compte justificatiu amb informe 
d’auditoria; amb la finalitat de garantir la 
necessària proporcionalitat de la 
mesura i l’alhora evitar incrementar 
innecessàriament els costos de 
projectes de baix import que presentin 
les entitats de menor dimensió i 
recursos, cofinançats per altres 
administracions. 
 

 
En data 29.11.2022 la Gerència Municipal 
informa que s’ha acceptat la recomanació 
per a totes les convocatòries de 
subvencions que es porten a l’aprovació 
inicial de la JGL el 30.12.2022 i que les 
d’Esports aquesta setmana comencen el 
circuit d’aprovació. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
47/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació al compliment de les funcions de l’OMIC per tal que dicti resolució declarant la responsabilitat d’una empresa 

denunciada 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
compliment de les funcions de l’OMIC 
per tal que dicti resolució declarant la 
responsabilitat d’una empresa 
denunciada. 
 

 
La Síndica resol desestimar la queixa 
atès que en la tramitació de l’expedient 
de reclamació en consum, l’OMIC va 
seguir el procediment previst en el 
Decret 98/2014, regulador del 
procediment de mediació en les 
relacions de consum; finalitzant les 
actuacions perquè la part reclamada no 
va acceptar el procediment de mediació 
i informant a l’interessat de l’arxiu de 
l’expedient per aquesta causa i de la 
possibilitat de continuar amb la 
pretensió de rescabalament de danys 
en via judicial; mitjançant una 
comunicació que va superar el termini 
previst sense que consti la seva 
ampliació per concorre una causa 
justificada. Així mateix, recomana a 
l’OMIC que valori tècnicament si 
correspon traslladar l’expedient a la 
Direcció General d’Energia o l’Agència 
Catalana del Consum, perquè s’avaluï 
l’actuació de la distribuïdora i/o la 
comercialitzadora pel que fa al 
subministrament afectat i, en el seu cas, 
es determini si hi ha responsabilitat 
administrativa. 
 
 

 
El Servei Municipal de Consum informa 
que en data 21.09.2022 han traslladat 
l’expedient a l’Agència Catalana del 
Consum. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
48/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
III 

 

 
En relació a la brutícia que ocasionen els gossos i coloms als voltants del C. Comerç, 12. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
brutícia que ocasionen els gossos i 
coloms als voltants del c. Comerç, 12. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
i procedir a l’arxiu de expedient donat 
que l’Ajuntament en relació a la queixa, 
ha informat que des del Servei de Salut 
s’instrueixen els expedients 
sancionadors corresponents a les 
denúncies formulades per la Guàrdia 
Urbana en les que es verifica que els 
animals de companyia implicats no es 
troben inscrits en el cens, respecte al 
comportament incívic dels propietaris 
d'animals, inclosa la no recollida de les 
defecacions i també quan es comprova 
l’incompliment de la prohibició 

 
No procedeix 
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d'alimentar els animals salvatges 
urbans, inclosos els coloms; d’acord 
amb el que preveu l’Ordenança 
Municipal de protecció, control i tinença 
d’animals. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
49/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
I 

 

 
En relació una sol·licitud d’entrevista en el Districte I. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud d’entrevista en el 
Districte I, de la qual no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions del 
present procediment de queixa, atès que per 
part de la Regidoria del Districte I s’han 
facilitat les explicacions adients sobre les 
actuacions realitzades; afegint que resten a 
l’espera de concretar una altra reunió amb la 
persona interessada i el seu fill, a fi de 
canalitzar l’atenció de les seves demandes a 
les Àrees municipals corresponents. Així 
mateix sol·licita a la Regidoria del Districte I 
que informi a aquesta Sindicatura respecte a 
si s’ha pogut concretar i/o realitzar aquesta 
segona trobada amb els interessats en vista 
a canalitzar les seves demandes mitjançant 
les Àrees municipals corresponents. 
 

 
En data 30.09.2022 la Regidoria del 
Districte I va informar que “en relació 
a la petició de entrevista amb el 
regidor del Districte I que ens fa la 
família, informo que la secretària de 
l’anterior regidora del districte, va 
contactar amb el fill, que li va 
expressar que sa mare estava 
hospitalitzada i ens informaria de l’alta 
hospitalària als efectes de poder 
concertar la trobada amb el nou 
regidor del Districte I. Aquesta 
comunicació no s’ha produït” 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
51/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació al desacord amb el bloqueig a la pàgina de Facebook oficial de l’Ajuntament 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
desacord amb el bloqueig a la pàgina 
de Facebook oficial de l’Ajuntament. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions del 
procediment de queixa atès que 
l’Ajuntament ha informat que els espais 
municipals a les xarxes socials permeten 
accedir a les Normes d’ús de les xarxes de 
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, les 
quals regulen les condicions d’ús i els 
supòsits que habiliten l’exclusió o el bloqueig 
d’un participant en cas d’incompliment 
d’aquestes condicions; tenint en compte 
també que l’interessat va ésser informat en 
data 25.03.2022 de les raons concretes per 
les quals va ser bloquejada la seva 
participació a l’espai municipal de facebook, 
un fet que no li impedeix accedir, participar i 
informar-se a través de la resta de xarxes 
socials municipals. 
 

 
No procedeix 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
54/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a una instancia de sol·licitud de reconeixement d’un període d’antiguitat formulada per un servidor públic 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia de sol•licitud de 
reconeixement d’un període d’antiguitat 
formulada per un servidor públic, de la 
qual no ha rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la queixa atès que l’Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans ja té 
previst iniciar els procediments per al 
reconeixement dels serveis prestats en 
pràctiques com a becaris del personal 
de la Guàrdia Urbana nomenat 
funcionari de carrera que va superar les 
pràctiques i el curs de formació. Així 
mateix, també sol·licita a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans que informi a aquesta 
Sindicatura dins el termini de dos 
mesos, de la resolució o de la situació 
dels procediments de sol·licitud de 
reconeixement dels serveis prestats 
com a becaris del personal de la 
Guàrdia Urbana nomenat funcionari de 
carrera que va superar les pràctiques i 
el curs de formació. 
 

 
En data 6.10.2022 RRHH informa que per 
Resolució, de 5.10.2022 es va estimar 
parcialment la sol·licitud en el sentit de 
reconèixer els serveis prestats com a 
becari des del 06.03.1986 fins a 
28.02.1987. 
 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
56/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a una instancia de sol•licitud de reconeixement de serveis prestats des del mes de gener de 1986 fins el mes 

de març de 1987. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia de sol·licitud de 
reconeixement de serveis prestats des 
del mes de gener de 1986 fins el mes 
de març de 1987, que no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la queixa atès que l’Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans ja té 
previst iniciar els procediments 
corresponents a les sol·licituds 
presentades per al reconeixement dels 
serveis prestats en pràctiques com a 
becaris del personal de la Guàrdia 
Urbana nomenat funcionari de carrera 
que va superar les pràctiques i el curs 
de formació. Així mateix, sol•licita a 
l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans que informi a 
aquesta Sindicatura dins el termini de 
dos mesos, de la resolució o de la 
situació dels procediments iniciats 
corresponents a les sol•licituds de 
reconeixement dels serveis prestats 
com a becaris del personal de la 
Guàrdia Urbana nomenat funcionari de 
carrera que va superar les pràctiques i 
el curs de formació. 

 
En data 6.10.2022 RRHH informa que per 
Resolució, de 5.10.2022 es va estimar 
parcialment la sol·licitud en el sentit de 
reconèixer els serveis prestats com a 
becari des del 06.03.1986 fins a 
28.02.1987. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
57/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la manca de resposta a un escrit demanant el reconeixement del període treballat com agent en pràctiques 

del 24 de gener de 1986 al 4 de març de 1987 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
un escrit demanant el reconeixement 
del període treballat com agent en 
pràctiques del 24 de gener de 1986 al 4 
de març de 1987, del qual no ha rebut 
resposta 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la queixa atès que l’Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans ja té 
previst iniciar els procediments 
corresponents a les sol·licituds 
presentades per al reconeixement dels 
serveis prestats en pràctiques com a 
becaris del personal de la Guàrdia 
Urbana nomenat funcionari de carrera 
que va superar les pràctiques i el curs 
de formació. Així mateix, sol·licita a 
l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans que informi a 
aquesta Sindicatura dins el termini de 
dos mesos, de la resolució o de la 
situació dels procediments iniciats 
corresponents a les sol·licituds de 
reconeixement dels serveis prestats 
com a becaris del personal de la 
Guàrdia Urbana nomenat funcionari de 
carrera que va superar les pràctiques i 
el curs de formació. 
 

 
En data 6.10.2022 RRHH informa que per 
Resolució de 12.08.2022 es va estimar 
parcialment la sol·licitud en el sentit de 
reconèixer els serveis prestats com a 
becari des del 06.03.1986 fins a 
28.02.1987. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
58/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud de devolució de l’embargament indegut de la taxa de gual, any 2021 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de devolució de 
l’embargament indegut de la taxa de 
gual de l’any 2021, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa en el 
mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable 
l’Ajuntament amb la resolució de 
04.05.2022, per la qual s’estimava la 
sol·licitud de l'interessat i es reconeixia 
el dret a la devolució i al retorn de 
l’import de 434,60 €. 
 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
62/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació amb la disconformitat amb el cobrament de l'impost de vehicles i l'IBI. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica per la 
disconformitat amb el cobrament de 
l'impost de vehicles i l'IBI. 
 

 
La Síndica resol parcialment la queixa 
estimant-la en la part relativa a l’Impost de 
vehicles de tracció mecànica (IVTM), en el 
mateix sentit que ja ha resolt prèviament 
de forma favorable l’Organisme de Gestió 
Tributària amb la resolució número 
2022046382 de data 1 de juny de 2022, 
per la qual s'estima la sol·licitud 
d’exempció de l'IVTM amb anul·lació dels 
rebuts emesos dels exercicis 2021 i 2022 i 
reconeixement del dret a la devolució de 
l’import total de 88,89 €, que inclou el 
principal, més els recàrrecs, interessos 
executius, costes i interessos de demora. 
També resol posteriorment, sobre la 
sol·licitud d’ajut de l’IBI de 2021, 
desestimar la queixa en la part relativa a la 
denegació per part de l’Ajuntament, donat 
que de les dades que es van consultar a 
l’AEAT, els ingressos bruts del darrer 
exercici superaven el barem establert a les 
bases de la convocatòria i estimar la 
queixa respecte a la desestimació de la 
petició d’ajut per a l’IBI de 2022 
continguda a la resolució núm. 5898, de 
17.05.2022, que seria errònia al no haver-
se tingut en compte que a priori, 
l’interessat es trobava al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament, degut a la concessió en data 
23.03.2022 per part l’ORGT, de 
l’ajornament del deute pendent de 
pagament de l’IBI de 2021. 
Així mateix, recomana a l’Àrea d’Hisenda, 
TIC i Atenció Ciutadana que determini si 
cal rectificar l’ofici el càrrec de l’IBI de 
2022 corresponent al contribuent 
reclamant, en cas que es comprovi que els 
seus ingressos bruts anuals de l’exercici 
anterior eren inferiors als previstos i per 
tant corresponia l’ajut per causa d’escassa 
capacitat econòmica; tenint en compte que 
s’hauria produït un error en la 
desestimació de la seva sol•licitud d’ajut 
per a 2022, donat que l’interessat estaria a 
priori al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament, degut a la 
concessió per part de l’ORGT de 
l’ajornament del deute pendent de 
pagament de l’IBI de 2021. 
 

 
En data 24.11.2022 l'Àrea d'Hisenda, 
TIC i AC informa que han desestimat la 
recomanació perquè la denegació de 
l'ajut per a 2022 es va fer correctament, 
resulta ajustada a dret i no es tracta pas 
d'un error susceptible d'una rectificació 
d'ofici. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
65/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació als problemes que provoquen els fums i sorolls del poliesportiu municipal del Centre. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació als 

 
La Síndica resol finalitzar de forma 
provisional les actuacions donat que per 

 
En data 5.10.2022 la directora del 
Poliesportiu del Centre va informar de 
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problemes que provoquen els fums i els 
sorolls del poliesportiu municipal del 
Centre. 
 

part de l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat s’ha informat que, una vegada 
fetes les comprovacions tècniques adients 
i aplicades les mesures correctores 
previstes a la resolució de 28.10.2021; van 
verificar en data 29.04.2022 que els nivells 
de les immissions produïdes per la 
instal·lació esportiva municipal en el 
domicili compleixen amb el Decret 
176/2009 (Reglament que desenvolupa la 
Llei 16/2002, de Protecció contra la 
contaminació acústica). Així mateix, 
sol·licita a l’Àrea de Convivència, 
Seguretat i Mobilitat que informi a aquesta 
Sindicatura dins el termini de tres mesos, 
respecte a l’execució dels canvis 
compromesos per a la millora de 
l’equipament esportiu municipal pel que fa 
a la reducció d’immissions de soroll i olors. 
 

les actuacions dutes a terme per a 
millorar la situació actual pel que fa a la 
queixa per olors i sorolls de 
l’equipament. 

 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
66/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a les dificultats d’una entitat esportiva que demana fer ús d’un camp de futbol municipal per als entrenaments 

de la propera temporada 2022-2023. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
les dificultats d’una entitat esportiva 
que demana fer ús d’un camp de futbol 
municipal per als entrenaments de la 
propera temporada 2022-2023. 
 

 
La Síndica resol finalitzar provisionalment 
les actuacions del procediment de queixa, 
en aplicació del que preveu l’art. 32.C) del 
RODCLH, atès que durant la instrucció del 
mateix s’ha tingut coneixement que en 
data 31 de maig de 2022 l’entitat va 
presentar sol•licitud per a la cessió de l’ús 
de mig camp de futbol, en dies i hores de 
la setmana determinades, per als 
entrenaments durant la temporada 2022-
2023, la qual es troba actualment en curs i 
pendent de resolució. Així mateix, 
recomana a la Regidoria d’Esports que en 
el tràmit que figura a l’espai web 
municipal, anomenat Cessió d’espais a les 
instal•lacions esportives municipals, 
s’incorpori la informació sobre quins són 
els criteris de preferència que determinen 
la valoració de les sol·licituds presentades, 
a l’efecte de garantir-ne la transparència, 
l’objectivitat . 
 

 
En data 30.09.2022 el cap de Serveis 
d’Esports i Joventut accidental va 
informar respecte a la normativa vigent 
en la matèria que és pública i accessible 
a través de la web i de la seu 
electrònica i sobre la situació del tràmit 
de la nova ordenança.  

 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
70/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
VI 

 

 
En relació a diverses instàncies en relació amb la neteja i manteniment d'un jardí situat en l'avinguda Europa. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
diverses instàncies en relació amb la 
neteja i manteniment d'un jardí situat en 
l'avinguda Europa, de les quals no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
d'aquest procediment de queixa atès 
que, en relació a la neteja i al 
manteniment del jardí situat enfront del 
número 194 de l'avinguda Europa, 
l'Ajuntament ha informat sobre les 
comprovacions realitzades i les 
actuacions previstes. Així mateix, 
sol·licita a l'Àrea de Planificació, 
Territori i Economia que informi a 
aquesta Sindicatura sobre la decisió 
adoptada conjuntament amb el Districte 
respecte a la continuïtat de la tanca del 
jardí situat enfront del número 194 de 
l'avinguda Europa. 
 

 
En data 16.11.2022 el Servei EPHUS va 
informar que al tractar-se d’unes tanques 
que ja no es fabriquen, comprovaran si 
disposen de restes al magatzems i si són 
suficients per fer el tancament del jardí. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
71/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
III 

 

 
En relació a una sol·licitud d’asfaltat d’un tram de terra de la via pública. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud d’asfaltat d’un tram de 
terra de la via pública, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la queixa atès que l’Ajuntament ha 
informat que no resulta possible 
actualment atendre la sol•licitud 
d’asfaltat d’aquest tram perquè es tracta 
d’un camí provisional que connecta el 
barri de Bellvitge i el riu per permetre 
l’accés a vianants i bicicletes, el qual 
transcorre per terrenys que no són 
propietat municipal, mitjançant un 
permís de pas (servitud de pas) atorgat 
pels propietaris dels terrenys i on 
l’Ajuntament ha dut a terme les 
diferents accions de millora, neteja, 
senyalització i manteniment periòdic. 
 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
74/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
IV 

 

 
En relació a una instancia en relació amb el mal estat d’una font situada a la zona del c. Maragda amb Teide. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia en relació amb el mal 
estat d’una font situada a la zona del 
carrer Esmeralda amb Teide, que no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
i procedir a l’arxiu de l'expedient atès 
que l'Ajuntament ha informat que en 
data 11 de juliol de 2022 es va procedir 
a la reparació de la font objecte de la 
queixa. 

 
No procedeix 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
75/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO  

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació al retard en la devolució de la plusvàlua per venda d’un pàrquing, sense increment, ni guany patrimonial. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
retard en la devolució de la plusvàlua 
per venda d’un pàrquing, sense 
increment, ni guany patrimonial. 
 

 
La Síndica resol finalitzar 
provisionalment les actuacions del 
procediment de queixa, atès que es 
troba en tràmit i pendent de 
fiscalització, la proposta de resolució de 
l'expedient, corresponent a la sol·licitud 
formulada per l'interessat de rectificació 
i devolució de l'import de l'autoliquidació 
de l'impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. Així 
mateix sol·licita a l'Àrea d'Hisenda, TIC i 
Atenció Ciutadana que informi a 
aquesta Sindicatura sobre la situació 
del tràmit de l'expedient corresponent a 
la sol·licitud formulada per l'interessat 
de rectificació i devolució de l'import de 
l'autoliquidació de l'impost sobre 
l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, relativa a la 
transmissió d’una finca 

 
En data 29.08.2022, l'Àrea d'Hisenda, TIC i 
Atenció Ciutadana ha informat que s'ha 
estimat la sol·licitud de rectificació 
d'autoliquidació de l'IIVTNU, respecte de 
l'objecte tributari, i, en conseqüència: s'ha 
deixat sense efecte l'autoliquidació en 
concepte d'IIVTNU objecte de la sol·licitud 
de rectificació presentada, tot reconeixent 
el dret a la devolució de la quantitat 
indegudament ingressada, per un import 
total de 197,56 €. Import ingressat en 
compte el dia 17.11.2022. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 

/Recomanació 

Requereix 

Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
76/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació a la disconformitat amb la resposta respecte de la sol·licitud de canvi d’ubicació dels contenidors ubicats al c. 

Bellavista, 5. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
disconformitat amb la resposta 
respecte de la sol·licitud de canvi 
d’ubicació dels contenidors ubicats al c. 
Bellavista, 5. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que 
l’Ajuntament ha informat de les raons 
tècniques que al seu parer fan inviable 
actualment el desplaçament de la 
bateria de contenidors de brossa si bé 
contemplen l’estudi d’una possible nova 
ubicació en el nou contracte de neteja, 
depenent de la tipologia dels 
contenidors. Així mateix, recomana a 
l’Àrea de Planificació, Territori i 
Economia la incorporació als criteris 
generals establerts d’ubicació dels 
contenidors de brossa a la via pública, 
de la programació del seu 
desplaçament rotatori periòdic de lloc 
quan es tracti de carrers amb voreres 
estretes, a fi de repartir equitativament 
les molèsties que pot comportar la seva 
ubicació vora els habitatges. 
 

 
En relació a aquest assumpte, en data 
5.12.2022, la cap de Serveis d’EPHUS va 
informar que “Les opcions de que hi hagin 
diferents ubicacions pels contenidors en 
carrers amb voreres estretes i així poder 
programar una rotació són reduïdes i en la 
majoria d’ocasions comporta desplaçar 
altres serveis, com ara zones de carrega i 
descarrega … Tanmateix, s’estudiarà la 
possibilitat d’incloure-ho com a criteri 
general tal com es recomana”. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
78/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
I 

 

 
En relació al canvi d’ubicació dels contenidors del c. Valeta, 14 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
canvi d’ubicació dels contenidors del c. 
Valeta, 14. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que 
l’Ajuntament ha informat de les raons 
tècniques que al seu parer fan inviable 
el desplaçament de la bateria de 
contenidors de brossa. Així mateix, 
recomana novament a l’Àrea de 
Planificació, Territori i Economia, tal i 
com es va fer amb anterioritat a la 
resolució final de l’expedient 
SIN/76/2022, la incorporació als criteris 
generals establerts d’ubicació dels 
contenidors de brossa a la via pública, 
de la programació del seu 
desplaçament rotatori periòdic de lloc 
quan es tracti de carrers amb voreres 
estretes, a fi de repartir equitativament 
les molèsties que pot comportar la seva 
ubicació vora els habitatges.  
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 

/Recomanació 

Requereix 

Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
79/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
V 

 

 
En relació a la intervenció del Servei de Suport a les Comunitats de Propietaris que no ha resolt les dificultats 

d’organització i de convivència de la finca. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
intervenció del Servei de Suport a les 
Comunitats de Propietaris que no ha 
resolt les dificultats d’organització i de 
convivència de la finca. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del present procediment, de conformitat 
amb l’art. 32.1.c) del RODCLH, atès que 
per part del Servei de Suport a les 
comunitats de veïns i veïnes (SSCVV) 
de l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat, s’ha facilitat a la comunitat el 
suport i el seguiment necessaris, tenint 
en compte que la intervenció del servei 
municipal no ha finalitzat i segueix en 
curs a fi de resoldre els problemes que 
es plantegen en aquesta comunitat. Així 
mateix, recomana a l’Àrea de 
Convivència, Seguretat i Mobilitat que a 
l’efecte d’ampliar i clarificar la informació 
adreçada a les persones usuàries que 
figura en el tràmit de la seu electrònica 
per a sol•licitar la intervenció del Servei 
de Suport a les Comunitats de Veïns i 
Veïnes (SSCVV); es faci constar a 
l’esmentat tràmit electrònic i també en la 

 
Pendent de resposta. 



 
 

                           Informe anual 2022   Pàgina 106 

informació en format de paper, quins són 
els àmbits en que pot intervenir aquest 
servei municipal, la informació sobre la 
mediació, els seus principis d’actuació, 
els límits i efectes jurídics del resultat del 
procediment, la gratuïtat del servei i la 
forma i la durada del procediment. 
També sol·licita a l’Àrea de Convivència, 
Seguretat i Mobilitat que informi a 
aquesta sindicatura en un termini màxim 
de tres mesos, del resultat de les 
gestions de suport i mediació dutes pel 
Servei de Suport a les comunitats de 
veïns i veïnes (SSCVV) per facilitar que 
aquesta comunitat pugui resoldre els 
problemes d’organització i de gestió i, 
també, sobre les mesures adoptades per 
al compliment de la recomanació 
ressenyada, o bé els motius que 
impedeixen prendre-la en consideració. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
80/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
I 

 

 
En relació al desacord amb una sanció per aparcament indegut. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
desacord amb una sanció per 
aparcament indegut. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les 
actuacions, atès que en data 
23.09.2022 l’Àrea de Convivència, 
Seguretat i Mobilitat va informar que el 
procediment sancionador es troba en 
curs. Així mateix, sol·licita a l’Àrea de 
Convivència, Seguretat i Mobilitat que 
informi a aquesta Sindicatura dins d’un 
termini màxim de tres mesos de la 
resolució que recaigui en el 
procediment sancionador. 
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
81/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació a la manca de monitor/es suficients en l’activitat de casal d’estiu organitzat per una entitat; fet que ha 

comportat que l’atenció a un menor amb discapacitat que hi participava no fos l’adequada. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
manca de monitor/es suficients en 
l’activitat de casal d’estiu organitzat per 
una entitat; fet que ha comportat que 
l’atenció a un menor amb discapacitat 
que hi participava no fos l’adequada. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que es 
va efectuar la devolució de l’import de la 
reserva i que, en relació a la 
disconformitat amb fets puntuals en el 
funcionament de l’activitat, l’Ajuntament i 
l’entitat ACORDIS han facilitat les 
explicacions adients, les quals no 

 
No procedeix 
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permeten concloure una atenció 
inadequada o deficient de les 
necessitats del menor durant els dies 
que va participar en el casal d’estiu; més 
tenint en compte que la ràtio del casal 
era d’un dirigent/monitor-a per cada dos 
infants/joves participants. Segurament, 
però, hagués requerit d’un procés 
d’adaptació al casal més pautat i d’un 
acompanyament més proper tant de 
l’infant com de la família. Així mateix, es 
fa un recordatori legal a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans en 
relació al suport al lleure inclusiu previst 
a l’article 57.3 de la Llei 14/2010, de la 
Generalitat de Catalunya, dels drets i les 
oportunitats en la infància i 
l’adolescència, que respecte a la 
formació en el temps de lleure determina 
que “les administracions han d’afavorir i 
fomentar l’educació en el lleure i donar 
suport a la xarxa d’entitats socials, i 
n’han de fomentar la igualtat d’accés 
dels infants i els adolescents” i, en el 
mateix sentit, l’art. 58 del RDL de l’Estat 
1/2013, Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, on s’estableix que 
“l’administració estatal, les comunitats 
autònomes i les entitats locals han 
d’emparar la iniciativa privada sense 
finalitat de lucre i col·laborar en el 
desenvolupament d’aquestes activitats 
mitjançant assessorament tècnic, 
coordinació, planificació i suport 
econòmic.” 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
84/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una instancia de sol·licitud d’informació sobre el protocol 

d’actuació dels agents de l’Oficina de Gestió d’Incidències (OGI). 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia de sol•licitud d’informació 
sobre el protocol d’actuació dels agents 
de l’Oficina de Gestió d’Incidències 
(OGI), de la qual no ha rebut resposta 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que l’Àrea 
de Convivència, Seguretat i Mobilitat en el 
seu informe detalla la informació que 
demanava l’interessat sobre el Protocol 
d’actuació de l’Oficina de Gestió 
d’Incidències de Convivència. 
 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
85/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
 

 

 
En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la sol·licitud perquè se solucionin els problemes de 

convivència detectats a la plaça de Pablo Picasso i de danys per aigua en els aparcaments i trasters ubicats en el subsòl 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de la qual no ha rebut 
resposta, on demanava que se 
solucionin els problemes de 
convivència detectats a la plaça de 
Pablo Picasso i de danys per aigua en 
els aparcaments i trasters ubicats en el 
subsòl.  

 
La Síndica resol finalitzar provisionalment les 
actuacions en el procediment atès que 
l’Ajuntament ha estimat la queixa en el sentit 
de comprometre’s a fer una visita tècnica per a 
determinar les obligacions de la promotora en 
quant a una correcta execució de les obres 
d’urbanització dels espais públics i determinar 
les possibles solucions. Així mateix, recomana 
a les Àrees de Planificació, Territori i 
Economia, de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat, de la Regidoria del Districte I que, de 
forma conjunta, estudiïn quines mesures 
addicionals es poden implementar en els 
àmbits de l’espai públic i del control i la 
vigilància que permetin millorar la seguretat a 
l’entorn de la plaça Pablo Picasso, atorgant un 
termini màxim de dos mesos, per informar a la 
Sindicatura de les mesures adoptades per al 
compliment de la recomanació formulada en el 
punt segon d’aquesta resolució o bé els que 
impedeixen prendre-la en consideració. També 
sol·licita a l'Àrea de Planificació, Territori i 
Economia que informi aquesta Sindicatura dins 
d’un termini màxim de dos mesos sobre el 
resultat de les comprovacions tècniques 
efectuades, de les possibles solucions i de les 
obligacions que en el seu cas corresponguin a 
la promotora per les filtracions per aigua que 
afecten els aparcaments i trasters del subsòl 
de l’edifici; en aplicació del que preveuen els 
articles 108, 112 i concordants de la Llei 
catalana 18/2007 de l’Habitatge. 
 

 
Pendent de resposta. 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
86/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació al retard en la transmissió d’un títol funerari. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
retard en el tràmit de transmissió d’un 
títol funerari. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions de 
l'expedient de queixa sobre demora en la 
tramitació de l’expedient de transmissió d'un 
dret funerari, atès que l'Ajuntament ha 
informat que es preveu que aquest estigui 
resolt durant el mes d’octubre. Així mateix, 
sol·licita a l’Àrea de Planificació, Territori i 
Economia que informin aquesta Sindicatura 
dins el termini màxim d’un mes, de la 
resolució adoptada en relació amb la 
sol·licitud formulada per l'interessat de canvi 
de titularitat del dret funerari. 

 
En data 5.12.2022 el Servei d’EPHUS 
ens va informar que el dia 31.10.2022 
van rebre el títol original del Dret 
Funerari corresponent al nínxol de la 
via Santa Gemma.  
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
87/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un agent de la Guàrdia Urbana. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de regularització d’un error 
en el càlcul de la nòmina d’un agent de 
la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions del 
procediment de queixa atès que l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans 
ja s’ha iniciat l’expedient de liquidació en 
nòmina per tal que l’interessat pugui 
percebre en breu les retribucions resultants 
del període de 20.06.2019 fins al 
07.07.2019, més els interessos de demora. 
Així mateix, sol·licita a l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que informi a 
aquesta Sindicatura de la resolució o de la 
situació de l’expedient de liquidació en 
nòmina corresponent al període que demana 
l’interessat. 
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
88/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol•licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un agent de la Guàrdia Urbana. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol•licitud de regularització d’un error 
en el càlcul de la nòmina d’un agent de 
la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans ja s’ha iniciat l’expedient de 
liquidació en nòmina per tal que 
l’interessat pugui percebre en breu les 
retribucions resultants del període de 
20.06.2019 fins al 07.07.2019, més els 
interessos de demora. Així mateix, 
sol·licita a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans que informi a aquesta 
Sindicatura dins el termini de dos mesos, 
de la resolució o de la situació de 
l’expedient de liquidació en nòmina 
corresponent al període que demana 
l’interessat.  
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
89/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol•licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un agent de la Guàrdia Urbana. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de regularització d’un error 
en el càlcul de la nòmina d’un agent de 
la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans ja s’ha iniciat l’expedient de 
liquidació en nòmina per tal que 
l’interessat pugui percebre en breu les 
retribucions resultants del període de 

 
Pendent de resposta 
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20.06.2019 fins al 07.07.2019, més els 
interessos de demora. Així mateix, 
sol•licita a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans que informi a aquesta 
Sindicatura dins el termini de dos mesos, 
de la resolució o de la situació de 
l’expedient de liquidació en nòmina 
corresponent al període que demana 
l’interessat. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
91/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol•licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un agent de la Guàrdia Urbana. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de regularització d’un error 
en el càlcul de la nòmina d’un agent de 
la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans ja s’ha iniciat l’expedient de 
liquidació en nòmina per tal que 
l’interessat pugui percebre en breu les 
retribucions resultants del període de 
20.06.2019 fins al 07.07.2019, més els 
interessos de demora. Així mateix, 
sol•licita a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans que informi a aquesta 
Sindicatura dins el termini de dos mesos, 
de la resolució o de la situació de 
l’expedient de liquidació en nòmina 
corresponent al període que demana 
l’interessat. 
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
92/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol•licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un agent de la Guàrdia Urbana. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de regularització d’un error 
en el càlcul de la nòmina d’un agent de 
la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions del 
procediment de queixa atès que l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans ja 
s’ha iniciat l’expedient de liquidació en nòmina 
per tal que l’interessat pugui percebre en breu 
les retribucions resultants del període de 
20.06.2019 fins al 07.07.2019, més els 
interessos de demora. Així mateix, sol•licita a 
l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans que informi a aquesta Sindicatura 
dins el termini de dos mesos, de la resolució o 
de la situació de l’expedient de liquidació en 
nòmina corresponent al període que demana 
l’interessat. 
 

 
Pendent de resposta. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
95/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud de pagament corresponent a les hores acumulades per prolongació de la jornada laboral de 

l’any 2020. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de pagament corresponent a 
les hores acumulades per prolongació 
de la jornada laboral de l’any 2020, de 
la qual no ha rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions del 
procediment de queixa atès que l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans ha 
informat que ja s’ha realitzat el nou procés de 
revisió i càlculs generats de les prolongacions 
a retribuir i que es troba en curs el 
procediment obert per a abonar les quanties 
resultants a la major brevetat possible. Així 
mateix, sol·licita a l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que informi a 
aquesta Sindicatura dins el termini de dos 
mesos, de la resolució o de la situació de 
l’expedient de liquidació de l’import pendent 
d’abonar corresponent a les hores acumulades 
per l’interessat en concepte de prolongació de 
la jornada laboral de l’any 2020. 
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
96/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la manca de pagament per part de l’Ajuntament a l’hereu del llogater, de la liquidació de la fiança i altres 

despeses corresponents a un contracte de lloguer d’un habitatge de titularitat municipal, finalitzat per causa de la mort 
de l’arrendatari el 20.03.2019. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
manca de pagament de l’Ajuntament a 
l’hereu del llogater, de la liquidació de 
la fiança i altres despeses 
corresponents a un contracte de lloguer 
d’un habitatge de titularitat municipal, 
finalitzat per causa de la mort de 
l’arrendatari el 20.03.2019. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions de 
l'expedient de queixa atès que l’Ajuntament 
ha informat que està en tràmit la resolució, 
mitjançant la qual es declara extingit el 
contracte de lloguer de l’habitatge per causa 
de mort i s’aprova la liquidació a favor de 
l’hereu del saldo corresponent a les 
despeses de subministraments i a la fiança. 
Així mateix, sol·licita a l’Àrea de Planificació, 
Territori i Economia que informin a aquesta 
Sindicatura dins el termini màxim d’un mes, 
sobre l’estat del tràmit de la resolució. 
 

 
En data 16.12.2022 EPHUS va 
informar que el dia 23.11.2022 van 
aprovar la resolució d'extinció del 
contracte de lloguer de l'habitatge, 
l'obligació de pagament de les 
despeses de subministrament i el 
retorn de la fiança. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
97/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un agent de la Guàrdia Urbana. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de regularització d’un error 
en el càlcul de la nòmina d’un agent de 
la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans ja s’ha iniciat l’expedient de 
liquidació en nòmina per tal que 
l’interessat pugui percebre en breu les 
retribucions resultants del període de 
20.06.2019 fins al 07.07.2019, més els 
interessos de demora. Així mateix, 
sol•licita a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans que informi a aquesta 
Sindicatura dins el termini de dos mesos, 
de la resolució o de la situació de 
l’expedient de liquidació en nòmina 
corresponent al període que demana 
l’interessat. 
 

 
Pendent de resposta. 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
98/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud de regularització d’un error en el càlcul de la nòmina d’un agent de la Guàrdia Urbana. 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de regularització d’un error 
en el càlcul de la nòmina d’un agent de 
la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que 
l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans ja s’ha iniciat 
l’expedient de liquidació en nòmina per 
tal que l’interessat pugui percebre en 
breu les retribucions resultants del 
període de 20.06.2019 fins al 
07.07.2019, més els interessos de 
demora. Així mateix, sol•licita a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans que informi a aquesta 
Sindicatura dins el termini de dos 
mesos, de la resolució o de la situació 
de l’expedient de liquidació en nòmina 
corresponent al període que demana 
l’interessat. 
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
99/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la instancia presentada en data 21 de març de 2022 sobre l’abonament del plus Factor atestats informes per 

l’exercici 2021, que suposa el cobrament de 1.200 euros anuals distribuïts en 12 pagues de 100 euros. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
instancia presentada en data 21 de 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa, de 
conformitat amb el criteri establert a 

 
En data 9.12.2022 RRHH va aportar còpia 
de la resolució de 13.10.2022, de l’Àrea de 
Convivència, Seguretat i Mobilitat, per la 
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març de 2022, sobre l’abonament del 
plus Factor atestats informes per 
l’exercici 2021, que suposa el 
cobrament de 1.200 euros anuals 
distribuïts en 12 pagues de 100 euros, 
de la qual no ha rebut resposta. 
 

l’art. 32.1.c) del Reglament Orgànic dels 
Òrgans de Defensa de la Ciutadania 
(RODCLH), atès que l’Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans ha 
informat que es troba en curs 
l’expedient que resoldrà de forma 
expressa la sol·licitud formulada per 
l’interessat. Així mateix, sol·licita a 
l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans que informi a 
aquesta Sindicatura dins d’un termini 
màxim d’un mes de la resolució de la 
sol·licitud de l’interessat. 
 

qual es desestima expressament la 
sol·licitud. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
101/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la instancia de 12 de maig, sobre la sol·licitud d'explicació d'una intervenció de la Guàrdia Urbana. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia de 12 de maig, sobre la 
sol·licitud d'explicació d'una intervenció 
de la Guàrdia Urbana, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la queixa ateses les explicacions 
facilitades per l’Àrea de Convivència, 
Seguretat i Mobilitat i tenint en compte que 
la problemàtica veïnal que esmenta la 
persona interessada està sent tractada pel 
departament de Convivència. Així mateix, 
informa a la persona interessada que si 
sorgeixin conflictes que afectin la 
convivència quotidiana, pot adreçar-se al 
Servei de Convivència i Civisme de 
l’Ajuntament per tal que puguin intervenir i 
mediar per a facilitar a les parts una 
resolució amistosa i dialogada. 
 

 
No procedeix. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
102/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a una sol·licitud d’informe de risc d’exclusió residencial. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud d’informe de risc 
d’exclusió residencial, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa donat que els 
Serveis Socials van actuar correctament 
en temps i forma emetent l’endemà de la 
visita de la usuària els informes de risc 
d’exclusió residencial (RER), per evitar els 
talls de subministraments d’aigua i 
electricitat que, segons informen, van ser 
comunicats a les respectives empreses el 
dia 28.07.2022, d’acord amb els protocols 
que tenen establerts amb companyies 
subministradores i de conformitat amb el 
que preveuen els art. 6 i 9 de la Llei 

 
No procedeix. 
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24/2015, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en els àmbits de 
l’habitatge i la pobresa energètica. Així 
mateix, informa a la persona interessada 
que es pot adreçar a la seva professional 
referent de l’ABSS del Districte V per tal 
d’informar-se dels ajuts als que pugui tenir 
dret en cas que hagi contret un deute per 
impagament de factures dels 
subministraments bàsics (electricitat, gas i 
aigua). 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
104/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a una sol·licitud de reconeixement del dret a percebre i abonament de la quantitat de 240,7€, més els 

interessos corresponents, que va deixar de percebre pel concepte de paga de productivitat. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud de reconeixement del 
dret a percebre i a l’abonament de la 
quantitat de 240,7€, més els interessos 
corresponents, que va deixar de 
percebre pel concepte de paga de 
productivitat, de la qual no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa en atenció a les 
consideracions que figuren a la part 
expositiva. Així mateix, recomana a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans la revisió d’ofici del control 
d’assistència/ absència dels anys 2020 i 
2021 corresponent al funcionari interessat, 
per determinar amb exactitud el número 
de dies d’absència per indisposició i/o de 
baixa de cada anualitat, amb exclusió de 
les baixes no-computables de l’art. 11.A.3; 
a l’efecte de confirmar o, si s’escau, de 
rectificar els imports abonats en concepte 
de paga de productivitat en aquests dos 
anys, en cas que es constatés un error 
material, de fet o aritmètic.  
 

 
Pendent de resposta. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
105/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
II 

 

 
En relació a la sol·licitud d’actuacions en diferents àmbits en el carrer Antonio Machado. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud d’actuacions en diferents 
àmbits en el carrer Antonio Machado, 
de la qual no ha rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa atès que 
l’Ajuntament ha acreditat que, més enllà 
de les actuacions programades, s’han atès 
les diverses incidències comunicades en 
aquest carrer en els àmbits de l’espai 
públic i de la seguretat i resten a disposició 
del veïnat per adoptar les decisions 
necessàries per a resoldre les que puguin 
esdevenir. Així mateix, sol·licita a l’Àrea de 
Planificació, Territori i Economia (EPHUS) 

 
Pendent de resposta. 
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que informi a aquesta Sindicatura del 
resultat del mesurament lumínic i de la 
decisió sobre si cal afegir algun altre punt 
de llum en el carrer que millori la sensació 
de seguretat de la zona. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
108/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud de devolució de l’import de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per exempció per grau de 

discapacitat reconeguda. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de devolució de l’import de 
l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica per exempció per grau de 
discapacitat reconeguda, de la qual no 
ha rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol estimar la queixa en el 
mateix sentit que ja ha resolt prèviament 
de forma favorable l’Organisme de Gestió 
Tributària que en data 3 de novembre de 
2022 va ordenar efectuar la devolució del 
principal més els interessos de demora 
corresponents a la rectificació 
d'autoliquidació de l'IVTM per aplicació de 
benefici fiscal. 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
109/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la manca de resposta a una instancia sobre sol·licitud de documentació. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia sobre sol·licitud de 
documentació, que no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del present procediment de queixa atès 
que l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat ha facilitat a l’interessat la còpia 
de la documentació sol·licitada. 
 

 
No procedeix. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
111/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
I 

 

 
En relació a diverses instàncies sobre problemes a les piscines municipals situades al c. Rosalia de Castro 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
diverses instàncies sobre problemes a les 
piscines municipals situades al c. Rosalia 
de Castro, que no han rebut resposta. 

 
La Síndica resol finalitzar 
provisionalment les actuacions del 
procediment de queixa atès que la 
Regidoria de Govern d’Esports ha 
informat que s’han adoptat tot un seguit 

 
Pendent de resposta. 
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 de millores a la Piscina Municipal del C. 
Rosalia de Castro, com a resultat de les 
diverses reunions dutes a terme amb 
l’interessat i amb d’altres persones 
usuàries amb la finalitat de resoldre les 
incidències comunicades d’aquest 
equipament esportiu. Així mateix, 
sol·licita a la Regidoria de Govern 
d’Esports que informi a aquesta 
Sindicatura del resultat de les reunions 
mantingudes amb les persones usuàries 
de l’equipament i sobre les mesures o 
accions de millora que, en el seu cas, es 
decideixi adoptar per a resoldre les 
incidències que encara persisteixen. 
 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
112/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la sol·licitud de canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud de canvi de titularitat d’un 
nínxol del cementiri, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
del procediment de queixa sobre la 
demora en la tramitació d’un expedient 
de transmissió de la titularitat d’un 
nínxol del Cementiri Municipal, atès que 
l’Ajuntament ha informat que ja ha 
resolt la modificació de la concessió del 
dret funerari i s’ha procedit a l’expedició 
del títol a nom de la persona 
interessada. 
 

 
No procedeix. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
113/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
V 

 

 
En relació a les molèsties que provoca una activitat de bar radicada al c. Empúries. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una instancia sobre les molèsties que 
provoca una activitat de bar al c. 
Empúries, de la qual no ha rebut 
resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar 
provisionalment les actuacions del 
procediment de queixa donat que per 
part de l’Ajuntament s’han efectuat 
diverses actuacions de control de 
l’activitat de bar ubicada en uns baixos 
del C. Empúries, les quals haurien de 
continuar fins a comprovar que s’ha 
resolt el problema d’immissions per 
soroll a l’habitatge. Així mateix, sol·licita 
a l’Àrea de Convivència, Seguretat i 
Mobilitat la continuïtat de les actuacions 
per comprovar els fets denunciats i, a 
aquest efecte, que es duguin a terme 
els mesuraments d’immissió per soroll; 

 
Pendent de resposta. 
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determinant, si cal, les mesures 
correctores i/o de sanció que 
correspongui en cas d’incompliment de 
la normativa o de les condicions de la 
llicència de l’activitat; amb comunicació 
de les actuacions i/o de la resolució al 
denunciant.  

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
114/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
 

 
 

 
V 

 

 

 
En relació als problemes d’inseguretat que provoca la manca de manteniment de l’enllumenat públic, als terraplens que 

es troben darrera dels números 6,8,10,12 i 14 de la Carretera d’Esplugues de L’Hospitalet. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació als 
problemes d’inseguretat que provoca la 
manca de manteniment de l’enllumenat 
públic, al talús que es troba darrere 
dels números 6,8,10,12 i 14 de la 
Carretera d’Esplugues de L’Hospitalet, 
sobre els qual no ha rebut resposta de 
l’Ajuntament. 
 

 
S’han rebut els informes de les àrees i 
està pendent de resolució final. 
 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
115/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
V 

 

 
En relació al mal estat de l’asfalt a la carretera d’Esplugues 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a una 
instancia sobre el mal estat de l’asfalt a la 
carretera d’Esplugues, de la qual no ha 
rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions del 
procediment de queixa atès que 
l’Ajuntament ha informat que en data 
11.11.2022 van adjudicar les obres 
corresponents al Projecte de remodelació de 
diversos carrers de la Ciutat per a la millora 
de la mobilitat sostenible, entre els quals es 
contempla l’actuació a la Ctra. d’Esplugues 
pel que fa a l’asfaltat i voreres, amb 
ampliació d’aquelles que ho requereixin 
segons normativa. 
 

 
No procedeix 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
116/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
NO 

 
NO 

 
V 

 

 
En relació a les denúncies per incivisme formulades per un resident d’un immoble radicat a c. Amapolas, contra una 

veïna de la finca. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a les 
denúncies per incivisme formulades per 
un resident d’un immoble del C. 
Amapolas, contra una veïna de la finca, 
sobre les quals no han rebut resposta. 
 

 
La Síndica resol finalitzar provisionalment 
les actuacions del procediment de queixa 
donat que l’Ajuntament ha informat que, 
arran de les incidències comunicades per 
l’interessat, es van dur a terme actuacions 
de comprovació dels fets que van comportar 
l’obertura d’expedients sancionadors i tenint 
en compte que el Servei de la Guàrdia 
Urbana podrà efectuar la verificació i, en el 
seu cas, la denúncia de les incidències que 
es puguin comunicar en el futur, en cas que 
es reprodueixin els problemes de 
convivència en aquesta finca.  
 

 
No procedeix. 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
118/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
En relació al desacord amb la resposta del Servei de Transport Adaptat 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
desacord amb la resposta del Servei de 
Transport Adaptat. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de l’informe de 
l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
121/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a l’atenció dels Serveis Socials a una unitat familiar en situació de vulnerabilitat i urgència habitacional. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
l’atenció dels Serveis Socials a una 
unitat familiar en situació de 
vulnerabilitat i urgència habitacional. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
122/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
En relació al desacord amb la desestimació d’una reclamació patrimonial. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
desacord amb la desestimació d’una 
reclamació patrimonial. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
124/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
II 

 

 
En relació a la sol·licitud d’accés a la informació sobre el projecte de remodelació del Pont d’En Jordà (Pont de la 

Torrassa). 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a la 
sol·licitud d’accés a la informació sobre 
el projecte de remodelació del Pont 
d’En Jordà (Pont de la Torrassa), de la 
qual no han rebut resposta. 
 

 
S’han rebut els informes de les àrees i 
està pendent de resolució final. 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
125/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
VI 

 

 
En relació al retard en la concessió de canvi d’ús d’un habitatge 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
retard en la concessió de canvi d’ús 
d’un habitatge. 
 

 
S’han rebut els informes de les àrees i 
està pendent de resolució final. 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
127/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 
 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a l’atenció dels Serveis Socials a una unitat familiar en situació de vulnerabilitat. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
l’atenció dels Serveis Socials a una 
unitat familiar en situació de 
vulnerabilitat. 
 

 
S’han rebut els informes de les àrees i 
està pendent de resolució final. 

 
En tràmit. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
129/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
I 

 

 
En relació al desacord amb la denegació del canvi d’ús d’un local per destinar-lo a l’activitat de pàrquing. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
desacord amb la denegació de 
l’activitat de pàrquing en un local. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
130/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
En relació amb la manca d’informació sobre un procés selectiu del concurs-oposició per seleccionar una plaça de 

superintendent/a del Cos de la Guàrdia Urbana. 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
amb el procés selectiu del concurs-
oposició per seleccionar una plaça de 
superintendent/a del Cos de la Guàrdia 
Urbana. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
132/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
VI 

 

 
En relació a la manca d’intervenció de la guàrdia urbana i del Servei de Convivència i Civisme en un conflicte veïnal. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la intervenció 
de la Síndica en relació a una instancia sobre la 
manca d’intervenció de la guàrdia urbana i del 
Servei de Convivència i Civisme en un conflicte 
veïnal, que no ha rebut resposta. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de 
l’informe de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
136/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
En relació amb al conflicte a causa de la situació laboral actual d’una empleada municipal i perquè es respectin els drets 

laborals. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació al 
conflicte a causa de la situació laboral actual i 
perquè es respectin els drets laborals 
adquirits al llarg de la seva carrera 
professional. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de 
l’informe de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
137/2022 

 
SI 

 
QUEIXA 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
En relació amb al conflicte a causa de la situació laboral actual d’un empleat municipal i perquè es respectin els drets 

laborals 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
La persona interessada sol·licita la intervenció 
de la Síndica en relació al conflicte a causa de 
la situació laboral actual i perquè es respectin 
els drets laborals adquirits al llarg de la seva 
carrera professional. 
 

 
Es troba en tràmit pendent de 
l’informe de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 
 

 INICIATIVES D’OFICI 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
106/2022 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
IV 

 

 
Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una família 

desnonada amb un fill menor a càrrec 
 

 
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 a l’atenció per part de 
Serveis Socials de la situació de 
vulnerabilitat econòmica i urgència 
habitacional d’una família desnonada 
amb un fill menor a càrrec 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions i 
procedir a l’arxiu provisional de l’expedient 
d’iniciativa d’ofici atès que els Serveis 
Socials han informat de forma detallada 
sobre les circumstàncies socials i 
econòmiques de la unitat familiar així com 
les intervencions socials realitzades. Així 
mateix, sol·licita a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que es 
mantingui el seguiment i la continuïtat del 
suport en l’àmbit de la cobertura de les 
necessitats bàsiques d’aquesta unitat 
familiar amb menor a càrrec; especialment 
pel que fa a oferir-los un l'allotjament 
provisional d’urgència i, també, la seva 
inscripció en el Registre Municipal de 
sol•licitants d'habitatge de protecció pública 
per a la valoració per la Mesa Técnica 
d'adjudicació del Fons Social, atesa la 
situació d’emergència en què es troben. 

 
En data 13.12.2022 els Serveis Socials 
informen que es manté el seguiment i 
la continuïtat del suport en l’àmbit de la 
cobertura de les necessitats bàsiques 
d’aquesta unitat familiar, tenint en 
compte que mantenir la inscripció en el 
Registre Municipal no és 
responsabilitat dels Serveis Socials, 
encara que es fan la coordinació amb 
l’Oficina d’Habitatge i participen a la 
mesa de valoració d’adjudicació del 
fons social. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
117/2022 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 

 
CIUTAT 

 

 
Sobre l’atenció per part de Serveis Socials a les persones i unitats familiars en situacions d’emergència habitacional per 

causa de desnonament i de pobresa energètica. 
 

 
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 per part de Serveis Socials a les 
persones i unitats familiars en situacions 
d’emergència habitacional per causa de 
desnonament i de pobresa energètica. 

 
Es troba en tràmit pendent de 
l’informe de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
119/2022 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 

 
VI 

 

 
Sobre les actuacions dutes a terme per la Guàrdia Urbana en relació a una persona sense llar amb mobilitat reduïda que 
viu al carrer en el barri de Bellvitge i respecte a la manca d’activació del protocol d’atenció a les persones sense-sostre.  

 

 
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 
les actuacions dutes a terme per la 
Guàrdia Urbana en relació a una persona 
sense llar amb mobilitat reduïda que viu al 
carrer en el barri de Bellvitge i respecte a 
la manca d’activació del protocol d’atenció 
a les persones sense-sostre. 

 
Es troba en tràmit pendent de 
l’informe de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
120/2022 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 

 
CIUTAT 

 

 
Sobre si els serveis municipals haurien retirat a diverses persones sense sostre les seves pertinences del lloc on 

pernoctaven i sense activar el protocol d’atenció a les persones sense llar. 

 
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 
si els serveis municipals haurien retirat a 
diverses persones sense sostre les seves 
pertinences del lloc on pernoctaven i 
sense activar el protocol d’atenció a les 
persones sense llar.  

 
Es troba en tràmit pendent de 
l’informe de l’àrea corresponent. 

 
En tràmit. 
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Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
123/2022 

 
- 
 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
EN TRÀMIT 

 
- 

 
- 
 

 
CIUTAT 

 

 
Sobre la garantia d’accés presencial de la ciutadania als Serveis d’Atenció i Registre Municipals sense cita prèvia 

obligatòria. 
 

 
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 garantia d’accés 
presencial de la ciutadania als Serveis 
d’Atenció i Registre Municipals sense 
cita prèvia obligatòria. 

 
En procés d’instrucció: S’ha rebut 
informe del SAC i es demanarà informe 
sobre els registres de les regidories . 

 
En tràmit. 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
126/2022 

 
- 

 
INICIATIVA 
D’OFICI 

 
RESOLUCIÓ 

FINAL I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
III 

 

 
Sobre l’atenció per part dels serveis socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional d’una 

família desnonada amb dos menors a càrrec. 
 

 
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 per part dels 
serveis socials de la situació de 
vulnerabilitat econòmica i urgència 
habitacional d’una família desnonada 
amb dos menors a càrrec. 

 
La Síndica resol finalitzar les actuacions 
i procedir a l’arxiu provisional de 
l’expedient d’iniciativa d’ofici atès que 
els Serveis Socials han informat sobre 
les circumstàncies socials i 
econòmiques de la unitat familiar així 
com les intervencions socials 
realitzades; tenint en compte que, pel 
que fa a l’allotjament temporal, 
actualment aquesta família està acollida 
per la família extensa a Barcelona. Així 
mateix, sol·licita a l’Àrea d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans que 
s’informi a aquesta sindicatura del 
seguiment i la continuïtat del suport en 
l’àmbit de la cobertura de les 
necessitats bàsiques d’aquesta unitat 
familiar amb menors a càrrec. 

 
Pendent de resposta. 
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2.- ACTIVITAT DE LA SINDICA DE GREUGES  

 

a) OFICINA DE SUPORT ALS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA DE 

L’HOSPITALET. 

1. Difusió de l’activitat  

L’any 2022 hem continuat publicant trimestralment un article al Diari de l’Hospitalet 

sobre els temes que es tracten a la Sindicatura. Hem publicat tres articles: 

 

1. La millora de l’espai públic: quan reclamar a la Sindicatura de Greuges 

de l’Hospitalet 

2. La mediació en els conflictes veïnals: com actuar davant aquest tipus de 

problemes? 

3. La relació telemàtica i presencial de la ciutadania amb les 

administracions públiques 

4. La protecció contra la contaminació acústica: queixes més habituals de 

molèsties i sorolls. 

 

Com cada any s’ha editat l’informe anual corresponent a l’any 2020 dels Òrgans de 

Defensa de la Ciutadania on es recull de forma exhaustiva 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 no s’ha imprès en paper però 

s’ha pogut descarregar a la pàgina web de la Sindicatura 

http://www.sindicadegreugeslh.cat 

 

I a nivell de xarxes socials disposem d’una adreça de twitter @LHSindica. 

 

2. Gestió d’expedients 

La gestió de l’oficina està incorporada dintre del 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. 

 

 

http://www.sindicadegreugeslh.cat/
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3. Recursos Humans 

Disposem de l’equip mínim necessari per al funcionament de l’oficina, tal i com es 

contempla RODCLH. És un equip de treball estable format per una secretaria i un 

cap d’oficina, llicenciat en dret. 

 

b) RELACIÓ AMB ENTITATS 

 

Des de la Sindicatura hem continuat les reunions amb entitats socials de la ciutat. 

Aquest any hem tractat amb elles l’accessibilitat universal a l’Hospitalet, incorporant 

la seva visió i aportacions a l’informe final que es pot trobar a la 

http://www.sindicadegreugeslh.cat. L’informe recull un conjunt de 32 recomanacions 

a l’ajuntament. 

 

També hem finalitzat el cicle de reunions amb les cinc Associacions de veïns i 

veïnes dels barris que faltaven de l’any anterior: AVIV Districte V Florida – Les 

Planes, AAVV Sant Josep AAVV Bellvitge, AVV del Centre i AVIV El Gornal.  

 

Les diferents associacions de veïns i veïnes visitades ens han traslladat les seves 

preocupacions i problemes, entre els quals destaquem els següents: 

 

1. Incidències de neteja, de manteniment i de manca d’enllumenat suficient en 

diferents barris de la Ciutat 

2. Incidències de convivència i d’inseguretat en el barri de La Florida així com els 

relatius a la neteja urbana. 

3. La reflexió sobre la necessitat d’un projecte que abordi la situació del barri de La 

Florida a llarg termini, centrat en una transformació urbanística i, també, en els 

àmbits de la seguretat, la cultura, la promoció comercial, el lleure, la inclusió i 

l’atenció social, etc. 

4. Les dificultats que comporta per a les associacions de veïns i veïnes la gestió i 

la comunicació en l’entorn digital i el necessari relleu generacional d’aquestes 

entitats.  

5. Aconseguir la plena accessibilitat en els blocs del barri de Bellvitge perquè els 

ascensor actualment paren en els replans intermedis.  

http://www.sindicadegreugeslh.cat/
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6. Sovintegen les avaries dels ascensors que connecten els barris de Bellvitge i el 

Gornal. 

7. El progressiu tancament de sucursals bancàries en els barris i les restriccions 

dels horaris d’atenció al públic que deixen sense atenció i en situació de 

màxima vulnerabilitat a les persones usuàries, especialment a la gent gran. 

8. Indisciplina viària que provoca embussos en les hores d’entrada i sortida del 

col·legi Xaloc. 

9. Manca d’actuacions en l’entorn urbà del barri del Gornal el que provoca una 

sensació de deixadesa generalitzada. 

10. Sovint, manca una resposta formal del l’Ajuntament a les comunicacions i 

sol·licituds de les entitats. 

 

 

c) TREBALL EN XARXA  

 

 Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya 

La Sindicatura de Greuges de l’Hospitalet forma part del ForumSD, associació 

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

6 de la resta de l’Estat). 

 

Els objectius del ForumSD són promoure el creixement i el desenvolupament de 

la institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el 

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

d’una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre 

les diverses sindicatures de proximitat. 

 

Destacar que aquest any s’ha impulsat des del Fòrum, una iniciativa legislativa 

que ha estat presentada per diferents grups parlamentaris i al mes de desembre 

va iniciar la seva tramitació al Parlament de Catalunya. La Proposició de Llei de 

les sindicatures locals pretén definir quins municipis han de disposar d’aquesta 

figura i establir un marc legal d’actuació homologant el funcionament entre els 

diferents municipis. 
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 Síndica de Greuges de Catalunya 

Ambdues Institucions tenim signat un conveni de col·laboració en virtut del qual 

des de la Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet deriva a la Síndica de 

Greuges de Catalunya totes les reclamacions relacionades amb la Generalitat 

de Catalunya. Aquest any s’han derivat 6 reclamacions, per no ser del nostre 

àmbit competencial. 

 

Enguany finalitzava la vigència del conveni de col·laboració entre la Sindicatura 

de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet de 

Llobregat, per la qual cosa ambdues sindicatures van acordar prorrogar la seva 

vigència per un període addicional de quatre anys més, amb efectes des del dia 

24 de maig de 2022 i fins al 23 de maig de 2026. 

 

 Institut Internacional de l’Ombudsman 

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

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 més de 100 països de tot el món. L’IIO està organitzat en sis 

regions i la Sindicatura de Greuges de L‘H forma part de la regió d’Europa. 
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TITOL IV.- CONSIDERACIONS FINALS 
 

En aquest apartat resumirem algunes consideracions de caràcter general i dels àmbits més 

destacats que superen el 10% de les reclamacions: 

 

1.- GENERALS 

 Les accions dutes a terme des de l’Oficina 

de Suport dels Òrgans de Defensa de la 

Ciutadania durant l’any 2022, tenint en 

compte les consultes, gestions 

d’intermediació i la tramitació d’expedients 

han estat de 551. La diferencia amb l’any 

anterior és en relació a les consultes que 

s’han reduït en un 23%.  

 

 

 

 Els expedients que s’han incoat durant 

aquest any s’han mantingut en la línia de 

l’any anterior. En canvi les gestions 

d’intermediació s’han duplicat en 

relació al 2021, el que simplifica el 

procediment i fa més efectiva la 

resposta a la ciutadania. 

 

 

 Els temes que aglutinen més d’un 10% de les reclamacions durant aquest any són: 

espai públic, convivència i seguretat, serveis socials i funció pública. Espai Públic baixa 

el nivell de reclamacions passant d’un 31% a un 23%; Convivència i Seguretat 

incrementa el nivell de reclamacions passant d’un 15% a un 19%, Serveis Socials 

baixa el nivell de reclamacions en relació a l’any anterior passant d’un 21% a un 17%. 

I, per últim, destaca l’increment de reclamacions en l’àmbit de la Funció pública que 

ha passat d’un 4% a un 11% de reclamacions.  

 

 Baixa considerablement el percentatge d’expedients no admesos a tràmit per no haver 

interposat queixa en primera instància, passant del 44% al 28%.  

 

25% 
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 Incrementa el nombre d’expedients no admesos a tràmit per no ser competència de la 

Sindicatura, aquest any ha estat un 22% i l’any anterior el 19%. D’aquests el 14% s’han 

derivat al Defensor del Pueblo per ser del seu àmbit competencial i la resta s’han derivat 

al Síndic de Greuges de Catalunya per estar la reclamació vinculada a competències de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

 A 31 de desembre incrementen lleugerament els expedients que estan en procés 

d’instrucció, aquest any representen el 17.5%, l’any passat era el 16%. A diferencia però 

de l’any anterior tots els expedients es troben dintre del termini reglamentari de tramitació. 

 

 El 72% de les reclamacions gestionades a través de gestions d’intermediació s’han 

solucionat, el que significa un increment en relació a l’any passat que va ser d’un 65%. 

El 41% de les gestions d’intermediació que s’han realitzat estaven vinculades als serveis 

socials el que significa un 61% d’increment en relació a l’any anterior. Això ha significat 

una reducció de les iniciatives d’ofici i una resposta més àgil i ràpida per a les 

situacions de vulnerabilitat social. 

 

 Incrementen un 10% el nombre de reclamacions qualificades com a Greuge, per una 

possible vulneració dels drets fonamentals o de les llibertats públiques constitucionalment 

i estatuària protegides. 

 

 S’incrementa el nombre d’expedients que han finalitzat la seva tramitació, aquest any 

és del 82,5% i l’any anterior era del 75%, la resta es troben en procés d’instrucció dintre 

del termini reglamentari El motiu és que s’ha consolidat la relació entre l’Oficina dels 

Òrgans de Defensa la Ciutadania i les diferents Àrees i departaments de l’Ajuntament.  

 

 Dels expedients qualificats com a queixes que han finalitzat la seva tramitació, el 15% 

han finalitzat provisionalment perquè, de forma sobrevinguda, la Sindicatura ha tingut 

coneixement de que existia un procediment en curs i estem a l’espera de la seva 

finalització. De la resta en el 55% dels casos s’ha resolt a favor de la persona 

interessada (l’any anterior el 74%), el 24% s’ha resolt a favor de l’ajuntament (l’any 

passat el 26%). S’ha resolt de forma parcial a favor d’ambdues parts el 6% dels 

expedients. En el 67% del casos s’ha solucionat el motiu que va ocasionar la 

reclamació baixant lleugerament en relació a l’any anterior que va ser un 71%. 
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 El 71% dels expedients que han finalitzat la seva tramitació incorporaven una proposta 

d’actuació, sol·licitud o recomanació (l’any anterior era el 65%). El 56% d’aquestes s’han 

acceptat per les diferents àrees i departaments i el 2% s’han acceptat parcialment. 

Globalment és lleugerament inferior a l’any anterior que es van acceptar el 60%. Baixa 

notablement el nivell de les propostes que s’han rebutjat de forma motivada per part de 

l’àrea/departament, aquest any ha estat un 4% i l’any anterior va ser un 11%. Per últim 

s’incrementen les propostes que estan pendent de resposta per part de 

l’àrea/departament que és d’un 38%, sent l’any anterior del 29%, cal dir, però, que totes 

es troben dintre del termini de resposta atorgat per la Sindicatura.  

 

 Les iniciatives d’ofici impulsades des de la Sindicatura, aquest any han estat un 6% 

i l’any anterior van ser un 24%. Han baixat, bàsicament, perquè moltes de les 

relacionades amb l’àmbit de serveis socials s’han tramitat a través de gestions 

d’intermediació el que ha facilitat que el procediment sigui més àgil per les persones 

interessades. Tot i això Serveis socials continua sent l’àmbit que aplega el 50% de les 

iniciatives d’ofici, sent l’anterior el 94%. El 33% estan vinculades a l’àmbit de convivència i 

seguretat amb la retirada de pertinences a persones que viuen sense sostre a la nostra 

ciutat (Exp SIN/120/2022 d’Iniciativa d’ofici sobre si els serveis municipals haurien retirat 

a diverses persones sense sostre les seves pertinences del lloc on pernoctaven i sense 

activar el protocol d’atenció a les persones sense llar) i la resta vinculada a la garantia 

d’accés presencial al servei d’atenció ciutadana i del registre sense necessitat de 

sol·licitar cita prèvia (Exp SIN/123/2022 d’iniciativa d’ofici sobre la garantia d’accés 

presencial de la ciutadania als serveis d’atenció i registre municipals sense cita prèvia 

obligatòria). 

 

 Per últim, volem destacar i agrair l’avanç significatiu en la coordinació per part del 

conjunt de l’organització i de les àrees en particular amb l’Oficina dels òrgans de defensa 

de la ciutadania i especialment l’impuls en les gestions d’intermediació que agilitzen 

i faciliten la resposta a les persones interessades en el procediment. 
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2.- TEMES MÉS DESTACATS 

 

a) Espai Públic 

 

Les matèries d’aquest capítol han baixat en relació a l’any anterior, passant del 31% al 

23%. 

 

Les queixes més rellevants que hem recollit sota aquest epígraf estan vinculades a 

diverses problemàtiques amb l’espai públic. Es tracten de reclamacions recurrents any 

rere any, com per exemple el manteniment de l’espai públic, la falta d’enllumenat, la falta 

de neteja, el deteriorament de l’asfaltat, el funcionament de les fonts i dels parcs, etc. 

 

Continuen les reclamacions referides al cementiri municipal, en relació a les dificultats 

que troben els ciutadans i les ciutadanes per contactar directament amb el cementiri i 

també per solucionar temes vinculats amb el canvi de titularitat, renuncies o qualsevol 

altra gestió relacionada amb un dret funerari (nínxol). Caldria revisar i millorar l’atenció al 

públic en tot el que fa referència a les gestions amb el cementiri municipal per informar, 

facilitar i agilitzar tots els tràmits que els ciutadans i ciutadanes han de realitzar. 

 

Un tema reincident és la sol·licitud de canvi de lloc dels contenidors, especialment dels 

que porten anys col·locats al mateix lloc i molt propers a façanes i pisos. En aquest 

àmbit, caldria ser receptius a les sol·licituds de canvi d’ubicació i cercar alternatives per 

solucionar el cansament dels veïns i veïnes que porten anys suportant les olors i els 

problemes que comporten i coresponsabilitzar, també, a la resta de veïns i veïnes de la 

zona. Des de la Sindicatura hem sol·licitat en diverses ocasions que s’estudiï la 

possibilitat d’alternança dels contenidors, en un termini raonable, en les zones de 

voreres estretes i on els contenidors porten anys ubicats. 

 

Hem rebut reclamacions també relacionades amb l’espai verd i la manca d’arbrat a la 

ciutat, En aquest sentit, cal avançar en l’ampliació dels espais de verd urbà en línia amb 

l’Organització Mundial de la salut (OMS) que considera que els espais verds a les zones 

urbanes són elements claus per mantenir una bona qualitat de vida a les ciutats i 

imprescindibles pels beneficis que aporten al benestar físic i emocional de les persones.  
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Fem remarca també de la importància de reduir la contaminació acústica. L’any passat 

vam comentar el tema de la contaminació acústica que pateixen els residents d’alguns 

habitatges de la Gran via, degut al soroll que produeix el trànsit rodat en aquesta via en 

el tram d’uns dos-cents metres que no està soterrat; un tema encara pendent de 

resoldre. 

 

A més de la contaminació acústica derivada del soroll del trànsit de vehicles que també 

comporta una important contaminació de l’aire, volem fer remarca sobre altres focus molt 

contaminants sobre els que cal actuar com són els aparells d’aire condicionat, el trànsit 

ferroviari, etc.  

 

Recordem que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha classificat el soroll del trànsit, 

inclòs el trànsit rodat, ferroviari i aeri, com la segona causa més important de mala salut 

a Europa Occidental, només per darrere de la contaminació de l’aire causada per 

partícules molt fines (https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise).  

 

Per acabar, destaquen a nivell general les queixes sobre al manteniment de les vies 

públiques, llicències d’obres, etc..; tots ells problemes de vida quotidiana que es troben 

de forma habitual els ciutadans i les ciutadanes. En general la resposta de l’àrea a la 

Sindicatura és ràpida i resolutiva, comprovant que moltes d’aquestes reclamacions s’han 

solucionat durant la tramitació de la queixa. No obstant, creiem que seria important 

millorar el sistema de solució i de resposta àgil als ciutadans i les ciutadanes de forma 

que un problema d’aquestes característiques es pugui resoldre sense generar una 

queixa en segona instància.  

 

b) Convivència i Seguretat 

 

Les matèries en aquest capítol han incrementat aquest any passant les reclamacions del 

15% al 19% 

 

La convivència i el civisme són aspectes claus que afecten al conjunt de la població tant 

en l’àmbit públic com privat. Tot i disposar d’un conjunt de normes que regulen els 

diferents aspectes, necessitem de la complicitat de tota la ciutadania per generar una 

bona convivència ciutadana, sense oblidar la importància de continuar educant i 

conscienciant a tota la ciutadania perquè coneguin els drets i també els deures que han 

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise
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d’assumir de forma positiva. Tothom ha de comprendre que el pal de paller d’una bona 

convivència i de un bon civisme es basa en un comportament respectuós en 

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

 

Les queixes vinculades amb aquest apartat tenen a veure bàsicament amb temes de 

convivència veïnal, els sorolls i les dinàmiques que provoquen algunes activitats, 

situacions que no totes es poden resoldre des del servei de mediació.  

 

Un altre àmbit de queixa, han estat les multes d’aparcament i, ens continuen arribant, les 

dificultats originades per l’estacionament de cotxes i motos a les voreres que posen en 

risc l’accessibilitat a la nostra ciutat. En aquest sentit volem insistir en 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 ni elements que poden posar en perill a 

les persones com pot ser la circulació dels VMP (patinets elèctrics). 

 

Un dels temes més importants que diverses entitats han enviat a la Sindicatura i que ha 

estat objecte de l’impuls d’una iniciativa d’ofici (Exp SIN/120/2022 d’Iniciativa d’ofici 

sobre si els serveis municipals haurien retirat a diverses persones sense sostre les seves 

pertinences del lloc on pernoctaven i sense activar el protocol d’atenció a les persones 

sense llar) és l’actuació de la Guàrdia Urbana en relació a les persones sense llar, amb 

la retirada de les seves pertinences, les mantes i la medicació, així com la possible no 

activació del protocol amb serveis socials. A data d’aquest informe encara es troba en 

procés d’instrucció la iniciativa d’ofici i no disposem de resolució final, però volem 

recordar que la situació en la que viuen les persones sense llar sovint són resultat de 

una situació de pobresa, sovint de malaltia i d’exclusió social severa i que és necessari 

disposar d’un conjunt de serveis per prevenir i atendre les persones sense sostre per 

cobrir les seves necessitats socials i tractar-les amb la sensibilitat i dignitat que 

mereixen. Com assenyala la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans les 

autoritats municipals han de garantir el dret a la protecció dels col·lectius i ciutadans més 

vulnerables. 

 

c) Serveis Socials 

 

Les matèries en aquest capítol s’han reduït en relació a l’any anterior, passant del 21% al 

17%. 
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El departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya defineix el sistema català 

de serveis socials com el conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, 

objectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població. Està integrat pels 

serveis socials de titularitat pública i privada de l’Administració de la Generalitat, de les 

entitats locals i d’altres administracions, configurant la Xarxa de Serveis Socials 

d’Atenció Pública (https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/el_sistema_catala_de_serveis_socials/) 

 

Les persones que necessitin accedir al Sistema de Serveis Socials s’han d’adreçar als 

serveis socials bàsics del districte on resideixen, sent aquest el primer nivell i la porta 

d’entrada al sistema públic dels Serveis socials. 

 

Els Serveis Socials Bàsics tenen, doncs, una rellevància cabdal en el procés 

d’intervenció social ja que són els equips multi-professionals d’aquests centres els que 

han d’oferir informació, orientació i assessorament així com realitzar els diagnòstics que 

permeten accedir a les diverses prestacions socials, tant dels serveis socials bàsics com 

dels serveis socials especialitzats. 

 

Les diferents administracions públiques que en són competents han d’assegurar-ne un 

fàcil accés i l’atenció i seguiment de tota la ciutadania que ho necessita, en especial 

d’aquelles persones que es troben o es poden trobar en situació de risc o d’exclusió 

social. 

 

L’any 2000 el Ple municipal extraordinari en sessió de 26 de juliol va aprovar l’adhesió de 

l’Ajuntament de l’Hospitalet a la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat”, que reconeix el dret a la protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables 

(art. IV), entenent el dret a gaudir de mesures específiques de protecció i creant ciutats 

accessibles per a tothom. Les ciutats signatàries es comprometen a adoptar polítiques 

actives de suport a la població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a la 

ciutadania i prenent totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de 

tos els ciutadanes i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat i evitant 

els assentaments de caràcter excloent. La Carta configura igualment l’eficàcia dels 

serveis públics municipals i el principi de transparència com a drets ciutadans, que cal 

respectar i garantir. 
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Incorpora aquest apartat queixes similars a l’any anterior, relacionades amb la dificultat 

d’accés als serveis socials, casos relacionats amb situacions de vulnerabilitat social i 

econòmica i de pèrdua de l’habitatge, normalment ocasionats per un desnonament. En 

aquest punt, recomanem que s’incrementi el parc d’habitatge social 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 persones i 

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

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 càrrec. Els serveis socials han de garantir el reallotjament temporal 

d’aquestes famílies fins a disposar de l’habitatge assignat per la Mesa d’Emergències de 

l’Hospitalet de Llobregat, assegurant en tot moment que no es quedaran al carrer. 

 

Fem menció a l’art. XVI, Dret a l’habitatge contemplat a la Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, que contempla que tots els ciutadans i 

ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre. Les autoritats municipals han 

de vetllar per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments de barri per a 

tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d'ingressos. Aquests 

equipaments han de disposar d'estructures d'acolliment per a les persones sense sostre 

que puguin garantir la seva seguretat i dignitat, com també d'estructures per a les dones 

víctimes de violència, en particular de violència domèstica, de maltractaments, i per a les 

que intenten fugir de la prostitució. En aquest punt, volem tornar a fer menció a les 

diverses queixes que ens han arribat aquest any sobre el tracte a les persones sense 

sostre pel que fa a fer-los fora del lloc on pernoctaven, a la retirada dels vehicles on 

dormien i a la retirada de la via pública de les seves pertinences que sovint inclouen 

roba, documents, records, mediació, etc. Totes aquestes actuacions posen en risc la 

protecció de les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat social i, per 

tant, considerem que cal abordar la problemàtica del sensellarisme des de la visió dels 

drets humans, coordinant les intervencions municipals posant la persona al centre de 

l’actuació i disposant els recursos necessaris per a les persones que viuen sense sostre 

a la nostra Ciutat. 

 

Continuen les queixes vinculades amb l’accessibilitat universal i amb els ajuts a la 

dependència; concretament hem tractat la dificultat de famílies amb infants que pateixen 
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alguna discapacitat per participar en activitats de lleure educatiu a l’estiu, degut a la 

manca de vetlladors que donin suport a l’infant durant l’activitat; la necessitat de 

transport públic adaptat i transport específic per poder assistir als centres ocupacionals. 

En relació amb aquest tema volem fer esment a l’informe sobre actuacions en matèria 

d’accessibilitat a la ciutat de l’Hospitalet, elaborat per aquesta Sindicatura i que incorpora 

trenta-dues recomanacions (http://www.sindicadegreugeslh.cat/pdfs/Informe-accesibilitat-sindica.pdf) 

 

Quant al funcionament i a l’atenció, continuen els problemes per poder accedir 

presencialment als professionals dels Serveis Socials. Per tant, creiem que és clau 

analitzar l’organització dels equips i redimensionar la plantilla de les professionals de 

Serveis Socials, amb l’objectiu de ser més eficaços, mantenir sempre l’atenció presencial 

i crear un servei d’urgència que entri en funcionament quan tanquen les àrees bàsiques. 

 

Finalment, volem recordar el compromís contret d’aprovar un reglament de prestacions 

econòmiques de caràcter social tal i com consta al PAN 2021, aprovat el 23 de 

desembre de 2020 i una cartera de serveis socials. 

 

d) La funció pública i el treball a l’administració 

 

Les matèries en aquest capítol han incrementat aquest any passant les reclamacions del 

4% a l’ 11%. 

 

A nivell genèric entenem per funció pública el conjunt de persones físiques que treballen 

a l’Administració pública, és a dir l’equip humà de l’organització pública. Està constituïda 

pel conjunt de persones que presten serveis a l’Administració d’acord amb els principis 

de mèrit i capacitat, mitjançant una relació de serveis professionals, retribuïda i de 

caràcter especial per raó del serveis púbics a desenvolupar i regulada per la normativa 

administrativa o laboral (art.1.3. del Decret legislatiu 1/1997). 

 

A aquesta Sindicatura li sembla important fer esment del paper dels Sindicats en la 

defensa dels treballadors i treballadores, recollit a l’art. 7 de la C.E.. Aquest article 

explicita que els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribueixen a 

la defensa y la promoció dels interessos econòmics i socials que els hi són propis. La 

seva creació i l’exercici de la seva activitat són lliures dintre del respecte a la Constitució 

i a la llei. 

http://www.sindicadegreugeslh.cat/pdfs/Informe-accesibilitat-sindica.pdf
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Ens sembla rellevant apuntar la importància de la negociació i de l’acord entre les parts 

de forma que puguin analitzar, avaluar i acordar els diferents temes que sorgeixen 

vinculats als recursos humans i quines han de ser les solucions que es poden donar a 

cada cas. La funció de la Sindicatura no ens en cap cas substituir el paper que han de 

fer els Sindicats per la qual cosa quan es demana la seva intervenció, vol dir que alguna 

cosa cal millorar en aquest àmbit. 

 

Incorpora aquest apartat queixes relacionades amb la sol·licitud de teletreball i el 

conflicte amb alguna situació laboral, però destaquen especialment les queixes 

relacionades amb el personal del Cos de la Guàrdia Urbana en temes de reconeixement 

de l’antiguitat per a la jubilació, de regularització d’errors de càlcul a les nòmines, de 

pagament de la paga de productivitat, etc. Volem fer constar que pràcticament tots 

aquests temes s’han resolt a favor de la persona interessada en el moment que s’ha 

tramitat la queixa des de la Sindicatura, per tant creiem que seria important millorar el 

sistema de solució i de resposta des del Servei de Recursos Humans de forma que un 

problema d’aquestes característiques es pugui resoldre sense generar una queixa en 

segona instància.  

 

 

 

 

 

Merche Garcia Villatoro 

Sindica de Greuges de L’Hospitalet 

L’Hospitalet a febrer de 2023 
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TITOL 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 del RODCLH, 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 de 

Llobregat els òrgans de defensa de la ciutadania. Amb la voluntat i la finalitat de conjugar 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 autònoma d’aquest 

ajuntament, dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania del Municipi de L’Hospitalet de Llobregat: 

Síndic/a de Greuges i la Comissió de Suggeriments i Reclamacions. 

 

El Títol II del RODCLH (articles 13 a 23) regula la composició i règim de sessions de la 

Comissió de Suggeriments i Reclamacions. La composició és la següent: 

 

President/a:  L’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui 

Vicepresident/a:  El regidor/a membre de la comissió designat per la Comissió. 

Vocals:  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. 

  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. 

 

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

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 hi reconeix el reglament.  

 

Amb data 15 de juny de 2019 es va dur a terme el Ple de Constitució del nou Consistori 2019-

2023 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: 

 

Presidenta:   Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo 

Vicepresident/a: El/la Regidor/a membre designat per acord de la Comissió 

Vocals:   I) Membres de la Corporació:  

a) Pel Grup Polític Municipal del PSC: 

 Vocal titular: Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez 
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 Vocal Suplent: Sra. Laura Garcia Manota  
 
b) Pel Grup Polític Municipal d’ERC-AM: 

 Vocal titular: Sr. Antoni García i Acero 
 Vocal Suplent: Sr. Jorge García i Muñoz 
 

c) Pel Grup Polític Municipal de Ciutadans: 

 Vocal titular: Sr. Miguel M. García Valle 
 Vocal Suplent: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez 
 
d) Pel Grup Polític Municipal de LHECP-ECG: 

 Vocal titular: Sra. Ana M. González Montes 
 Vocal Suplent: Sra. Núria Lozano Montoya 
 
e) Pel Grup Polític Municipal del PP: 

 Vocal titular: Sra. Sonia Esplugues Gonzalez 
 

           II) Membres del Consell de Ciutat: 

 Sr. José Manuel Banderas Vozmediano 
 Sra. Fernanda Sánchez Alcántara 
 

Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria General del Ple, sense perjudici de la 

facultat de delegació prevista a l’art. 19 del RODCLH. 

Els membres designats pel Consell de Ciutat continuen en funcions de conformitat amb l’article 

18.c) del RODCLH, com a membres de la comissió amb veu i sense vot, i el seu cessament 

tindrà lloc amb el nomenament dels/les representats pel Consell de Ciutat amb motiu de la seva 

renovació del mandat 2019-2023. 

 

Amb data de 9 de gener de 2020 es va celebrar la sessió extraordinària de constitució del 

Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, on es van designar els dos representants del Plenari a la 

comissió de suggeriments i reclamacions, segons el certificat de la Secretaria de 15 de gener 

de 2020. 

 

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

nominal de Suggeriments i Reclamacions RES/994/2020, on es pren raó del cessament del Sr. 

José Manuel Banderas Vozmediano i de la Sra. Fernanda Sánchez Alcántara com a vocals 

membres del Consell de Ciutat i determina que els nous vocals, en representació del Consell 

de Ciutat, són: Sr. Jesus Solores Arroyta i Sr. Josep Maria Pujol i Boira. Aquest mateix decret 

confirma la vigència de la delegació de la Presidència i de la resta de nomenaments efectuats 

al Decret 5717/2019, de 26 de juny.  



 
 
 

Informe anual 2022 
Pàgina 5 

 

 

Posteriorment, al mes de desembre de 2020, es dicta el Decret d’Alcaldia número 1094/2020, 

de 9 de desembre de 2020, que modifica la composició nominal de la Comissió de 

Suggeriments i Reclamacions, determinada pels decrets 5717/2019, de 26 de juny i 994/2020, 

de 31 de gener, en relació als/a les vocals membres de la corporació, pel canvi en la 

representació del grup polític municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadania i confirma la 

vigència de la 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. 

 

La composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, vigent a 31 de desembre de 

2022, és la següent:  

Presidenta:   Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo 

Vicepresidenta:  Sra. Sonia Esplugas González (designada per acord de la Comissió en 

 sessió extraordinària de 18 de juliol de 2019) 

Vocals: 

 

a) Per part del grup polític municipal del PSC: 

Vocal titular: Sra. M. Teresa Revilla Sánchez 

Vocal suplent: Sra. Laura García Manota 

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

Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero 

Vocal suplent: Sr. Jorge García i Muñoz 

c) Per part del grup polític municipal de Cs: 

Vocal titular: Sr. Jesús Amadeo Martín González 

Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez 

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

Vocal titular: Sra. Ana M. González Montes 

Vocal suplent: Sra. Núria Lozano Montoya 

e) Per part del grup polític municipal del PP: 

Vocal titular: Sra. Sonia Esplugas González (Vicepresidenta) 

 

Sr. Jesús Solores Arroyta 

Sr. Josep Maria Pujol i Boira 

Secretaria: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria general del Ple, sense perjudici de la 

facultat de delegació prevista a l’article 19 del RODCLH. 
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TITOL 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 2022 s’han realitzat quatre sessions ordinàries, totes les sessions s’han realitzat 

de forma presencial i 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 1/2022, ORDINÀRIA, DEL 24 DE FEBRER DE 2022 

S’aprova l’acta de la sessió anterior 4/2021, de 22 d’octubre. 

 

S’adopten els acords següents:  

- Es dóna compte de la resposta de l’ajuntament als suggeriments resolts per la comissió 

de suggeriments. El corresponent a l’expedient 18/2020 relatiu a estudiar la possibilitat, 

en cas que es donin les condicions legals, d’establir una línia d’ajuts en relació a l’IBI i a 

les activitats limitades pels efectes del COVID19, i el corresponent a l’expedient  

63/2020 relatiu a l'aprofitament d'espais oberts/naturals i mesures sobre bars i 

restaurants durant la pandèmia 

- El que resol el suggeriment relatiu a dues experiències de bones pràctiques engegades 

pels Serveis Socials (ABSS), de l’Hospitalet (exp. 97/2021). 

- El que resol el suggeriment relatiu a la millora de la circulació de la Carretera de 

Collblanc (exp.134/2021). 

- S’aprova l’informe anual de la comissió de suggeriments i reclamacions de l’any 2021 i 
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es pren coneixement de l’informe anual de la Sindicatura de l’any 2021, en compliment 

de l’art. 44.1 del RODCLH. 

- Es dóna compte de l’inici de procediment per a l’elaboració de  l’informe d’avaluació 

normativa corresponent als anys 2020-2021. 

 

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

resolucions que havia dictat amb els números 191 al 244 del 2021, i amb els números 1 al 

25 del 2022 corresponents al període comprès entre el 15 d’octubre de 2021 i el 16 de febrer 

de 2022. 

 

- SESSIÓ 2/2022, ORDINÀRIA, DEL 25 D’ABRIL DE 2022 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, 1/2022 de 24 de febrer. 

 

S’adopten els acords següents: 

- Es dóna compte de la resposta de l’Ajuntament en relació al suggeriment resolt per la 

Comissió relatiu a dues experiències de bones pràctiques engegades pels Serveis 

Socials (ABSS), de l’Hospitalet (exp.97/2021) 

 

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

resolucions dictades amb els números 26 a 62 del 2022, corresponents al període del 17 

de febrer de 2022 al 19 d’abril de 2022. 

 

- SESSIÓ 3/2022, ORDINÀRIA, DEL 18 DE JULIOL DE 2022 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, 2/2022, de 25 d’abril. 

 

S’adopten els acords següents: 

- Es dóna compte de la resposta de l’Ajuntament en relació a la millora de la circulació 

de la carretera de Collblanc (exp.134/2021) 

- El que resolt el suggeriment relatiu a l’estudi de solucions tècniques que millorin la 

seguretat del pendent pronunciat de la vorera del C. Radi 3 (exp.26/2022) 

- El relatiu a l’informe d’avaluació normativa 2022, corresponent a la normativa 

programada i/o aprovada els anys 2020 i 2021 /(exp.10/2022). 

 

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

resolucions que havia dictat amb els números 63 al 134 del 2022, corresponents al període 
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del 20 d’abril al 11 de juliol de 2022. 

 

- SESSIÓ 4/2022, ORDINÀRIA, DEL 24 D’OCTUBRE DE 2022 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, 3/2022, de 18 de juliol. 

 

S’adopten els acords següents: 

- Es dóna compte de la resposta de l’Ajuntament en relació al suggeriment resolt per la 

Comissió de Suggeriments i Reclamacions relatiu a estudiar una solució tècnica que 

millori la seguretat del pendent pronunciat de la vorera del c. Radi, 3 (Exp. 26/2022). 

- El que resolt el suggeriment relatiu a la realització d’una prova pilot d’educació 

bilingüe, en llengües orals i llengua de signes catalana, a una escola bressol de 

titularitat municipal (exp.64/2022). 

 

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

resolucions que havia dictat amb els números 135 al 176 del 2022, corresponents al 

període del 12 de juliol al 17 d’octubre de 2022. 

 
  



 
 
 

Informe anual 2022 
Pàgina 9 

 

 

TITOL III.- RECLAMACIONS: QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 

1 RECLAMACIONS 

El RODCLH qualifica i divideix les reclamacions a presentar davant els òrgans de defensa de la 

ciutadania en 3 grups o conceptes: greuges, queixes i suggeriments definint el contingut 

d’aquests conceptes a l’art. 4.  

 

El reglament atribueix la competència per a la qualificació i tramitació inicial de totes les 

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). 

 

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 l’art. 4 respectivament. 

 

No obstant això, com hem esmentat abans, a l’exercici 2022 aquelles reclamacions qualificades 

com a queixa han estat resoltes directament per la Síndica de Greuges en virtut de la delegació 

acordada per la Comissió de Suggeriments i Reclamacions en sessió del 18 de juliol de 2019. 

L’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 29.07.2019. 

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

 

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 

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

 

 

2 QUEIXES 

La informació detallada relativa a la tramitació i resolució de les queixes, en atenció a la 

delegació referida a l’apartat anterior, resta integrada en l’informe Anual de la Síndica de 

Greuges de L’Hospitalet.  

 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&04/022018008546.pdf&1
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El total de procediments qualificats com a queixes durant l’any 2022 ha estat de 78 el que 

significa que s’han mantingut en línia amb l’any anterior que eren 77. Han estat resolts, 

finalitzats i tancats dins de l’exercici 67 expedients, els mateixos que l’any 2021. La resta, a 

data de 31 de desembre de 2022, es troben en procés d’instrucció dintre del període 

reglamentari. 

 

A continuació es recull al quadre el número de les queixes presentades durant l’exercici 2022 i 

les matèries a les quals es refereixen: 

 

 

  
Espai 
Públic 

Conviv/ 
Segur. 

Serveis 
Socials 

Educació/ 
Cultura 

Gestió 
Tribut 

Funció 
Pública 

Particip / 
Subv 

 
Regid 

district 
 

 Joventut 
/ Esports 

Comunic. Altres Total 

No admès a 
tràmit 

4 11 
 

1 
 

3 4  
 

 
1 
 

 1 25 

Pendent de 
qualificació  

1         1 
 

  
 
 
 

   2 

Derivats 
Síndic Cat i 
Defensor 
Pueblo 

 
  1 3     

 
  

 

 3 7 

Queixes 25 17 5 2 6 16 1 1 2 1 2 
78 

 

TOTAL 29 29 6 6 6 20 5 1 3 1 6 112 

  25.9% 25.9% 5.4% 5.4% 5.4% 17.9% 4.5% 0.9% 2.7% 0.9% 5.4% 
 

 

 

Figuren com a reclamacions no admeses a tràmit per manca de compliment dels requisits 

exigits reglamentàriament 25 expedients, en consonància amb l’any anterior que van ser 

26. A final de l’exercici hi ha dues reclamacions que es troben pendent de qualificació per què 

s’han registrat a final d’any i sis reclamacions que s’han derivat al Síndic de Greuges de 

Catalunya per afectar a competències pròpies de la Generalitat de Catalunya i una al Defensor 

del Pueblo per ser competència pròpia del Govern central. 

 

3 SUGGERIMENTS 

Com hem assenyalat els suggeriments són els únics expedients que resten com a competència 

pròpia no delegada de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions. La seva tramitació es 

porta a terme per l’Oficina dels òrgans de defensa de la ciutadania i la seva resolució s’ha 
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adoptat en les diferents sessions de la comissió. Les resolucions han estat adoptades per 

majoria dels seus membres, sense que no s’hagi formulat cap vot particular. 

 

El total de procediments iniciats com a suggeriments durant l’any 2022 han estat 3, un 25% 

menys que l’any anterior que van ser quatre, d’aquests expedients dos es troben amb 

resolució final, finalitzat i tancat i un expedient es troba en procés de tramitació a data 31 de 

desembre de 2022 i està prevista la seva presentació a la propera Comissió de suggeriments i 

reclamacions que es celebrarà al mes de febrer. Enguany la Comissió de Suggeriments i 

Reclamacions ha aprovat acords relacionats amb els 2 suggeriments que estaven en procés de 

tramitació a final de l’any anterior. 

 

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

suggeriments presentats:  

 

 
 

Espai Públic 

 

Convivència 

i Seguretat 

 

Educació 

i Cultura 

Total 

 

Suggeriments 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

Total 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

3.1. SUGGERIMENTS 2021 PENDENTS DE RESPOSTA PER PART DE L’AJUNTAMENT 

O EN PROCÉS D’INSTRUCCIÓ A DATA 31/12/2021 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
97/2021 

 
SI 

 
SUGGERIMENT 

 

ACORD FINAL 

CSR I TANCAT 

 
SI 

 
NO 

 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a dues experiències de bones pràctiques en matèria de coordinació amb els Centres d’Atenció Primària i amb 

les Entitats Socials, sorgides a iniciativa de les ABSS dels Districtes IV i II, respectivament. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
L’entitat ABD, Associació Benestar i 
Desenvolupament, sol·licita la 
intervenció de la Sindicatura, en relació 
a dues experiències de bones 
pràctiques en matèria de coordinació 
amb els Centres d’Atenció Primària i 
amb les Entitats Socials, sorgides a 
iniciativa de les ABSS dels Districtes IV 
i II, respectivament. 
 

 
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 a 
l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans d’aprofundir en el 
treball comunitari que duen a terme els 

 
En data 13 de març de 2022 l’Ajuntament 
va comunicar que no acceptava la proposta, 
amb la següent motivació: 
Que l'exposició de la situació a la que fa 
menció la resolució, respecte les dificultats 
detectades fan referència a la situació de 
"Pandèmia" i volem recordar que aquestes 
mesures s'adopten com a mesures i 
restriccions per la contenció del COVID-19 
del Procicat.  Actualment: 1. El 010 no és la 
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Serveis Socials Municipals en 
coordinació amb  totes les entitats 
socials de la Ciutat i, a aquest efecte, 
que es valori estendre a la resta de les 
ABSS de la Ciutat, les dues 
experiències de bones practiques 
socials en matèria de coordinació amb 
els Centres d’Atenció Primària i amb 
les Entitats Socials, que han estat 
endegades, respectivament,  per les 
ABSS dels Districtes IV i II i que han 
donat bons resultats i han millorat 
l’atenció a les persones usuàries 

via d'accés als serveis socials., tal com 
s'especifica a la web municipal, cal trucar a 
les ABSS de referència. 2. La presencialitat 
dels treballadors/es és del 100%.  3. 
Referent dels casos: aquesta és una dada 
que la professional referent pot donar o no, 
ja que tenen dret a la seva confidencialitat, 
com a mesura preventiva de protecció del 
personal dels Serveis socials. En 
conseqüència és garanteix el dret de les 
persones  usuàries a identificar a la persona 
que els atén sense menyscabar el dret 
personal professional a protegir la seva 
identitat i intimitat. Per tant, el dret de 
conèixer la identitat és de les persones 
usuàries no de les entitats amb les que es 
col•labora. 4. Urgències socials: l'accés a 
una situació d'urgència es fa dirigint-se a 
l'ABSS de referència i només fora d'horari , 
és la GU, el circuit d'entrada i qui es posa 
en contacte amb el professional de 
emergències. Cal diferenciar entre una 
situació d'urgència social i una situació 
d'emergència. 5. La Cartera de serveis 
socials és pública i està al servei de la 
ciutadania. (Decret 142/2010, d'11 
d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010-2011) 6. El padró 
sense domicili fix es tramita al punt 
d'atenció al ciutadà i el ciutadà no ha de 
passar, en cap cas, pel centre de serveis 
socials. Aquesta és una interpretació 
errònia, que fan algunes entitats, de la llei 
del Padró, que provoca malentesos i 
desorientació al ciutadà.  
Els serveis socials treballen de forma 
coordinada amb totes les entitats del 
territori. A la resolució es qualifiquen 
aquests dos projectes com una bona 
pràctica. Com diu la definició de bona 
pràctica, per considerar-se com a tal cal que 
estiguin, provades, validades, que funcionin 
i ajudin a resoldre dificultats d'una manera 
més eficaç i eficient. Per a que una pràctica 
sigui identificada com a tal cal que sigui 
adequada i pertinent, innovadora, amb 
planificació dels processos i amb avaluació 
de l'impacte. Així mateix ha d'afavorir 
l'optimització del recursos.  
Així mateix, s'afirmen els bons resultats 
assolits, que en cap moment s'han 
presentat a la direcció de l’àrea, llevat de la 
presentació d'aquests projectes a la 
convocatòria de subvencions. 
En conseqüència: 1. Aquestes experiències 
no han estat presentades de forma 
adequada a la direcció, en conseqüència es 
considera part de la coordinació que fan les 
ABSS amb les entitats. 2. Per poder 
identificar un projecte com a bona pràctica 
s'ha de fer de forma sistematitzada, 
garantint el rigor i l’anàlisi necessari amb 
una metodologia a aplicar, així com la 
valoració per part d'un comitè creat a tal 
efecte. 3. Qualsevol projecte a 
desenvolupar ha d'estar quantificat 
econòmicament, ja que és un element a 
valorar com a optimització dels recursos.  
4. Així mateix, aquests projectes no poden, 
en cap cas, substituir les competències 
pròpies dels serveis socials. És tracta de 
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projectes dissenyats per una entitat i que 
són propietat de l'entitat i per tant, és aquest 
la responsable de les informacions i 
l'assessorament que presta als seus 
usuaris. 5. En qualsevol projecte en el qual 
hi hagi intercanvi d’informació dels usuaris, 
cal signar, el tractament de dades i la 
confidencialitat de les mateixes, atès que 
aquestes són d’alta protecció. En cap cas, 
s'ha consensuat amb la direcció dels 
Serveis socials i no es consideren, per tant, 
projectes desenvolupats en el marc dels 
serveis socials, sinó que són projectes 
dissenyats per una entitat i no d'una 
prestació de serveis, contractada i/o en 
conveni amb l'administració pública. 6. No 
considerem que sigui la manera mes 
adequada de fer una proposta, quan l'entitat 
va presentar el seu projecte a la 
convocatòria ordinària de subvenciona i sap 
quina ha estat la valoració d’aquests.  

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
134/2021 

 
SI 

 
SUGGERIMENT 

 
ACORD FINAL 
CSR I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
II 

 

 
En relació a la millora de la circulació a la carretera de Collblanc 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
L’entitat AVV de Collblanc-La Torrassa, 
sol·licita la intervenció de la Sindicatura 
en relació a la millora de la circulació a 
la Ctra. de Collblanc. 
 

 
La Síndica qualifica com a suggeriment. 
La CSR acorda estimar el suggeriment i 
proposa a l’Àrea s’implementin les 
mesures proposades en el seu informe 
de 22.12.2021:  
a)Facilitar l’ús efectiu pels vianants de la 
nova vorera tàctica creada: 
1.Tancament de la zona mitjançant una 
tanca, en substitució de les pilones que 
delimiten el  nou espai de vianants. 
2.Estudiar si tècnicament és viable el 
trasllat de les terrasses i vetlladors al 
nou espai de vorera tàctica per alliberar 
l’espai útil més proper a la façana. 
b)Millorar el pas de vianants vora la 
sortida del metro. Ampliar-lo per tal que 
sigui utilitzat correctament millorant-ne 
la seva seguretat i facilitant-ne l’ús. 
c)Evitar el transit de bicicletes i VMP per 
les voreres. Reforçar la presència 
d’agents cívic i guàrdies de proximitat 
per tal de garantir que ciclistes i patinets 
no utilitzin les voreres per a circular i ho 
facin correctament per l’espai destinat a 
aquests vehicles. 
d)Controlar el transit de vehicles en el 
tram de calçada de via destinat a bus-
bici. Sancionar els usuaris dels vehicles 
que facin ús del tram pacificat com a vial 
de pas i que no compleixin les 
restriccions marcades a la senyalització 
corresponent, a través de les càmeres 
de lectura de matrícules ja instal•lades 
al mateix vial, i que funcionaran com a 
sistema de control de tram.  
e)Altres mesures previstes que ja s’han 

 
En data 11.05.2922  l’Àrea de Convivència 
i Seguretat , va comunicar l’acceptació de 
les mesures proposades  i amb  la seva 
implementació es dona per finalitzat 
l’expedient del suggeriment (  Consten en 
negreta l’estat de les actuacions dutes a 
terme).                                                         
a) Facilitar l’ús efectiu pels vianants de la 
nova vorera tàctica creada. 
1. Tancament de la zona mitjançant una 
tanca, en substitució de les pilones que 
delimiten el nou espai de vianants. 
Executat. 02/2022  
2. Estudiar si tècnicament és viable el 
trasllat de les terrasses i vetlladors al nou 
espai de vorera tàctica per alliberar l’espai 
útil més proper a la façana. Executat. Les 
terrasses i vetlladors ocupen l’espai de la 
vorera tàctica des del 02/2022  
b) Millorar el pas de vianants vora la 
sortida del metro Ampliar el pas de 
vianants que creua la Carretera de 
Collblanc, per tal que sigui utilitzat 
correctament pels vianants que accedeixen 
al metro, millorant-ne la seva seguretat i 
facilitant-ne l’ús. Executat. 12/2021  
c) Evitar el transit de bicicletes i VMP per 
les voreres.  Reforçar la presència d’agents 
cívic i guàrdies de proximitat per tal de 
garantir que ciclistes i patinets no utilitzin 
les voreres per a circular i ho facin 
correctament per l’espai destinat a aquests 
vehicles.  
d) Controlar el transit de vehicles en el 
tram de calçada de via destinat a bus-bici 
Sancionar els usuaris dels vehicles que 
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executat per a la millora de la 
situació:1.Creació d’un espai segregat 
de parada per al D-20 (Bus articulat), 
proper a la cruïlla amb el C. Llobregat, 
per evitar qualsevol problema que pugui 
generar aquest  vehicle a la pròpia 
cruïlla en el moment de parada a causa 
de la seva longitud. 2.Centralitzar els 
semàfors de la Ctra. de Collblanc, en el 
tram comprès entre el C. Llobregat i la 
Riera Blanca per tal que puguin ser 
gestionats des del Centre de Gestió de 
la Mobilitat, i així poder actuar en temps 
real sobre el trànsit cas que es consideri 
necessari. 
Ampliar en 40 metres la reserva d'espai 
per a les operacions de càrrega i 
descàrrega, per tal d’agilitzar les 
operacions i disminuir el conflicte 
generat per l’alt volum d’operacions. 
 

facin ús del tram pacificat com a vial de 
pas i que no compleixin les restriccions 
marcades a la senyalització corresponent, 
a través de les càmeres de lectura de 
matrícules ja instal·lades al mateix vial, i 
que funcionaran com a sistema de control 
de tram. S’han enviat un total de 9.144 
cartes d’avís al llarg dels últims 3 mesos. 
El dia 25/04/2022 s’ha iniciat el règim 
sancionador als vehicles que segueixen 
circulant pel tram restringit utilitzant-lo com 
a via de pas.  
e) Altres mesures previstes que ja s’han 
executat per a la millora de la situació:  
1. Creació d’un espai segregat de parada 
per al D-20 (Bus articulat), proper a la 
cruïlla amb el C. Llobregat, per evitar 
qualsevol problema que pugui generar 
aquest vehicle a la pròpia cruïlla en el 
moment de parada a causa de la seva 
longitud. Executat. 12/2021  
2. Centralitzar els semàfors de la Ctra. de 
Collblanc, en el tram comprès entre el C. 
Llobregat i la Riera Blanca per tal que 
puguin ser gestionats des del Centre de 
Gestió de la Mobilitat, i així poder actuar en 
temps real sobre el trànsit cas que es 
consideri necessari, segons les imatges 
visualitzades a través de la càmera de 
trànsit existent en aquella ubicació. 
Executat 12/2021  
3. Ampliar en 40 metres la reserva d'espai 
per a les operacions de càrrega i 
descàrrega, per tal d’agilitzar les 
operacions i disminuir el conflicte generat 
per l’alt volum d’operacions en aquest 
tram. Executat 12/2021 

 

 

3.2. RELACIÓ DELS SUGGERIMENTS ANY 2022. 

A continuació es relacionen els suggeriments tramitats durant l’any 2022 i el seu estat a data 31 

de desembre de 2022. 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
26/2022 

 
SI 

 
SUGGERIMENT 

 
ACORD FINAL 
CSR I TANCAT  

 
SI 

 
NO 

 
I 

 

 
En relació a l’estudi de solucions tècniques que millorin la seguretat del pendent pronunciat de la vorera del c. Radi, 3. 

 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
Els interessats expressen la seva 
preocupació en relació al pendent de 
la vorera del c. Radi, 3, que és molt 
pronunciat i ha causat almenys un 
accident greu, demanant que s’estudiï 
una solució tècnica que millori la 
seguretat en aquesta vorera. 

 
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 en 
data 18 de juliol de 2022 acorda estimar el 
suggeriment presentat per l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Sant Josep perquè s’estudiï 

 
En data 2 d’octubre, el Servei 
d’EPHUS informa que no resultava 
possible acceptar la proposta de la 
CSR donat que s’havien adoptat totes 
les solucions tècnicament possibles 
(barana i panot de quatre pastilles 
que permeten més adherència); tenint 
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 una solució tècnica que millori la seguretat del 
pendent pronunciat de la vorera del c. radi, 3 
que ha causat almenys un accident greu. Així 
mateix, proposar a l’Àrea d'Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat que 
s’estudiï si el traçat i el disseny actual de la 
rampa o pla inclinat del tram de la vorera del 
C. Radi, 3, garanteix la plena accessibilitat per 
als vianants i, en el seu cas, que es determini 
quines solucions tècniques es poden adoptar 
per millorar-ne la seguretat. 

en compte que qualsevol actuació 
que modifiques l’orografia del terreny, 
augmentaria la dificultat 
d’accessibilitat als edificis. 

 
 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
64/2022 

 
SI 

 
SUGGERIMENT 

ACORD FINAL 
CSR I TANCAT 

 
SI 

 
SI 

 
CIUTAT 

 

 
En relació a la realització d’una prova pilot a una escola bressol de titularitat municipal d'educació bilingüe en llengua de 

signes catalana i llengües orals. 
 

 
OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
Els interessats presenten un 
suggeriment perquè per part de 
l’Ajuntament s’iniciï un pla pilot a 
l’Hospitalet a fi que en una de les 
Escoles Bressol de titularitat municipal 
es faciliti als nens i nenes del centre, 
una educació bilingüe en llengua de 
signes catalana i llengües orals. 
 

 
La Síndica el qualifica com a suggeriment en 
data 24/10 va ser resolt per la CSR que 
aprova estimar el suggeriment formulat per 
l’entitat Volemsignariescolar pel que fa a la 
valoració positiva de la necessitat d’una 
educació inclusiva, en la llengua de signes i 
llengües orals en les escoles bressol amb 
l’objectiu final de garantir en l’àmbit escolar a 
les famílies amb infants sords, 
l’aprenentatge de la llengua de signes 
catalana en la modalitat educativa bilingüe 
(llengua de signes més llengües orals); 
d’acord amb el que preveu l’art. 5.2 de la Llei 
17/2010, de 3 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, sens perjudici que correspon a 
l’ajuntament de conformitat amb el marc 
normatiu i els mitjans tècnics i econòmics 
disponibles concretar la forma en que s’ha 
de portar a terme aquesta integració. 
-Acceptar la proposta de l’Àrea d'Educació, 
Innovació i Cultura, d’iniciar un procés de 
col•laboració amb l’entitat que ha fet el 
suggeriment per valorar la viabilitat de la 
prova pilot que proposa i altres actuacions 
per conèixer de primera mà i amb profunditat 
els plantejaments i la visió de l’entitat, visitar 
els centres de referència a Barcelona i 
Catalunya amb educació bilingüe en llengua 
de signes catalana i llengües orals per 
conèixer la seva experiència i determinar 
com seria la continuïtat de l’alumnat en el 
segon cicle d’educació infantil. 
 

 
Pendent de resposta a 31.12.2022. 

 

 

Expedient Admissió Qualificació Estat Tramitació Proposta 
/Recomanació 

Requereix 
Seguiment 

Àmbit Territorial 

 
131/2022 

 
SI 

 
SUGGERIMENT 

 
EN TRÀMIT 

 
- 
 

 
- 

 
I 

 

 
En relació a que es permeti que les bicicletes puguin circular pels carrils laterals de la Rambla Just Oliveres amb el límit 

de 10 Km/h. 
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OBJECTE 

 
RESOLUCIÓ 

 
RESPOSTA AJUNTAMENT 

 
L’interessat presenta un suggeriment 
relatiu a que es permeti que les 
bicicletes puguin circular pels carrils 
laterals de la Rambla Just Oliveres amb 
el límit de 10 Km/h. 

 
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. 
En el moment d’elaboració d’aquest informe 
l’expedient es troba en procés d’instrucció 
pendent de rebre l’informe sol·licitat a l’Àrea. 
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TITOL IV.- INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA 
 

L’art. 130 de la Llei estatal 39/2015 LPAC, determina que les administracions públiques han de 

revisar periòdicament la seva normativa vigent per 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 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. 

 

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

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

 

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

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 es va iniciar durant l’any 2022 el procediment 

per a l’elaboració de l’informe d’avaluació normativa, corresponent a les ordenances i 

reglaments dels anys 2020 i 2021, d’acord amb els seus plans normatius i/o a la seva 

tramitació.  

 

L’Informe d’avaluació normativa 2020-2021 va ser aprovat a la Comissió de Suggeriments i 

Reclamacions de 18 de juliol de 2022 i es va donar compte al Ple Municipal en la sessió de 28 

de setembre de 2022. 
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Les principals conclusions que recull l’informe són: 

 

1. Programació anual normativa (PAN).  Vista la informació facilitada per les àrees sobre 

la normativa aprovada i la programada i ateses les conclusions sobre el grau de 

compliment del PAN, es fan les recomanacions següents: 

 

A. Actualització del PAN  

 

El PAN ha de ser considerat un document permanentment actualitzat, és a dir, 

que en cada moment el programa ha de reflectir les normes que efectivament vol 

impulsar l’Ajuntament durant l’exercici. Això significa que sens perjudici de la 

resolució que aprova el PAN per a l’any vinent i que conté la normativa que 

volen endegar les àrees,  també s’hauria d’afegir a la programació durant 

l’any en curs les noves iniciatives no previstes inicialment que 

s’incorporen durant l’exercici.  En aquest sentit, veiem que  aquesta bona 

pràctica ja s’està duent a terme per part de l’Ajuntament, tal i com es verifica a 

l’acord de la JGL de setembre de 2020, que incorporava al PAN-2020 la 

modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració. Es conseqüència, 

es recomana a les àrees que implementin aquesta bona pràctica i que quan 

calgui  endegar durant l’exercici en curs iniciatives d’aprovació de noves 

ordenances i/o reglaments o les seves modificacions no incloses en el 

PAN inicial, es facin les gestions adients per modificar la programació i 

poder incorporar-les al PAN en curs.  

 

B. Grau de compliment dels PAN de 2020 i 2021 

 

Respecte del total de 34 normes avaluades del bienni, n’hi havia 16 que 

figuraven en els respectius PAN, de les qual només 5 es van arribar a aprovar. 

Això representa que el grau de compliment dels PAN dels anys 2020 i de 

2021 ha estat del 31 %. 

 

Aquest baix grau de compliment dels PAN de 2020 i 2021 ha estat degut 

fonamentalment a la  incidència de la pandèmia Covid-19 que va obligar a 

totes les àrees municipals a refer les seves prioritats de treball, centrant-se 
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en atendre la urgència del moment i  les necessitats que afectaven a la 

ciutadania. 

 

D’altra banda, la pandèmia també va comportar la necessitat  d’adaptar-se a 

una forma de tramitació electrònica a distància dels procediments 

administratius, tenint en compte que la major part de la plantilla va haver de 

treballar des de les seves llars des del 14 de març de 2020, finalitzant amb 

caràcter general el teletreball degut a la  pandèmia a finals d’octubre de 2021.  

 

Cal destacar que, en relació a les onze normes programades que no s’han 

pogut implementar, les àrees respectives segueixen compromeses amb el 

seu impuls i  han informat que nou d’elles es troben actualment en tramitació i 

les dues restants es troben ajornades sense data encara d’inici de tràmit.  

 

En aquest sentit, es recomana incloure les normes ajornades en la 

programació del PAN següent. 

 

C. Compliment de les recomanacions del Informe d’Avaluació Normativa 2020. 

 

Es valora positivament la iniciativa del Servei d’Espai Públic, Habitatge, 

Urbanisme i Sostenibilitat, de l’Àrea de Planificació, Territori i Economia 

que ha inclòs en el PAN de 2022 la modificació de l’Ordenança de Sorolls i 

Vibracions, així com la implementació del Mapa de Capacitat Acústica i el 

Pla d’Acció per a la prevenció i control de la contaminació acústica. 

Confiem que amb l’esmentada modificació es pugui atendre la recomanació 

formulada en l’anterior Informe d’Avaluació Normativa de 2020, per tal de fer 

front a les males pràctiques d’algunes empreses que, sense cap necessitat, 

causen molèsties de soroll a la ciutadania a l’hora de comercialitzar al carrer les 

bombones de butà. 

 

També es valora favorablement la iniciativa de l’Àrea de Convivència, 

Seguretat i Mobilitat, d’incloure en el PAN de 2022 la modificació de 

l’Ordenança de Mobilitat, amb la qual es vol abordar, entre d’altres 

prioritats, la regulació del Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a l’efecte de 

donar seguretat jurídica a la ciutadania i garantir la deguda concordança entre la 
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normativa local i la legislació de rang superior. Aquesta era una necessitat que ja 

es va detectar a l’Informe d’Avaluació Normativa de 2020. 

 

2. Anàlisi de l’Eficàcia, l’Eficiència i la Sostenibilitat de la normativa aprovada durant 

el bienni. 

 

Dins el procés d’avaluació, es va demanar a les àrees informació sobre l’eficàcia, 

eficiència i sostenibilitat de les normes que havien impulsat, en el ben entès que qui 

millor podia avaluar la norma seria l’àrea que la va impulsar i, en el seu cas, també 

podria determinar si en el futur caldria modificar-la en el cas que  els resultats sobre 

assoliment d’objectius, impacte o afectació als ingressos i/o despeses no fossin els 

esperats.  A continuació s’indiquen de forma resumida els resultats obtinguts a partir de 

la informació facilitada per les àrees :  

 

A. Eficàcia (assoliments dels objectius). Les  àrees van indicar que en vint de les 

vint-i-tres normes aprovades  (87%), s’havien  assolit els objectius 

previstos i, respecte a les tres normes restants, s’ha justificat per què les 

modificacions realitzades no havien comportat cap canvi. No obstant, 

únicament s’han aportat indicadors d’eficàcia en dues de les normes 

aprovades (9%). 

 

B. Eficiència (impacte en la millora del servei). En divuit de les normes 

aprovades (78 %), les àrees van comunicar un  impacte favorable en la 

millora de servei, aportant explicacions en disset d’elles  (74%) i solament en 

una (4%) es disposa d’indicadors per mesurar l’eficiència. 

 

C. Sostenibilitat (afectació a ingressos i/o despeses). De les vint-i-tres normes 

aprovades, les àrees promotores van comunicar que en deu d’aquestes  

(43 %) hi havia hagut afectació pel que fa a ingressos o despeses 

municipals i van aportar les explicacions adients. No obstant, solament en tres 

(13 %) van  aportar dades de mesura i/o indicadors. 
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A partir de la informació facilitada, podem conèixer quina ha estat la percepció de les 

àrees pel que fa als resultats de les normatives aprovades  però en moltes de les 

normes avaluades aquesta percepció no té el suport d’indicadors que permetin precisar 

el grau en què s’han assolit els objectius, ni en quina mesura l’impacte ha estat 

favorable o la quantificació dels efectes sobre els  ingressos/despeses municipals.  

 

Els indicadors, tenen una funció descriptiva i valorativa sobre els nivells de prestació 

dels serveis públics i serveixen per a fer el diagnòstic objectiu de la situació,  per fixar 

els objectius i prendre decisions, amb la finalitat de millorar-los. Per tant, resulta 

imprescindible disposar d’indicadors per a copsar la magnitud de l’assoliment 

d’objectius, per  mesurar l’impacte en la millora dels serveis o quantificar l’afectació 

ingressos/despeses.  En aquest sentit, hi ha diverses normes que  fonamenten i 

exigeixen  l’ús d’indicadors en l’avaluació de resultats dels serveis públics : 

 

 Art. 211 RDL 2/2004, Llei d’Hisendes Locals, regula les dades que 

acompanyaran la memòria del compte general en municipis de més de 

cinquanta mil habitants. 

 Annex de l’Ordre  HAP/1781/2013, Instrucció del model de comptabilitat local. on 

s’indica que al compte general s’adjuntarà, entre d’altres, una memòria 

demostrativa del grau en què s’hagin acomplert els objectius programats amb 

indicació dels previstos i els assolits amb el cost dels mateixos. 

 Art. 120  Llei 47/2003, General Pressupostària, indica que la comptabilitat del 

sector públic ha de permetre: 6 Proporcionar informació per a l’exercici dels 

controls de legalitat, financer, d’economia, d’eficiència i eficàcia. 

 Art. 133,  Llei 57/2003, Llei de mesures de modernització del govern local, 

estableix que  la gestió econòmic-financera s’ajustarà als criteris següents: e) la 

introducció de l’exigència del seguiment dels costos dels serveis i f) l’assignació 

de recursos, d’acord als principis d’eficàcia i eficiència, es farà en funció de la 

definició i el compliment dels objectius. 

 Art. 7, 19 i 25 de la Llei 8/1989 de Taxes i preus públics, estableix que les taxes i 

els preus públics tendiran, llevat de les excepcions taxades,  a cobrir el cost del 

servei o activitat. 
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Per tant, es recomana a les àrees promotores que en l’elaboració de la norma incorporin 

dades de mesura i/o indicadors que facilitin a posteriori l’avaluació el més objectivament 

possible, respecte al grau d’assoliment d’objectius, a l’impacte en la millora del serveis i  

a l’afectació sobre despeses/Ingressos. 

 

3. Enquesta d’opinió ciutadana.   

 

Enguany ha millorat la participació ciutadana en l’enquesta realitzada electrònicament 

sobre nou de les normes aprovades durant el bienni 2020-2021; tot i que s’haurà de 

continuar implementant mecanismes per incrementar la participació en futures 

enquestes. 

 

Les catorze persones que hi van prendre part, van formular un total 252 respostes a 

preguntes binàries i 79 aportacions a preguntes amb format obert, de les quals 18 s’han 

considerat propostes que es recullen a l’informe.   

 

Finalment, només resta a la CSR agrair a les àrees municipals la seva col·laboració sense la 

qual no hagués estat possible la redacció d’aquest Informe d’Avaluació Normativa.  
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TITOL V.- CONSIDERACIONS FINALS 
 

1. Aquest és el cinquè any de funcionament de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, 

s’han realitzat totes les sessions previstes al Reglament dels Òrgans de Defensa de la 

Ciutadania i amb format presencial. 

 

2. El nombre d’expedients es mantenen en línia amb l’any passat. Els qualificats com a 

queixes han estat 78, l’any passat 77, i els qualificats com a suggeriments han estat 3 i l’any 

passat 4. (resten dos expedients pendents de qualificació a 31 de desembre i probablement 

1 expedient serà qualificat com a suggeriment passant a ser 4 ) 

 

3. Els àmbits que aglutinen més reclamacions són Espai Públic, Convivència i Seguretat i 

Funció Pública. Hi ha una baixada important en l’àmbit de Serveis Socials en relació a l’any 

anterior perquè moltes reclamacions s’han tramitat a través de gestions d’intermediació el 

que ha facilitat la tramitació. Volem destacar l’increment de l’àmbit de la Funció Pública que 

incrementa notablement amb temes de la gestió de personal i de Guàrdia Urbana 

 

4. Els suggeriments tramitats enguany fan referència principalment a l’espai públic, a 

convivència i civisme i a educació. Les dues primeres matèries coincideixen també amb les 

que més nivell de queixes aglutinen.  

 

5. Al Títol IV recollim les conclusions del segon informe d’avaluació normativa que s’ha 

presentat aquest any. S’ha consolidat la metodologia de recollida de la informació i s’ha 

millorat la participació ciutadana. El nivell de compliment del PAN 2020-2021 és del 31%, 

segurament és baix perquè coincideix amb el període de pandèmia . El document incorpora 

elements de millora i, entre d’altres, torna a incidir en la importància d’incorporar indicadors 

d’avaluació en l’elaboració de la norma per facilitar l’avaluació posterior d’aquesta. 

 

6. La Comissió de Suggeriments i Reclamacions remet per més informació a l’Informe anual 

de la Síndica de Greuges 2022, on es recull el detall de tots els expedient tramitats, així 

com la resta d’activitat de la Sindicatura. 

 

 

 

 

Maria Angeles Sariñena Hidalgo 

Presidenta de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions 

L’Hospitalet de Llobregat, a febrer de 2023. 


	1 Tapa INFORME ANUAL 2022
	INFORME ANUAL SINDICATURA 2022
	INFORME ANUAL CSR_2022

