
INFORME 
ANUAL 2021
DELS ÒRGANS 
DE DEFENSA DE 
LA CIUTADANIA
Síndica de Greuges  
Comissió de suggeriments  
i reclamacions  
L’Hospitalet



INFORME 
ANUAL 2021
DELS ÒRGANS 
DE DEFENSA DE 
LA CIUTADANIA
Síndica de Greuges  
Comissió de suggeriments  
i reclamacions  
L’Hospitalet



Índex

Presentació Síndica de Greuges .......................................................................... pàg. 5

1. INFORME ANUAL 2021 
 Síndica de Greuges de L’Hospitalet
 TÍTOL I. Òrgans de Defensa de la Ciutadania a L’Hospitalet:  
 Síndica i Comissió de suggeriments i reclamacions ............................................. pàg. 9

 1. Òrgans de Defensa de la Ciutadania ..................................................................... pàg. 9

 2. Drets fonamentals i àmbit d’actuació ................................................................... pàg. 12

 3. Tipologia i qualificació dels escrits ........................................................................ pàg. 14

 4. Procediment ............................................................................................................. pàg. 14

 TÍTOL II. Activitat dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania .......................... pàg. 17

 1. Resum general: greuges, queixes i suggeriments ................................................. pàg. 17

 2. Expedients en tràmit i pendents de resposta de l’any 2020 ............................... pàg. 20

 3. Relació d’expedients de l’any 2021 ........................................................................ pàg. 49

 TÍTOL III. Informe .............................................................................................. pàg. 117

 1. Relació dels greuges, queixes i iniciatives d’ofici 2021 ........................................ pàg. 117

 2. Activitat de la Síndica de Greuges  ........................................................................ pàg. 198

	 TÍTOL	IV.	Consideracions	finals ........................................................................ pàg. 203

2. INFORME ANUAL 2021 
 Comissió de suggeriments i reclamacions de L’Hospitalet
 TÍTOL I. Antecedents i constitució ................................................................... pàg. 215

 TÍTOL II. Activitat de la Comissió  ..................................................................... pàg. 221

 TÍTOL III. Reclamacions: queixes i suggeriments ............................................. pàg. 225

 1. Reclamacions ........................................................................................................... pàg. 225

 2. Queixes ..................................................................................................................... pàg. 225

 3. Suggeriments ........................................................................................................... pàg. 226

 TÍTOL IV. Informe d’avaluació normativa  ........................................................ pàg. 233

 TÍTOL V.	Consideracions	finals ......................................................................... pàg. 237



5 

Presentació
El document que teniu a les vostres mans és el recull de les actuacions 

desenvolupades pels Òrgans de Defensa de la Ciutadania durant l’any 

2021. Incorpora l’Informe anual de la Síndica de Greuges i l’Informe de 

la Comissió de Suggeriments i Reclamacions amb totes les actuacions 

desenvolupades durant aquest període. Tots dos informes van ser 

presentats al Ple Municipal el 27 d’abril de 2022.

Com sabeu, des del mes de març de 2020 ens hem trobat immersos en 

una situació força complicada, arran de la situació provocada pel virus 

de la Covid-19, que ha generat moltes dificultats econòmiques i socials a tota la ciutadania en general. 

Ara més que mai necessitem que tots els serveis públics de la nostra ciutat donin resposta a les 

problemàtiques dels ciutadans i les ciutadanes i trobin solucions als nous problemes que ens estem 

trobant. Estem convençuts que aquest és l’objectiu principal de la seva raó de ser, però també que podem 

trobar dificultats i/o que molts ciutadans i ciutadanes poden tenir propostes que poden ajudar a millorar 

la  qualitat dels serveis públics de la nostra ciutat.

La Sindicatura de Greuges de L’Hospitalet està al servei de tots els ciutadans i les ciutadanes de la nostra 

ciutat per donar veu als seus suggeriments, per respondre les seves consultes i per tramitar  les reclamacions, 

en segona instància, respecte a l’atenció rebuda per part dels serveis municipals.

El nostre objectiu és que cap persona quedi desatesa o en situació d’indefensió davant l’Administració 

municipal, intervenint directament en les reclamacions relacionades amb l’ajuntament  i derivant al Síndic 

de Greuges de Catalunya o al Defensor del Pueblo aquelles que excedeixen el nostre àmbit competencial.

Al document trobareu el detall de tots els expedients tramitats des de l’Oficina, així com l’estat de tramitació 

en què es troba cadascun d’ells a 31 de desembre de 2021.

Des d’aquestes línies, vull agrair la confiança a totes les persones que s’han adreçat a nosaltres i també a 

l’equip que fa possible el dia a dia de l’Oficina.

Defensem els teus drets, som aquí per ajudar-te.

Merche García

Síndica de Greuges de L’Hospitalet
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TÍTOL I. 
Òrgans de Defensa de la Ciutadania 
a L’Hospitalet: Síndica i Comissió 
de suggeriments i reclamacions

1. Òrgans 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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1.1. 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, que 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 en el seu article XXVII el configura com a 

mecanisme de garantia dels drets humans de proximitat. La carta va ser signada pública 

i oficialment el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Sant Denís, i va ser ratificada pel Ple de 

l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió de 26 de juliol de 2000.

El/La Síndic/a de Greuges esdevé una fórmula democràtica de control de l’activitat de 

l’Administració municipal i la configuració de la seva elecció un mecanisme més de promoció 

de la democràcia participativa de la ciutat. La incorporació d’aquesta nova institució suposa 

un apropament de l’administració local a la ciutadania amb l’objectiu de la millora global 

del funcionament de l’Ajuntament i d’una eficaç prestació dels Serveis públics.

MISSIÓ

La seva missió és la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns 

i veïnes del municipi i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat.

FUNCIONS 

L’article 6 del Reglament orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant 

l’Ajuntament de L’Hospitalet regula les funcions de la Síndica de Greuges, que són:

• 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:

 – L’Ajuntament.

 – Organismes dependents o vinculats a l’Administració municipal

 – Empreses públiques de capital totalment o parcialment municipal que prestin 

serveis municipals.

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

destinats a la prestació d’activitats o serveis municipals.

 – Tots aquells organismes que exerceixin per delegació competències locals en 

l’àmbit d’aquesta delegació.

1.2. 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’article 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.
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Art. 11.- Tots els acusats d’un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins 

que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi 

assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

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.

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

recullen al Títol I del seu informe anual.

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 Síndica 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.
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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 es considera que no és satisfactòria.

La Síndica de Greuges avaluarà i qualificarà com a greuge, queixa o suggeriment 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 Síndica 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.

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.

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, 

que comporta una violació dels drets fonamentals o de les llibertats 

públiques constitucional i estatuàriament protegides.

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

desatencions o les deficiències en el funcionament de l’Administració 

municipal o dels Serveis municipals.

SUGGERIMENT 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 Síndica de Greuges. Aquest escrit ha de concretar 

la reclamació que formula acompanyant-lo de totes aquelles dades i documentació 
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TÍTOL II. 
Activitat dels Òrgans de 
Defensa de la Ciutadania

1. Resum general: greuges, queixes i suggeriments

L’any 2021 és el quart 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 143 

expedients i 23 reclamacions que s’han gestionat a partir de la intermediació amb l’àrea o 

departament corresponent.

 

Expedients 143

Intermediació   23

Total reclamacions 166

A aquestes dades s’han d’afegir 483 consultes que han arribat a l’Oficina relacionades amb 

diferents temes als quals hem anat donant resposta i tota la informació necessària en cada cas, 

així com derivant-les als departaments o àrees corresponents. En total, si tenim en compte 

els expedients, les gestions d’intermediació i les consultes, l’any 2021 s’han realitzat 649 

accions des de l’Oficina.

La classificació dels expedients i les reclamacions gestionades és la següent:
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Tramitat 36 15 23 2 15 5 1 2 3 1 3 106

No admès a tràmit 8 7 1 3 1 2 4 26

Pendent de qualificació 1 1 2

Derivats Síndic Greuges 3 1 1 1 6

Intermediació 7 2 7 2 1 1 3 23

Gestió interna 3 3

TOTAL 51 25 33 6 18 6 3 2 3 5 14 166

31% 15% 20% 4% 11% 4% 2% 1% 2% 3% 8%
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La qualificació dels expedients admesos a tràmit és la següent:
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Greuges 1 1

Queixes 33 12 6 2 15 3 1 1 1 3 77

Suggeriments 1 1 1 3

Iniciatives d’ofici 2 2 16 1 1 3 25

Total 36 15 23 2 15 5 1 2 3 1 3 106

34% 14% 22% 2% 14% 5% 1% 2% 3% 1% 3%

A 31 de desembre de 2021 l’estat dels expedients tramitats és el següent:

• El 83 % dels expedients han finalitzat la seva tramitació i s’ha realitzat la resolució 

final, per tant estan finalitzats i tancats. El 65 % d’aquests incorporaven una 

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

de l’àrea/departament el 60 %, l’11 % s’han rebutjat de forma motivada i  el 29 % 

estan pendents de resposta per part de l’àrea.

• El 16 % dels expedients estan en procés d’instrucció, d’aquests, el 94 % es troben 

dintre del termini reglamentari tot i que un 12 % d’aquests són suggeriments que 

estan pendents de presentar a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions del mes 

de febrer per a l’aprovació de l’acord corresponent, però el període d’instrucció ja ha 

finalitzat en termini. Del 6 % s’ha ampliat el termini de resolució i estan pendents 

d’informació de l’àrea corresponent.

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

74 % dels casos s’ha resolt a favor de la persona interessada, d’aquestes en el 71,5% 

s’ha solucionat el problema que va causar la reclamació. El 26 % dels expedients, 

s’ha resolt a favor de l’Ajuntament.

Hi ha 32 reclamacions que no han estat admeses a tràmit o no s’han instruït des de la 

Sindicatura pels motius següents: 

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

Ciutadania de L’Hospitalet, de les quals el 3 % per ser competència estatal i s’han 

derivat al Defensor del Pueblo i el 19 % perquè han estat derivades al Síndic de 

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

D’aquestes últimes, el 67 % perquè eren matèries competència de la Generalitat de 

Catalunya i el 33 % restant perquè es va impulsar iniciativa d’ofici per part d’aquesta 

Sindicatura i en l’iniciar la tramitació vam tenir constància de que estaven sent 

instruïdes pel Síndic de Greuges de Catalunya i, per tant, ens vam inhibir. 

• El 22 % perquè l’Ajuntament estava dins del termini establert  per donar resposta 

a la queixa presentada en primera instància. 

• El 44 % 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 6 % per desistiment dels interessats o perquè després de realitzar instruccions 

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

• El 6 % perquè eren objecte de resolució judicial. 

En relació a les 23 reclamacions gestionades a partir de la intermediació, el 65 % d’aquestes  

s’han solucionat amb gestions directes amb els departaments i/o àrees sense necessitat 

d’incoar cap expedient (84 % l’any 2020). La resta, el 4 %, encara estan pendents de resposta 

i el 31 % restant han comportat l’inici d’expedients, alguns a partir d’iniciatives d’ofici de la 

Sindicatura donada la situació de vulnerabilitat social.



SÍNDICA DE GREUGES COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA 21 20

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

29/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No VI

Queixa relativa a la regularització de quotes de l’escola bressol l’Estel Blau

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

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

La resposta de l'àrea és que "no 
es té la capacitat tècnica suficient 
per valorar-la i, per tant, tampoc 
els motius pels quals impedeix 
prendre-la en consideració. Una 
via per avançar en la resolució 
adoptada podria ser la valoració 
jurídica dels Serveis municipals, 
fet que posa en consideració 
dels òrgans jeràrquics superiors 
perquè determinin el que millor 
considerin". En data 1/10/2021 
la interessada confirma que ja 
li van retornar la part de juliol 
corresponent al servei no prestat.

2. Expedients en tràmit i pendents de resposta de l’any 2020

A continuació detallarem la situació dels expedients que, a data 31 de desembre de 2020, 

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

propostes proposades en la resolució final.

2.1. Queixes

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

l’Ajuntament a la proposta formulada a 31 de desembre de 2020.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

14/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No III

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica resol sol·licitar que es 
mantingui informada a aquesta 
Sindicatura de l’inici de les obres 
i, pel cas que s’ajorni per no 
tenir resposta dels propietaris, se 
sol·licita es pugui estudiar alguna 
alternativa factible per dotar 
d’ombra al pati de l’escola aquest 
estiu.

A final de 2020 l’expedient 
està pendent de resposta de la 
comunitat de propietaris afectada 
per la col·locació dels tendals.  
En data 29/9/2021 EPHUS informa 
que l’obra d’instal·lació dels 
tendals al pati de l’escola Bernat 
Desclot es va fer entre els dies 28 
a 30/6/2021.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

32/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica, un cop analitzada 
la documentació dóna per 
finalitzades les actuacions, 
d’acord amb l’article 24.3.b) del 
RODCLH i procedeix a l’arxiu 
de l’expedient sense entrar en 
el fons de la mateixa, atès que 
s’ha tingut coneixement que 
l’Oficina de Sancions està pendent 
de resolució d’un expedient de 
mesures correctores de l’activitat. 
Així mateix, fa una proposta 
d’actuació de mesures correctores 
de l’activitat, per tal que una 
vegada resolt l’expedient en curs 
es convoqui una sessió mediadora 
amb la finalitat de que, dins el 
marc tècnic i jurídic aplicable, les 
parts puguin assolir una resolució 
amistosa. 

En data 21/10/2021, per part 
de l’Àrea de Convivència i 
Seguretat se’ns va aportar 
l’informe emès de l’Oficina de 
Gestió d’Incidències de 7/10/2021 
on consten els antecedents, 
l’acompanyament i la valoració. 
En data 27/10/2021 es 
rep l’informe de l’Àrea de 
Convivència i Seguretat on 
adjunten el darrer informe 
tècnic comunicat per l’Oficina 
de Sancions, per tal de donar 
per tancat l’expedient de 
sancions. Es considera que es 
dona compliment a la mesura 
correctora imposada per la 
Resolució RES/2660/2021 de data 
19/03/2021.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

48/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

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

Les mesures del gual són 
correctes, s'ha instal·lat senyal 
de prohibit el pas pel carrer de 
vehicles de més de 2 metres 
d'ample, excepte Serveis, que són 
els causants dels problemes en 
aquest carrer i faran seguiment. 
Es fa seguiment per GU i 
denunciaran les infraccions.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

50/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica estima en part la 
reclamació en el sentit de què, 
sens perjudici de considerar 
ateses dins del termini per 
l’Àrea d’EPHUS les sol·licituds 
presentades per les comunitats, 
mitjançant la reunió celebrada  
pel personal tècnic municipal  
amb els seus representants 
en data 30/6/2020 manca la 
comunicació formal escrita 
indicant-los que les propostes 
formulades es podran tenir en 
compte per futures actuacions, 
d’acord a criteris tècnics 
municipals i sempre amb el vist  
i plau dels districtes.

En data 15/11/2021, l’Àrea 
d’EPHUS informa que s’ha donat 
resposta formal per escrit a 
les sol·licituds E/ 5769/2020, 
E/5776/2020 i E/5780/2020 
comunicant que “la proposta 
formulada es podrà tenir en 
compte per a futures actuacions 
i que aquestes sempre es duen a 
terme d’acord a criteris tècnics 
municipals i sempre amb el vist i 
plau dels districtes”.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

49/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

Queixa en relació al mal estat d’una façana del carrer de Casanova

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica finalitza les actuacions 
provisionalment donat que 
l’Ajuntament ha informat de 
les gestions per identificar la 
persona titular de l’immoble a 
fi de notificar el requeriment 
d’ordre d’execució. Per evitar 
situacions de risc, es realitzen 
revisions periòdiques. Sol·licita 
la mantinguin informada de les 
actuacions i/o resolució d’aquest 
tema i suggereix que per evitar 
la paràlisi de l’expedient es faci 
ús de la forma de notificació que 
preveu l’art. 44 de la Llei 39/2015 
de procediment administratiu 
comú de les administracions 
públiques, respecte a persona 
o persones interessades en el 
procediment, titulars de l’immoble 
que siguin desconegudes, tot 
advertint-los que l’incompliment 
de l’ordre d’execució en el termini 
atorgat, comportarà l’execució 
subsidiària a càrrec de l’obligat.

En data 2/9/2021 EPHUS informa 
que el 4/6/2021 es va dictar 
resolució 5753 per la qual 
s’estimà el recurs de Sareb, 
atès que consta acreditada 
l’anul·lació del bé al seu favor 
i, a la vegada, s’incoà expedient 
contra IF SLAIT SL que consta 
com a darrera propietària
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

56/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

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

Es confirma que l’usuari ja 
disposa del títol. En relació a la 
proposta, l’Àrea ens informen:
- S'informa que la demora sí 
afecta de manera similar a altres 
casos en els quals conjuguen 
semblants casuístiques.
- Que la raó de la demora no es 
únicament la falta de personal 
administratiu al departament 
competent, sinó que també 
influeix la tramitació que han de 
dur a terme els interessats, que és 
treballosa perquè al procediment 
administratiu amb l'Ajuntament 
se li ha d'afegir el fet de recaptar 
tota la documentació que els 
requereix el Dret Successori 
Català, que de vegades és difícil de 
recopilar.
- Que sobre la proposta d'analitzar 
el procediment administratiu 
per detectar els punts febles 
i determinar i/o proposar les 
modificacions necessàries 
recaptant, si fos necessari, el 
suport tècnic del Departament 
d'Organització i Projectes de 
Millora, aquesta àrea no tindria 
cap inconvenient en què així fos.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

54/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

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

Vam rebre informe de data 
22/01/2021 de la Cap de 
Serveis de l'Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i RRHH en 
què informa que, d'acord 
amb el que estableix 
l'art. 41 del RODCH,  les 
propostes formulades per 
la Síndica a la Resolució 
de data 1/12/2020 no es 
podran dur a terme per raó 
d'impossibilitat sobrevinguda 
atès que la interessada s'ha 
traslladat fora de Catalunya.
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Els expedients relacionats a continuació es trobaven en procés d’instrucció a 31 de 

desembre de 2020.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

64/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica, un cop analitzats 
els informes i la documentació, 
declara finalitzat el procediment 
sense entrar en el fons de la 
mateixa, atès que consta que 
l’Àrea d’EPHUS va iniciar en 
data 07/10/2020 el procediment 
per a la protecció de la legalitat 
urbanística; motiu pel qual no 
resulta procedent continuar amb 
les actuacions, d’acord amb el 
que determina l’article 24.3.b) del 
Reglament Orgànic dels Òrgans de 
Defensa de la Ciutadania davant 
l’Ajuntament (RODCLH). Així 
mateix, sol·licita a l’esmentada 
àrea que informi a la Sindicatura 
de Greuges sobre l’acord i les 
actuacions que recaiguin sobre 
l’assumpte. 

En data 14/6/2021 es rep nova 
instància demanant una solució 
i el dia 17/6/2021 es demana 
informe complementari a EPHUS 
sobre l'estat de la tramitació 
o la resolució, corresponent al 
procediment de protecció de la 
legalitat urbanística iniciat . 
En data 6/9/2021 EPHUS informa 
que Sra. V.T.B. el 5/7/2021 va 
presentar escrit indicant la seva 
voluntat de complir amb la 
resolució i reubicar la instal·lació 
per al compliment de la normativa 
però demanava l’assistència  
d’un tècnic municipal per 
assessorar en aquest compliment. 
L’Ajuntament en data  12/7/2021 
li notificà que havia de ser un 
tècnic competent privat qui fes 
la proposta i assessorament 
de reubicació de la instal·lació 
per complir la normativa. 
Per tant, en no haver donat 
compliment a l’acord de JGL 
del dia 07/01/2021, s’inicia el 
procediment per a la imposició de 
la corresponent multa coercitiva 
per incompliment.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

61/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

Queixa relativa a una actuació de la Guàrdia Urbana

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica finalitza les actuacions 
atès que el servei de la G.U. ha 
donat les explicacions adients a 
la interessada, després de fer  una 
investigació amb la conclusió de 
què en cap moment es va  donar 
un tracte irrespectuós, encara 
que consideren que la gestió era 
millorable. Recomana a l’àrea que 
faciliti al personal que atén la 
central telefònica les instruccions 
adients o el recordatori de com 
actuar en casos similars.

Des de l’Àrea de Convivència 
i Seguretat en relació a la 
recomanació de la resolució 
final, ens han comunicat que 
des de la Prefectura de G.U. s’ha 
realitzat un comunicat intern 
a tota la plantilla de la G.U., 
recordant conceptes bàsics 
del tractament de les trucades 
rebudes a la central, per millorar 
substancialment l’atenció que 
puguin rebre els ciutadans que 
siguin atesos telefònicament per 
aquest servei.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

66/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No III

Queixa relativa a l’anul·lació d’una plaça PMR per fer PCR a l'avinguda d'Amadeu Torner davant l'ortopèdia 
Muévete y Accede

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica, estima la queixa en el 
sentit de la procedència d’habilitar 
una nova plaça reservada 
d’aparcament per a PMR per 
substituir la que es va suprimir 
a l’av. d'Amadeu Torner, 30 per 
fer una reserva d’aparcament 
d’ambulàncies per a proves 
PCR, qüestió que l’Ajuntament 
ja ha resolt favorablement amb 
l’establiment d’una nova plaça 
d’aparcament reservat per a PMR  
a l’Av. d'Amadeu Torner, 32.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

67/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No VI

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica estima la queixa pel que 
fa a la necessitat de facilitar l’ús 
pel màxim nombre de persones 
usuàries (accessibilitat universal) 
dels contenidors ubicats a la 
rambla de la Marina, problema que 
ja ha estat resolt satisfactòriament 
per l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat amb la 
instal·lació d’una rampa d’accés.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

65/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No IV

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica, un cop analitzats 
els informes i la documentació, 
resol declarar finalitzat el 
procediment i procedir a l’arxiu 
de l’expedient, donat que es 
constata l’existència d’una 
solució tècnica, viable i acceptada 
inicialment per l’Ajuntament. 
Així mateix, se sol·licita a l’Àrea 
d’EPHUS que si el projecte tècnic 
que presenti la comunitat fos de 
cost elevat, es tinguin en compte 
els principis d’ajust raonables i 
de proporcionalitat aplicables en 
matèria d’accessibilitat i també 
es proposa a la mateixa àrea que 
informi i assessori a la comunitat 
sobre les ajudes públiques o de 
finançament existents per poder 
fer més viable econòmicament 
l’obra d’accessibilitat.

L’Àrea d'EPHUS informa en data 
6/10/2021 que si el projecte 
no resultés viable tècnica o 
econòmicament per garantir 
l’accessibilitat universal, i sempre 
que s’asseguri la funcionalitat 
dels espais lliures, dotacions 
públiques i altres elements del 
domini públic, "serà possible 
ocupar les superfícies d’espais 
lliures o de domini públic que 
resultin indispensables per 
a la instal·lació d’ascensors 
o d'altres elements, així com 
les superfícies comunes d’us 
privat, tal i com recull l’article 
10.3 de la Ley 8/2013, de 
rehabilitacion, regeneración y 
renovación urbanas" i prenen 
nota de la proposta d’informació 
i assessorament a la comunitat 
sobre les ajudes públiques o 
de finançament existents per 
fer més viable econòmicament 
l’obra d’accessibilitat en cas 
que presentin el projecte tècnic 
actualitzat de reforma interior  
del vestíbul d’entrada a la finca.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

70/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica desestima la queixa 
perquè queda acreditat que no 
es va incorporar a la sol·licitud la 
documentació a què es fa referencia 
cosa que no es pot atribuir a 
l’Administració i, per tant, es va actuar 
correctament perquè legalment no 
podia revisar la puntuació de la fase 
de valoració de mèrits en base a 
una documentació aportada fora de 
termini.
Recordar a l’àrea que l’interessat 
ha sol·licitat la devolució de la 
documentació presentada i, si no 
s’hagués retornat amb anterioritat, 
correspon que es conservi i no 
es destrueixi i que s’informi 
electrònicament del procediment  
per a retirar-la.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

69/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

Queixa relativa al canvi d’ Àrea Bàsica de Serveis Socials

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica desestima la queixa ja 
que la normativa no preveu canvi 
d’àrea, només contempla canvi de 
professional referent, a més, no 
s’ha fonamentat la causa d’aquesta 
pretensió. Si té reconegut el dret a 
canviar de professional de referència,  
si així ho considera, qüestió que no 
s’ha posat en dubte per part dels 
Serveis Socials.
Proposa a l’Àrea que faciliti a la 
usuària, si així ho desitja, el canvi 
de professional de referència amb 
l’objectiu de refer la seva confiança en 
l’equip de l’àrea bàsica i desenvolupar 
de comú acord un pla de treball que 
doni resposta a les necessitats de la 
unitat familiar.

L’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans va informar 
que ja s'havia assignat una 
nova referent per a la senyora 
i que s’ha enviat una carta 
comunicant-li el nom de la 
professional de referència 
per tal que pugui sol·licitar 
entrevista en el moment que  
ho desitgi.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

73/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica resol estimar la queixa 
presentada ja que les bases de 
la convocatòria 2019-2020 de 
beques per a estudis no obligatoris 
atorgades per l'Ajuntament 
preveien que tant la sol·licitud com 
l’atorgament de les beques fossin 
anuals i per a cursos complerts 
i no contemplaven denegar la 
beca corresponent al segon curs 
d’un cicle en cas que no s’hagués 
demanat anteriorment per al 
primer curs. 
- Informar a la persona interessada 
que la sol·licitud d'indemnització 
o rescabalament pels danys o 
perjudicis originats a conseqüència 
del  funcionament normal o 
anormal dels Serveis públics de 
l'Ajuntament de L’Hospitalet  
s’ha de formular a través  del 
procediment de responsabilitat 
patrimonial, regulats a la Llei 
39/2015, del procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques i a la Llei 
40/2015, de règim jurídic del sector 
públic.
- Recomanar a l’àrea la revisió 
del procediment d’atorgament de 
subvencions/beques per a estudis 
no obligatoris. 

Els interessats van arribar a un 
acord per satisfer la seva pretensió 
respecte a l’abonament de la beca 
no adjudicada i de la qual entenia 
que li corresponia en funció de les 
bases de la convocatòria.
A les bases de la convocatòria 
2021-2022 publicades al BO
PB n.8450 de 5.7.2021 han tingut 
en compte la recomanació de la 
Sindicatura i es pot comprovar 
que han detallat més els apartats 
dels requisits i han especificat 
perfectament el tema de la 
impossibilitat de sol·licitar beca 
per a un sol curs quan és un cicle 
de dos cursos.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

72/2020 No Pendent Resolució 
final i tancat

No No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i la documentació, resol 
finalitzar les actuacions i arxivar el 
procediment previ a la qualificació 
donat que no hi ha constància 
d’activitat, inactivitat o prestació  
de Serveis de l’Ajuntament 
susceptible de control per aquesta 
Sindicatura. 
Es trasllada l’expedient al Síndic  
de Greuges de Catalunya atesa la 
seva competència en la supervisió 
de les empreses privades que 
gestionen Serveis públics i sol·licita 
que ens mantinguin informats de  
la resolució de la queixa.

Ateses les actuacions realitzades 
vam comunicar a la interessada 
que es considerava que la via 
idònia per continuar, en cas 
de tenir la consideració de 
microempresa, és la presentació 
d’una reclamació de consum 
davant l’OMIC a l’efecte de què 
puguin mediar amb l’operadora. 
Si no prospera la mediació o 
si no tenen la consideració 
de microempresa, en via 
administrativa únicament es 
podria continuar el tràmit davant 
la Oficina de Atención al Usuario 
de Telecomunicaciones, servei 
estatal competent.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

74/2020 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica resol estimar la queixa 
en el sentit de declarar que no 
resulten subjectes a l’impost 
d’Increment del Valor dels Terrenys 
(plusvàlua) les transmissions on es 
comprovi que no hi ha un veritable 
increment de valor, en aplicació 
del que va establir la Sentència 
59/2017 del Tribunal Constitucional; 
qüestió que, en el cas que planteja 
l’interessat, l’Ajuntament ja ha 
previst resoldre favorablement 
amb la tramitació d’un expedient 
que, si es compleixen tots el 
tràmits i requisits, finalitzarà 
amb la devolució de la quantitat 
ingressada.
- Sol·licitar a l’Àrea Planificació 
Estratègica i Econòmica, Joventut 
i Esports, que en virtut de l’article 
41 del RODCLH, informi a aquesta 
Sindicatura del resultat final 
de la tramitació de l’expedient 
de devolució de la quantitat 
ingressada. 
- Informar a la persona interessada 
de l’existència del Tribunal 
Econòmic Administratiu de 
L’Hospitalet (TEAL) que és un òrgan 
especialitzat en el coneixement 
i resolució de les reclamacions 
econòmic-administratives 
presentades pels ciutadans, al qual 
es podria adreçar en cas que hi 
hagués una resolució denegatòria 
de l’expedient de devolució iniciat.

En data 22/3/2021, el Tinent 
d’Alcaldia de Planificació 
Estratègica i Econòmica, Joventut 
i Esports mitjançant Resolució 
RES/2668/2021, va a estimar 
la sol·licitud de rectificació 
d’autoliquidació de l’IIVTNU de 
l’interessat i va reconèixer el 
dret a la devolució i a retornar-
li la quantitat indegudament 
ingressada en el seu compte per un 
import de 1.306,81 que inclou els 
interessos de demora. 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

75/2020 No No 
qualificada

Resolució 
final i tancat

Sí No I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica de Greuges un cop 
analitzats els informes i la 
documentació resol finalitzar 
les actuacions del procediment 
previ a la qualificació i resoldre la 
inadmissió a tràmit de la queixa 
a la vista de l’informe emès per 
l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat, on 
manifesten que a l’OHL no els 
consta haver rebut cap petició 
d’informació o gestió relacionada 
amb l’interessat, tenint en compte 
també que es podia contactar 
amb el servei a través de correu 
electrònic, presencialment amb cita 
prèvia o registrant una instància 
i que la informació amb l’enllaç 
sobre l’ajut per al pagament de 
la renda de l’any 2020 que atorga 
el Departament d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, estava 
publicada a la seu electrònica 
municipal.
- Recomanar que estudiï les 
millores tècniques que calguin i/o 
el reforç de personal que resulti 
necessari a fi que l’OHL pugui fer 
front eficaçment a l’atenció de 
la demanda de consultes de la 
ciutadania en matèria d’habitatge.
 

Es rep resposta de l’Àrea EPHUS de 
data 11.10.2021 on en relació a les 
tres recomanacions  informen: 
1.-Reforç OHL. Es va realitzar un 
estudi de millores tecnològiques 
per l’Oficina Municipal de 
l’Habitatge que es van dur a 
terme durant els anys 2017 i 2018. 
S’ha treballat les puntes de feina 
amb personal administratiu de 
la resta d’àrees de l’Ajuntament 
mitjançant hores extres. Donat 
que les ajudes estan promogudes 
per altres administracions és difícil 
planificar el treballs.
2 i 3.-Difusió general de la 
informació sobre convocatòries 
d’ajuts i comunicació 
personalitzada de les noves 
convocatòries a qui els consti que 
l’any anterior van sol·licitar ajut 
per al lloguer.
Des de l’Oficina Municipal de 
l’Habitatge es penja a la seu 
electrònica la informació de 
les convocatòries dels ajuts 
que l’Agencia de l’Habitatge va 
publicant. 
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Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

Recomanar a l’Àrea d’Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat la difusió a través dels 
mitjans de comunicació municipals 
de  la informació que sigui rellevant 
sobre els ajuts i recursos en 
matèria d’habitatge que es posin 
a disposició de la ciutadania, per 
afavorir el seu coneixement per la  
població destinatària.
- Recomanar a l’Àrea d’Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat que anualment es 
faci una comunicació escrita a 
totes les persones que els consti 
que l’any anterior van sol·licitar 
ajut al lloguer, informant-los dels 
terminis i les condicions de la nova 
convocatòria.

Per part de l’Agencia d’Habitatge 
envia SMS informatius d’inici de 
convocatòria d’ajuts:
Prestació per al pagament del 
lloguer/Subvenció per al pagament 
del lloguer per a persones 
grans (BLJ i BG): perquè els 
sol·licitants són majors de 65 anys.                                                   
Renovació de la prestació  
complementària per donar 
continuïtat al pagament 
del lloguer i la prestació per 
atendre situacions de pèrdua 
de l’habitatge (PEEU – ajuts de 
seguiment i de continuïtat): 
perquè és població de major risc 
(han patit un desnonament, una 
dació en pagament, una execució 
hipotecària o una demanda de 
desnonament en el darrer any) i 
poden renovar l’ajut anualment 
fins a 2 anys més.

2.2. Iniciatives d’ofici

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

l’Ajuntament a 31 de desembre de 2020.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

35/2020 Sí Iniciativa 
d’ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica, analitzats els informes, dona 
per finalitzat provisionalment l’expedient 
atès que es conclou que els Serveis 
Socials van valorar inicialment la situació 
de necessitat especial i d’urgència social 
de la unitat familiar per raó de pobresa 
severa, malaltia, manca d’habitatge/
risc d’exclusió residencial, vulnerabilitat 
infantil i precarietat laboral; malgrat que 
a partir de l’ajornament del llançament 
fixat per a 21/7/2020 i posposat dues 
vegades més. La unitat familiar va 
quedar desatesa perquè no es va fer 
un seguiment de la seva situació, ni es 
va esbrinar si el llançament quedava 
suspès fins a 31/1/2021, si s’havia fixat 
o no nova data per a fer-lo efectiu, ni 
ens consta, que se’ls hi hagi ofert una 
alternativa habitacional més enllà d’un 
ajut econòmic per a llogar un altre pis. 
- Proposa a l’àrea contactar novament 
amb la família i/o les persones/
professionals que actuen en el seu interès 
a l’efecte d’atendre les seves necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques, assabentar-
se de la situació del llançament i aprofitar 
l’ajornament per gestionar una oferta 
de reallotjament adequat que garanteixi 
el dret a l’habitatge fins que el seu cas 
pugui ser sotmès a la consideració de la 
Mesa d’Emergències o, subsidiàriament, 
oferir-los novament activar els ajuts 
perquè puguin accedir i mantenir-se en 
un habitatge assequible de lloguer en el 
mercat privat.

Es rep informe de la cap de 
Servei de Benestar Social de data 
26/1/2021 on, d'acord amb el que 
estableix l'art. 41 del RODCH  i  
en relació a la proposta de la 
Síndica continguda a la resolució 
de data 20.11.2020 informa 
que: "En la situació actual, els 
Serveis Socials no poden actuar 
de manera preventiva, malgrat 
seria el desitjable, ja que la 
pressió assistencial només ens 
permet poder atendre i no com 
seria desitjable, la demanda 
dels usuaris comptant amb la 
seva implicació per resoldre la 
seva problemàtica. El model 
d'intervenció social ha de donar 
suport i acompanyar en la presa 
de decisions a les persones que 
s'adrecen als Serveis Socials bàsics, 
fugir del model assistencialista i 
de prestacions econòmiques sense 
que formin part del compromís 
pel compliment dels acords d'un 
pla de treball establert. Tenim en 
compte les seves recomanacions 
però considerem que aquestes 
formen part de la intervenció 
professional i de l'establiment 
de la relació professional amb 
els usuaris, moltes vegades 
fonamentada en el coneixement 
d'aspectes que formen part de 
la confidencialitat i no es poden 
reproduir en un informe.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

37/2020 Sí Iniciativa 
d’ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

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

L’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans en relació a 
les propostes ens informa:
En relació a les propostes 1 i 5 
son inviables des de un punt de 
vista pressupostari.
En relació a la proposta 2 els 
Serveis Socials han de seguir 
les directrius del Departament 
de Recursos Humans així 
com les recomanacions de 
Prevenció de Riscos laborals 
i els acords signats a la mesa 
general de Negociació per a 
la reincorporació als centres 
de Treball de l'Ajuntament de 
L’Hospitalet. Així mateix es van 
seguir les mesures excepcionals 
i recomanacions en relació 
als SBAS com a mesura de 
prevenció i contingència davant 
l'impacte del Covid-19 de la 
Direcció General de Serveis 
Socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.
En relació al punt 3, el 
procediment que es fa servir 
és enviar una notificació a les 
empreses subministradores 
per tal de que no es realitzi 
el tall del subministrament 
(aplicació llei 24/2015). Així 
mateix la persona usuària situa 
el compromís de tramitació del 
bo social. Aquest procediment 
no suposa tràmit d'ajut per 
impagament de rebuts, ja que 
els ajuts per pagament de rebuts 
estan subjectes a l’existència 
de crèdit pressupostari i no 
estan incloses dins dels ajuts 
considerats d'urgència social.

Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

En relació a la proposta 4 
cal aclarir que els ajuts de 
lleure són subvencions a les 
famílies. Així mateix recordar 
que les activitats de lleure 
no son competència dels 
Serveis Socials, per tant, en 
situacions d'excepcionalitat, 
com va ser l'estat d'alarma 
sanitària pel Covid-19 i atès 
que es consideraven activitats 
de risc, era del tot necessari, 
tenir signada la declaració 
responsable per part dels 
progenitors, així com els 
protocols de seguretat exigits 
per les autoritats sanitàries pel 
desenvolupament d'activitats 
grupals.
Les activitats de lleure que es 
subvencionen van dirigides a 
famílies no a les entitats, que 
son les prestadores dels Serveis. 
Per tant, en aquest cas, durant 
la situació d'alarma sanitària no 
es van produir derivacions i es 
van valorar els casos a demanda 
de les famílies.
D'altra banda és inviable establir 
un protocol per situacions 
d'excepcionalitat si per definició 
"l'excepcionalitat" s'aparta de 
l'ordinari i passa rares vegades., 
per tant no es pot definir "a 
priori" allò que es desconeix.
En relació al punt 6. Resulta 
inviable, pressupostàriament 
reforçar els Serveis Socials 
Municipals, atès que el 
finançament depèn de 
l'aportació de la Generalitat a 
través del contracte programa 
que va finalitzar al 2019 i que ha 
estat prorrogat anualment,
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

41/2020 Sí Iniciativa 
d’ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

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

L’Àrea d'EPHUS, en data 
11/10/2021, va emetre l’informe 
següent sobre les propostes 
formulades: 
En referència al punt 1.3  sobre 
l’atenció prioritària i àgil a 
famílies en risc d’exclusió 
residencial per prevenir i donar 
resposta a les situacions de 
manca d’habitatge i facilitar-ne 
l’accés, prenem nota de la seva 
recomanació i estem treballant 
en aquest sentit.
En referència al punt 1.5 
sobre assessorament en 
matèria d’arrendaments 
urbans informen sobre el 
funcionament i requisits del 
SIDH (Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge) que, 
mitjançant conveni concertat 
amb el Servei d’Ofideute de 
la Generalitat de Catalunya, 
ofereix atenció a la ciutadania 
en préstecs hipotecaris per 
negociar reestructuració, 
carència, dació de pagament 
i/o lloguer social, en mediació 
en consum sobre clàusules 
abusives, fan mediació en 
renovació, finalització o 
impagaments de lloguer i 
també mediació en casos 
de persones que viuen en 
habitatges sense títol en cas 
que tinguin demandes judicials.

Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

 - Recomanació de reforçar els 
Serveis Socials municipals per poder 
donar resposta a les necessitats 
que sorgeixen de la crisi social 
i econòmica provocada per la 
Covid-19.

i pel 2021 té les mateixes 
aportacions econòmiques. No 
obstant, en els darrers anys 
hi ha hagut un increment de 
professionals a les ABSS i al 
servei de Dependència amb 
l'objectiu de reforçar els Serveis 
Socials Municipals.
A banda de tot això, considerem, 
com ja hem dit en nombroses 
ocasions, i és una opinió 
generalitzada dels municipis 
de tota Catalunya, que els 
Serveis Socials han de deixar 
de ser considerats com a xarxa 
residual de la resta de sistemes 
que no donen resposta a les 
necessitats de la població 
(educació, salut, seguretat, 
ocupació, habitatge mobilitat....) 
i així mateix, hem de tenir en 
compte que els legisladors, 
durant els últims anys han anat 
incorporant tràmits que no son 
propis dels Serveis Socials i que 
han recaigut sobre aquests.
Si tot això es ressitua i cada 
sistema assumeix les seves 
competències, no col·lapsarien 
els Serveis Socials i no seria 
necessari fer aquesta proposta 
de reforç.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

59/2020 Sí Iniciativa 
d’ofici

Resolució 
final i tancat

No No VI

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica dona per finalitzades 
les actuacions, atès que l’àrea 
ha informat de forma detallada 
sobre les actuacions dutes a terme 
amb el suport tècnic de l’AMB per 
resoldre l’incident d’immissions 
per via aèria de producte químic 
que aquest estiu va afectar 
especialment el barri de Bellvitge.

S’ha informat de les quatre 
actuacions inspectores 
realitzades per l’AMB amb 
aixecament d’acta i solament una 
d’elles amb presa de mostres. 

Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

En referència al punt 1.6 sobre 
la proposta d’incrementar el 
parc d’habitatges, informen que 
estan treballant: 
1.- En el Pla Local d’Habitatge
2.- Analitzant les dades del 
registre de sol·licitants per 
veure la tipologia d’habitatges 
que es necessiten per preparar 
l’adquisició
3.- Proposar una bonificació 
del 50 % de l’IBI a aquells 
habitatges que estiguin a la 
bossa de lloguer social 
4.- Tenen un conveni vigent 
per la cessió d’habitatges amb 
grans tenidors.
En data 19/10/2021 l’Àrea 
d’Equitat, Drets Socials i RRHH 
informa que:  
"En resposta a la petició 
d’informació respecte a 
l’expedient SIN/41/2020 i 
resolució número SIN/104/2020, 
indicar-vos que en el seu dia 
us vam fer arribar, arran d’una 
petició del mateix expedient, 
el “Procediment d’actuació de 
Serveis Socials en situacions de 
risc de pèrdua de l’habitatge”.
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Els expedients relacionats a continuació es trobaven en procés d’instrucció a 31 de desembre 

de 2020.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

53/2020 Sí Iniciativa 
d’ofici

Resolució 
final i tancat

No No III

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica finalitza la iniciativa, 
atès que s’ha fet traspàs de 
l’expedient a l’Ajuntament de 
Rubí, on resideix la família des 
de l’octubre passat i perquè 
es conclou que es va valorar 
inicialment la situació d’urgència 
social, malgrat que en el seu retorn 
a la ciutat al mes d’octubre passat 
no consta que se’ls oferís cap 
alternativa habitacional d’urgència 
a l’empara del que preveu l’art. 30 
de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions Socials de caràcter 
econòmic.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

60/2020 Sí Iniciativa 
d’ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica finalitza 
provisionalment la iniciativa  
d’ofici atès que els Serveis 
Socials van valorar inicialment 
la situació de necessitat especial 
i d’urgència social de la persona 
usuària per raó de pobresa severa, 
manca d’habitatge/risc d’exclusió 
residencial i precarietat laboral, 
malgrat que s’han activat altres 
ajuts, degut a que no disposa de 
permís de residència legal i que 
l’únic suport habitacional previst 
en cas de pèrdua d’habitatge ha 
estat  l’alberg municipal. 
Proposa a l’àrea que s’ofereixi a 
la usuària la derivació, amb el 
suport necessari, a una entitat 
que disposi de servei especialitzat 
en matèria d’orientació i tràmits 
en procediments administratius 
d’estrangeria i una actuació 
preventiva consistent en contactar 
novament amb la usuària amb  
la finalitat d’atendre, si escau,  
les seves necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques.
 

Es rep informe de la Cap de 
Servei de Benestar Social de data 
26/1/2021 on, d'acord amb el 
estableix l'art. 41 del RODCH i 
en relació a les propostes de la 
Síndica contingudes a la resolució 
de data 20/11/2020, manifesta:
"Tenim en compte les seves 
recomanacions però en 
aquests moments no podem 
treballar amb persones que no 
accepten un pla de treball, ja 
que qualsevol ajut social ha 
d'anar necessàriament vinculat 
a aquest i ha de comptar amb 
el compromís de la persona 
beneficiària".
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3. Relació d’expedients de l’any 2021

A continuació relacionarem tots els expedients tramitats durant l’any 2021.

Expedient 1/2021

Data 1 de gener de 2021

Objecte Apertura del Llibre de Resolucions

Expedient 2/2021

Data 11 de gener de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Retard en la devolució del pagament efectuat al Poliesportiu 

Municipal del Gornal corresponent a la part no gaudida del mes 

de març com a conseqüència de la pandèmia.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa i fa una recomanació a l’Àrea 

de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.

Resposta del Servei En data 30/4/2021 l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut informa 

que l’expedient de devolució del Poliesportiu Municipal Gornal 

està sent fiscalitzat a l’espera del vist i plau definitiu per poder 

procedir al pagament dels imports corresponents a cadascun dels 

usuaris i usuàries afectades. Informa la persona interessada que 

ja li han retornat l’import de la quota no gaudida.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

71/2020 Sí Iniciativa 
d’ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica finalitza 
provisionalment atès que els 
Serveis Socials van valorar 
inicialment la situació de 
necessitat especial i d’urgència 
social de la unitat familiar per 
raó de pobresa severa, de manca 
d’habitatge, de vulnerabilitat 
infantil i de precarietat laboral. 
Malgrat que fins ara no ha resultat 
possible activar altres ajuts, 
prestacions o recursos degut a que 
la família no disposa encara de 
permís de residència legal i també 
que l’únic suport habitacional que 
s’ha previst per al cas de pèrdua 
d’habitatge és la possibilitat 
d’oferir-los un ajut per cobrir 
despeses de contractació d’un nou 
habitatge de lloguer del mercat 
ordinari.
- Proposa a l’àrea que s’ofereixi 
als usuaris la informació i el 
suport necessari perquè puguin 
regularitzar la seva situació legal 
amb la finalitat que puguin accedir 
el més aviat possible als ajuts i 
recursos a què tenen dret. 
- Proposa a l’àrea una actuació 
preventiva consistent en facilitar  
a la unitat familiar  una solució 
habitacional de transició fins 
que el seu cas pugui ser atès 
per la Mesa de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per 
a emergències socials,  mentre 
es  trobin en risc d’exclusió 
residencial/pèrdua d’habitatge i 
amb manca de recursos econòmics 
estables i suficients per accedir 
a un habitatge de lloguer en el 
mercat privat.

Han donat ajut alimentari (pícnic, 
econòmic i aliments). No poden 
accedir registre habitatges per 
manca documentació,  fan 
informe RER per intentar fer 
contracte del pis ocupat. Si cal, 
oferiran ajut al lloguer per a nou 
pis o alternativa habitacional 
d’emergència. 
Informen que la família no es 
va poder inscriure al registre de 
sol·licitant d’habitatge per manca 
de documentació i per no complir 
els requisits necessaris.
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Expedient 4/2021

Data 12 de gener de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Sol·licitud per part de la comunitat de veïns del carrer del Canigó, 

2-30 que es faci per escrit punt per punt les respostes i una 

calendarització de les demandes i resums dels acords tancats en 

les darreres reunions amb la Regidoria del Districte I, EPHUS i 

Guàrdia Urbana.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució Resolució per la qual es desestima la queixa sobre retards, 

desatencions o deficiències al·legades perquè s’ha acreditat que  

l’Ajuntament, a través del Districte I, ha estat accessible i amatent 

a les peticions de les comunitats. S’estima la queixa pel que fa a 

la manca de resposta a la instància de 22/9/2020. Es recomana  

que el Districte I faciliti a les comunitats un memoràndum dels 

temes tractats, faci seguiment de les incidències resoltes, de les 

pendents, de les preses en consideració, de les que no i de les que 

es podrien derivar a la consideració del Consell de Districte. 

Resposta del Servei En data 9/4/2021, el Districte confirma que s’ha complimentat la 

recomanació.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 5/2021

Data 12 de gener de 2021

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

instancia.

Objecte Reclamació sobre la facturació de la companyia d’Aigües de 

Barcelona.

Òrgan Resolutori Sindicatura

Resolució No admès a tràmit. Es fa trasllat a l’OMIC.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 3/2021

Data 10 de gener de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte Atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat 

econòmica i urgència habitacional d’una família amb un menor 

a càrrec que viuen al carrer.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució de finalització provisional de les actuacions de la 

iniciativa d’ofici amb tres sol·licituds d’actuacions i una proposta. 

Resposta del Servei En data 12/3/2021 els Serveis Socials informen sobre en el nou lloc 

on ara viuen i el seu d’empadronament i que s’ha començat un 

pla de treball amb ells. Respecte a l’atenció al nadó, han derivat 

el cas a l’UBAI, es va realitzar informe a DGAIA així com Inter 

consulta amb l’EAIA de L’Hospitalet.

Respecte a les persones sense sostre informen que Guàrdia Urbana 

és qui comunica als serveis d'urgència social si hi ha qualsevol 

situació que requereixi la seva intervenció.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 8/2021

Data 18 de gener de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a les mancances i manca de seguretat de les instal·lacions 

de l’Escola Busquets i Punset.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució Resolució final que deriva expedient al Síndic de Greuges de 

Catalunya.

Resposta del Servei En data 5/11/2021 l’Àrea d’EPHUS informa de les obres previstes 

a l’Escola Busquets i Punset que, un cop finalitzat el procés de 

licitació, es preveu que els treballs estiguin acabats el 31 de 

desembre de 2021 i el 24/11/2021, l’Àrea d’Educació, Innovació 

i Cultura, ha informat que el projecte per al tancament de les 

persianes s’executarà en breu i ja està en marxa la licitació del 

contracte menor per tal de fer els arranjaments necessaris.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 9/2021

Data 18 de gener de 2021

Qualificació Queixa

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

presentada davant la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa donat que la Junta Arbitral 

de Consum de L’Hospitalet (JACH) no ha pogut iniciar dins del 

termini establert la tramitació de la sol·licitud d’arbitratge del 

consumidor derivada per l’OMIC en data 15/10/2021 per causa 

que no resulta atribuïble, ja que la presidència de la JACH es troba 

vacant.

Resposta del Servei RRHH informa que en data 12/5/2021 es va assignar provisionalment 

un lletrat municipal com a president JACH i preveuen convocar 

novament la plaça de cap UT Consum a mitjans 2022, quan 

s'hagin consolidat les places de funcionaris interins perquè hi 

puguin participar.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 6/2021

Data 15 de gener de 2021

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

instancia.

Objecte En relació a l’aparcament de motocicletes del carrer de Rafael 

Campalans, 20, hi ha una rampa que dificulta l’aparcament.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

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

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 7/2021

Data 15 de gener de 2021

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

instancia.

Objecte En relació a l’augment de les escombraries dipositades al 

contenidor blau del carrer del Doctor Martí Julià.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

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

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 12/2021

Data 28 de gener de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la resposta rebuda per part de l’Ajuntament a una 

queixa sobre la sol·licitud de retirada de muntanyes d'asfalt al 

carrer de la Feixa Llarga.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.  

Resolució Resolució final que dona per finalitzades les actuacions i arxiva  

l’expedient perquè l’Ajuntament ha informat que el material 

dipositat és reciclat i no contaminant, ja que el material bituminós 

que conté només es desprèn a temperatures superiors als 100 °C 

i que està prevista la seva retirada durant l’estiu, coincidint amb 

les obres estivals de pavimentació dels carrers.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 13/2021

Data 2 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

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

condonació d'un deute.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que desestima la queixa donat que l’actuació 

municipal ha estat correcta perquè legalment no pot condonar 

el deute contret per la part reclamant per l’ús de les instal·lacions 

i serveis municipals d’educació física i natació.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 10/2021

Data 25 de gener de 2021

Qualificació Queixa

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

còpia de totes les denúncies que s’han interposat des del 2005 en 

el municipi de L’Hospitalet de Llobregat.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que dona per finalitzades les actuacions i procedir 

a l’arxiu de l’expedient atès que l’Àrea de Convivència i Seguretat 

en data 5/3/2021 va contestar les dues peticions d’informació de 

l’interessat.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 11/2021

Data 27 de gener de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta de l’Ajuntament a la reclamació de devolució 

en concepte de cobrament indegut per error administratiu.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el sentit de declarar 

que ha transcorregut més d'un any des que la comunitat de 

propietaris va sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts, sense 

que s'hagi efectuat aquest abonament i recomana a l'Àrea de 

Convivència i Seguretat que determini les accions de millora que 

siguin necessàries per remoure els obstacles i facilitar que, el 

més aviat possible, es retornin els imports d'ingressos indeguts 

a aquesta comunitat, informant-los de la previsió de finalització 

de l'expedient.

Resposta del Servei En data 27/04/2021, se'ns ha informa't que ja han tramitat dos 

resolucions per efectuar les devolucions dels imports que, per 

error, s'haurien pagat en excés.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 16/2021

Data 9 de febrer de 2021

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 

amb dos menors a càrrec.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions de la iniciativa d’ofici 

i arxiva l’expedient atès que els Serveis Socials han informat que 

la família s’hauria traslladat a viure a Badalona i proposa a l’Àrea 

d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans que contactin amb 

els Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona a l’efecte de la 

continuïtat de l’atenció social a aquesta família que es troba en 

situació d’extrema vulnerabilitat.

Resposta del Servei En data 20/4/2021 els Serveis Socials informen que han traspassat 

l’expedient a Serveis Socials Badalona i s’ha informat la família 

sobre el tràmit  d’escolarització a Badalona. 

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 17/2021

Data 9 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la sol·licitud de reasfaltat de la zona de contenidors 

de l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge que van ser cremats.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a 

l’arxiu de l’expedient atès que la incidència comunicada per la 

persona interessada en data novembre de 2018 va ser atesa per 

l’Ajuntament, que ordenà els treballs de manteniment que van 

finalitzar al mes de maig de 2019.

Resposta del Servei Es programarà el reasfaltat de la zona afectada.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 14/2021

Data 3 de febrer de 2021

Qualificació No qualificada

Objecte En relació al protocol a seguir pels agents de la Guàrdia Urbana 

durant el 14 de febrer, dia de les eleccions al Parlament de 

Catalunya.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final d’arxiu del procediment previ a la qualificació 

de l’expedient  perquè es va comprovar que l’Ajuntament havia 

garantit plenament el permís al personal de Guàrdia Urbana. 

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 15/2021

Data 8 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament en relació amb el 

carril bici a l’alçada de la parada de FFCC d’Ildefons Cerdà, on no 

hi ha senyalització per indicar el pas de vianants.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que estima la queixa.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 20/2021

Data 15 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació al retard en el pagament de les ajudes de menjador 

durant la pandèmia.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució S’estima la queixa i es recomana a l’Àrea Equitat, Drets Socials 

i RRHH que trobi la fórmula perquè es faci efectiu el pagament 

a les famílies i a l'Àrea Planificació que informi de les causes del 

retard i la previsió de pagament.

Resposta del Servei L’Àrea de Planificació informa que es va aprovar la despesa per 

resolució 5992/20 però el Servei de comptabilitat va retornar 

l’ADO perquè no s’havia justificat cap dels dos ADO's anteriors. La 

justificació, en aquest tipus d'expedient, és una tasca complicada 

i esperen que estigui enllestida en breu. Aleshores es demanarà 

la creació d'un aplicació pressupostària per a la tramesa de 

reconeixement de crèdit i així poder fer el pagament el més aviat 

possible. Serveis Socials informa que s’estan fent les gestions 

per tal de fer l’expedient de reconeixement de crèdit, ja que es 

tracta d’un altre exercici pressupostari. L’Àrea Equitat, Drets 

Socials i RRHH informa en data 2/12/2021 que l’expedient de 

reconeixement de crèdit està en tràmit.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 21/2021

Data 17 de febrer de 2021

Qualificació No qualificada

Objecte En relació a una reixa d'accés a una zona esportiva al costat de 

l'antiga fàbrica Can Trinxet.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució de desistiment per haver-se solucionat la reclamació 

segons va informar el propi interessat, confirmant que no volia 

continuar amb el procediment.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 18/2021

Data 10 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament als problemes 

d’estacionament, de càrrega/descàrrega i de maniobrabilitat en 

el tram final del carrer de la Riera de la Creu.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa i fa proposta a l’Àrea de 

Convivència i Seguretat i al Districte I perquè estudiïn les dues 

sol·licituds que formula la persona interessada.

Resposta del Servei En data 12/5/2021 s’informa que el  Servei de Mobilitat i Via 

Pública ha adoptat la mesura d’ampliar en dues places la zona 

de càrrega/descàrrega davant dels números 85-87 del carrer de 

la Riera de la Creu. No hi ha pronunciament sobre millora de 

maniobrabilitat del tram final del carrer de la Riera de la Creu. 

Estimació parcial.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 19/2021

Data 12 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

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

renúncia de concessió i arrendament de nínxol.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució S’estima la queixa perquè s’està tramitant l’expedient per fer 

efectiva la devolució de la fiança. 

Resposta del Servei En data 30/9/2021 l'interessat confirma telefònicament que li 

van ingressar la devolució de la fiança quinze dies després de la 

resolució final de la Síndica.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 22/2021

Data 18 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l'Ajuntament a una instancia sobre 

la instal·lació de barreres tipus vegetació a la rambla de la Marina.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient de queixa atès el contingut de la resposta facilitada 

per l’Àrea EPHUS a la persona interessada.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 23/2021

Data 19 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

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

còpia de contracte de nínxol.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i arxiva l'expedient 

atès que en data 9/3/2021 consta que ja es va fer el canvi de 

titularitat sol·licitat.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 24/2021

Data 22 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament a un recurs de 

reposició contra les liquidacions de l’IBI dels anys 2009 al 2012.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el sentit de declarar que 

l’Ajuntament va incomplir l’obligació de resoldre dins del termini 

establert el recurs presentat per l’interessat.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 25/2021

Data 24 de febrer de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte Sobre l’atenció de Serveis Socials a les persones sense llar.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució per la que finalitzen les actuacions de la iniciativa d’ofici 

sobre l’atenció a les persones sense llar i es formulen diverses 

propostes a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i RRHH en els àmbits 

de la prevenció i la participació, de la intervenció, de la informació 

i la sensibilització i pel que fa a la garantia d’alternatives 

habitacionals i d’empadronament. Es recomana també la creació 

d’una taula de treball interadministratiu que permeti abordar el 

“sensellarisme” amb una visió metropolitana.

Resposta del Servei Pendent, el termini de resposta finalitza el 5/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.
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Expedient 26/2021

Data 24 de febrer de 2021

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 reemborsament de l’import d’una 

entrada al Teatre Joventut per no haver-la pogut gaudir com a 

conseqüència del confinament decretat per la pandèmia.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 27/2021

Data 24 de febrer de 2021

Qualificació Queixa

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

de bonificació sobre l’impost dels vehicles de tracció mecànica 

perquè el seu vehicle és antic i no pot fer-ne ús habitual a la ZBE.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució per la qual es desestima la queixa atès que la 

bonificació fiscal que es demana sobre l'Impost sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica no està expressament prevista a la normativa 

d’aplicació.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 28/2021

Data 1 de març de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació a les incidències en el compliment de les mesures de 

prevenció i protecció del personal municipal per fer front a la 

pandèmia COVID-19.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

de l’expedient atès que l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans ha manifestat que les mesures adoptades han estat 

correctament aplicades per les àrees de gestió municipals. 

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 29/2021

Data 1 de març de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte En relació a les incidències en l’aplicació a L’Hospitalet de les 

mesures de contenció enfront la pandèmia COVID-19 en els 

àmbits de l’hostaleria i les activitats recreatives.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient, atès que l’àrea ha facilitat la informació sol·licitada 

sobre denúncies interposades i l’estat de la seva tramitació.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 30/2021

Data 25 de febrer de 2021

Qualificació Queixa 

Objecte En relació al programa de cooperació internacional de l'Ajuntament 

de L’Hospitalet sobre la subvenció atorgada. 

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que desestima la queixa perquè els paràmetres 

fixats a les bases permetien avaluar objectivament la qualitat 

dels projectes de cooperació amb independència de la dimensió 

de l’entitat o de l’import sol·licitat i es fa una recomanació a 

l’Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes perquè millorin les 

notificacions sobre al·legacions, reformulacions o modificacions de 

projectes perquè hi consti el recordatori del requisit d’acceptació 

expressa.

Resposta del Servei En data 26/7/2021 s’informa que s’accepta la recomanació. 

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 31/2021

Data 25 de febrer de 2021

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

instancia.

Objecte En relació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admissió.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 32/2021

Data 25 de febrer de 2021

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 d’inspecció d’activitat i seguretat a la 

benzinera del carrer del Canigó amb l’avinguda Josep Tarradellas.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admissió.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 33/2021

Data 2 de març de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En matèria d’accessibilitat a L’Hospitalet.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei A final d’any la Sindicatura ha rebut tota la informació de les 

àrees i es troba pendent de reunió amb entitats especialitzades 

del sector i pendent de resolució final.

Situació a 31.12.2021 En tràmit.

Expedient 34/2021

Data 1 de març de 2021

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

Defensa de la Ciutadania, però es fa remissió al Defensor del 

Pueblo.

Objecte En relació a l’equilibri entre la pujada de les pensions i la pujada 

dels serveis de gas i llum.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admissió a tràmit i remissió Defensor del Pueblo.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 35/2021

Data 1 de març de 2021

Qualificació Suggeriment

Objecte En relació al camí escolar de l’escola Frederic Mistral cap a Santa 

Eulàlia.

Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions.

Resolució Acord final pel qual s’estima el suggeriment i es proposa a EPHUS 

revisar el camí escolar de l’Escola Frederic Mistral cap a Santa 

Eulàlia amb la Granvia inclosa, a fi de millorar-ne la senyalització 

en els passos de vianants. 

Resposta del Servei Consideren favorablement la proposta i en data 21/7/2021 

informen que s’han dut a terme les següents mesures: pintat 

de passos de vianants i senyalització de limitació de velocitat (4 

fotografies) i senyalització vertical de zona escolar (3 fotografies).

Situació a 31.12.2021 Acord final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 36/2021

Data 1 de març de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la no resposta per part de l’Ajuntament a la sol·licitud 

de retirada del cablejat aeri, soterrament del mateix i neteja de 

la brutícia d’aus.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que desestima la queixa donat que l’Ajuntament 

no és competent per soterrar o desplaçar infraestructures de 

telecomunicacions propietat de companyies privades autoritzades 

a nivell supramunicipal. Fa una recomanació perquè el Servei 

de Salut valori la problemàtica que generen els nius de coloms i 

altres aus.

Resposta del Servei S’accepta la recomanació i realitzen actuacions.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 37/2021

Data 4 de març de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la sol·licitud de reemborsament de l’import d’una 

entrada al Teatre Joventut per no haver-la pogut gaudir com a 

conseqüència del confinament decretat per la pandèmia.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que desestima la queixa atès que el Teatre no va 

suspendre ni modificar l’espectacle previst, per la qual cosa no 

tenia obligació de retornar l’import de les entrades llevat casos de 

persones afectades per la restricció de mobilitat entre municipis 

i que ho haguessin comunicat amb anterioritat a la celebració de 

l’espectacle.

Resposta del Servei No procedeix

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 38/2021

Data 8 de març de 2021

Qualificació Queixa

Objecte No resposta per part de l’Ajuntament en relació amb les olors 

produïdes pels contenidors propers al seu domicili.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que declara finalitat el procediment i fa una 

recomanació a l’Àrea d’EPHUS.

Resposta del Servei Desestimen la proposta perquè moure els contenidors no 

solucionaria el problema de pudors i posaria en risc la seguretat 

de vehicles i vianants per manca de visibilitat, provocant més risc 

i malestar que beneficis als usuaris de l'aparcament.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 39/2021

Data 8 de març de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació a les actuacions dutes a terme pels Serveis municipals 

en un cas d’ocupació dels baixos d’una finca, en aplicació del 

protocol d’actuació davant l’ocupació d’habitatges.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

provisional de l’expedient perquè l’Ajuntament ha dut a terme les 

actuacions prèvies i informatives previstes al protocol d’actuació 

davant aquest casos i sol·licita a l’àrea que informi del resultat de 

les actuacions que es duguin a terme a efectes de l’arxiu definitiu 

quan finalitzi la situació d’ocupació.

Resposta del Servei L’Àrea de Convivència i Civisme en data 29/9/2021 informa que 

van sol·licitar informació a la propietat, la qual els va informar que 

el procediment jurídic per ocupació està a l’espera de judici verbal 

en el Jutjat de Primera Instància número 3. Afegeixen informació 

sobre les actuacions dutes a terme per Guàrdia Urbana. 

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 40/2021

Data 8 de març de 2021

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.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

provisional de l’expedient, atès que Serveis Socials han valorat i 

estan fent seguiment de la situació. Se sol·licita que l’àrea informi 

dins termini màxim 3 mesos de les actuacions que es duguin a 

terme.

Resposta del Servei En data 1/11/202,1 Serveis Socials informa que es manté el 

suport a la família, en la cobertura de necessitats bàsiques i per 

a l'allotjament. S'ha fet informe addicional habitatge fons social 

i es manté el seguiment de la família.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 41/2021

Data 12 de març de 2021

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

Defensa de la Ciutadania, però es fa remissió al Síndic de Greuges 

de Catalunya.

Objecte Relativa a una presumpta manca de seguiment per part del 

Serveis Socials adscrits al CAP de Can Viladet de l’evolució del 

risc social i sanitari de l’usuari a partir de l’alta hospitalària.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 42/2021

Data 15 de març de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la no resposta per part de l’Ajuntament a una 

consulta realitzada a la seu electrònica sobre el terme municipal 

de L’Hospitalet.

Òrgan Resolutori Sindicatura

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

de l’expedient, donat que l’OAC ha remés informe detallat a 

l’interessat.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 43/2021

Data 11 de març de 2021

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

Defensa de la Ciutadania, però es fa remissió al Síndic de Greuges 

de Catalunya.

Objecte Relativa a l’anunci de tancament de l’Acadèmia de Cultura de 

L’Hospitalet.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final traslladada 17/06/2021 pel Síndic de Greuges de 

Catalunya en la qual ha comunicat la resolució amb un seguit 

de suggeriments dels que destaquem: inspeccionar el centre 

per comprovar les mancances i valorar el seu tancament a final 

de curs o el tancament progressiu, amb creació de nova oferta 

(increments grups, de ràtios o nou centre públic) o incorporació 

del centre a la xarxa pública. Segons s’ha conegut en mitjans, 

es prorrogarà un any més el funcionament de l’Acadèmia i, 

mentrestant, la Conselleria, l'empresa i l'arquebisbat cercaran 

una solució definitiva.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 44/2021

Data 18 de març de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a una multa d’aparcament.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que desestima la queixa perquè l’Ajuntament 

estava obligat legalment a arxivar les al·legacions presentades 

contra la sanció.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 45/2021

Data 25 de març de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament en 

relació amb l’ocupació d’un habitatge de la finca del carrer del 

Rosselló.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza el procediment i procedeix a l’arxiu 

de l’expedient, atès que s’ha acreditat que l’Ajuntament va 

actuar amb diligència a l’hora de declarar la inhabitabilitat de 

l’habitatge i d’ordenar el desallotjament dels ocupants per motiu 

de seguretat.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 46/2021

Data 26 de març de 2021

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

instancia.

Objecte En relació amb la brutícia, olors, soroll dels camions de recollida 

d’escombraries dels contenidors situats a sota de l’edifici del 

carrer de Valeta, 14.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 49/2021

Data 9 d’abril de 2021

Qualificació No admès a tràmit perquè no ha realitzat la queixa o recurs en 

primera instancia.

Objecte En relació a la taxa per ocupació de la via pública (quiosc). 

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 50/2021

Data 15 d’abril de 2021

Qualificació Queixa

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

els excrements de coloms i cotorres que hi ha a l’avinguda de la 

Mare de Déu de Bellvitge, 18, 24 i voltants.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que clou les actuacions perquè l’Ajuntament 

ha realitzat, i ho continua fent, les actuacions per a resoldre el 

problema i es fa una sol·licitud d’informació a les àrees d'Espai 

Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i d’Equitat, Drets 

Socials i RRHH.

Resposta del Servei La secció de Salut Ambiental informa el 22/9/2021 que s’ha fet 

seguiment i passada l’època de cria de colons, ja s’ha pogut 

extreure el niu sense pollets. L’Àrea EPHUS informa en data 

20/10/2021 que disposen d’un contracte menor per a la diagnosi i 

pla d’acció de gestió de la biodiversitat urbana (aus) i actuacions 

de xoc en punts crítics amb alta presència de la cotorra argentina, 

que les incidències per excrements ja han estat ateses i que en 

aquest temes actuen de forma conjunta amb la Unitat de Salut 

Ambiental.

Expedient 47/2021

Data 1 d’abril de 2021

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

l’Ajuntament a la queixa formulada en primera instància.

Objecte No Resposta del servei de mediació de l’Ajuntament a una 

sol·licitud d’actuació.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 48/2021

Data 7 d’abril de 2021

Qualificació Queixa

Objecte No resposta per part de l’Ajuntament a una sol·licitud en relació 

amb una senyal situada a la intersecció dels carrers de Rosell i de 

Narcís Monturiol que impedeix la circulació de vehicles 24 hores, 

7 dies a la setmana.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

de l’expedient, a la vista del contingut de la resposta facilitada a 

l’interessat pel Servei d’Atenció Ciutadana.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 54/2021

Data 19 d’abril de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de 

vulnerabilitat econòmica d’una família monoparental amb un fill 

menor a càrrec.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza actuacions i fa proposta a l’Àrea 

d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei S’accepta la proposta, informen del suport i intervencions a la 

família que ara ja disposa d’ingressos per treball suficients per 

a la seva manutenció, anar eixugant el deute i generar un petit 

estalvi. Se li ha ofert suport si més endavant ho requereix. 

Expedient 55/2021

Data 22 d’abril de 2021

Qualificació Queixa

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

d’inscripció al registre d’entitats d’una entitat.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza actuacions i fa proposta a l’Àrea de 

Participació i Relacions Ciutadanes.

Resposta del Servei S’accepta la proposta i s’iniciarà procediment de revisió 

corresponent a l’entitat per a clarificar la seva situació 

administrativa en relació al Registre Municipal d’Entitats i 

determinar si acompleix amb els requisits de permanència en 

alta. L’expedient de revisió d’ofici s’inicià en data 30/11/2021.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 56/2021

Data 23 d’abril de 2021

Qualificació Organització interna

Objecte Gestió Interna

Expedient 51/2021

Data 15 d’abril de 2021

Qualificació Queixa

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

llicència d’obres per dotar un habitatge d’ascensor.

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 2/9/2021 l’Àrea EPHUS informa que l’expedient es va 

resoldre mitjançant resolució núm. 7790 de 21/7/2021 per la qual 

s’atorgà la llicència d’obra major de gran rehabilitació sol·licitada. 

L’alentiment en el tràmit es va deure a la crisi sanitària que va 

obligar de forma immediata a la tramitació telemàtica de tots 

els expedients i també a la pròpia complexitat de l’expedient 

(rehabilitació integral amb la creació de nous habitatges. Informen 

que s’ha millorat la tramitació electrònica dels expedients i s’ha 

reestructurat la càrrega de feina.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 52/2021

Data 19 d’abril de 2021

Qualificació Organització interna

Objecte Donar compte de les resolucions de la Síndica a les sessions de la 

Comissió de Suggeriments i Reclamacions.

Expedient 53/2021

Data 16 d’abril de 2021

Qualificació Queixa

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

rectificació de l’autoliquidació de l’impost de plusvàlua.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que ja ha 

resolt prèviament de forma favorable l’Òrgan de Gestió Tributària 

mitjançant resolució de data 11/6/2021.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 59/2021

Data 3 de maig de 2021

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

queixa formulada en primera instancia.

Objecte En relació a la sanció a dos establiments que presumptament 

incompleixen la normativa d’horaris comercials.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix. L’Ajuntament ha fet seguiment d'obertura 

d'establiments en festius a la zona i els dos esmentats establiments 

denunciats estaven tancats, altres dos no, i s'han aixecat actes. Es 

comunica des de l'àrea a l'interessat.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 60/2021

Data 10 de maig de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a una sanció d’aparcament.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que desestima la queixa, ja que en la tramitació de 

l’expedient sancionador es van respectar els drets de l’interessat 

a ser notificat dels fets i a disposar de tràmit d’audiència per 

formular al·legacions.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 57/2021

Data 26 d’abril de 2021

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

Defensa de la Ciutadania, però es fa remissió al Síndic de Greuges 

de Catalunya

Objecte En relació a la denegació de l’ajut per al pagament del lloguer.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya (SGC).

Resposta del Servei El SGC informa en data 28/10/2021 que l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya ha complert el suggeriment de resoldre de forma 

expressa el recurs de la interessada per la qual cosa ha finalitzat 

les actuacions en el cas.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 58/2021

Data 26 d’abril de 2021

Qualificació Queixa

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

sol·licitud de devolució de fiances sobre residus.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Finalitza les actuacions perquè l’Ajuntament ha informat que 

s’ha iniciat el procés de resolució per a la devolució de les dues 

fiances.

Resposta del Servei En data 30/9/2021 confirmen telefònicament que els han retornat 

les dues fiances.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 62/2021

Data 17 de maig de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la disconformitat sobre l’ús que s’ha previst donar 

a un solar radicat al carrer de Vallparda, xamfrà amb carrer de 

Torns.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució Resolució final que proposa tres recomanacions a les àrees d'Espai 

Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, de Convivència i 

Seguretat i a la Regidoria del Districte II.

Resposta del Servei En data 15/9/2021 l’Àrea de Convivència i Seguretat informa 

que ells no han iniciat actuacions perquè des de la Regidoria del 

Districte II ja s’impulsa el diàleg per resoldre aquest assumpte. 

En data 7/10/2021, la Regidoria informa que el projecte és fruit 

del diàleg i la participació del veïnatge de l’entorn, que es tindran 

en consideració les propostes i peticions d’usos un cop la zona 

s’hagi urbanitzat i que es continuarà dialogant amb les entitats de 

Collblanc-la Torrassa fent ús de les eines participatives establertes.

En data 9/11/2021, l’Àrea EPHUS informa que pren nota de les 

recomanacions de donar suport a la Regidoria del Districte II 

per continuar un procés de diàleg amb els veïns, informar amb 

caràcter previ a la ciutadania dels projectes d’interès general 

i dur a terme els processos participatius a través del Servei de 

Participació Ciutadana.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 61/2021

Data 10 de maig de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació al tancament d’un pati de llums a una finca del carrer 

de Castelao.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució Resolució final que declara finalitzat el procediment d’acord amb 

l’informe aportat per l’Àrea d’EPHUS sol·licitant-li que informi a 

la Sindicatura sobre el compliment de les mesures adoptades.

Resposta del Servei En data 29/11/2021, l'Àrea d'EPHUS informa que iniciarà l'execució 

forçosa mitjançant multes coercitives per incompliment de 

l'acord 25/2021 de 30/6/2021 de la JGL que ordenava la restitució 

de la legalitat urbanística alterada. 

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 63/2021

Data 17 de maig de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació a la vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional 

d’una família.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

atès que el Síndic de Greuges de Catalunya té iniciat expedient.

Resposta del Servei El Síndic de Greuges, en data 15/ 6/2021, informa en resum, que 

"... actualment la data de llançament assenyalada, després de diferents 

suspensions, és el dia 17 de novembre de 2021[...] En vista d'aquestes 

consideracions i atesa la situació d'ocupació de l'habitatge i la seva 

propietat, el Síndic demana a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que 

es coordini amb l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a garantir 

una alternativa residencial a aquesta família, especialment en el moment 

del llançament de l'habitatge actual, tenint present la presència d'infants 

a càrrec i la necessitat de prevenir possibles processos de victimització 

secundària".

Serveis Socials informa 26/7/2021 que la coordinació entre AHC i 

l’Ajuntament no és competència de la seva àrea.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 64/2021

Data 20 de maig de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte En relació a una plaça de casal d’estiu per un infant amb 

discapacitat.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que sol·licita a l’àrea que comuniqui formalment 

a la família les raons per les quals no ha estat possible atendre la 

seva sol·licitud i els ofereixi un altre solució per tal que l’infant 

pugui realitzar activitats durant el mes d’agost. Així mateix, es fa 

una proposta a les àrees.

Resposta del Servei En data 1/11/2021 Serveis Socials informa que es van oferir a la 

mare altres recursos més especialitats per al seu fill, ja que s'havia 

desaconsellat des dels Serveis Socials, ateses les necessitats 

educatives especials d'aquest infant, un recurs inclusiu. 

Respecte a la proposta, informar que ja s'havia començat a 

treballar, abans d'aquesta resolució, i que les propostes que es 

puguin dur a terme es faran en funció de les necessitats detectades 

a través del diagnòstic i dels recursos municipals disponibles.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 65/2021

Data 20 de maig de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte En relació a la situació de vulnerabilitat econòmica d’una família.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una sol·licitud a 

l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei En data 22/11/2021, Serveis Socials informa que es continuarà 

donant suport a la família, com és habitual i tal com s'ha estat 

fent fins ara.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 66/2021

Data 25 de maig de 2021

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

instancia.

Objecte En relació a l’impost de circulació dels vehicles vells.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei A data 15/6/2021 informa l'OAC que no consta cap escrit al SEA ni 

a AUPAC de la interessada relacionada amb el que planteja.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 67/2021

Data 27de maig de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la sol·licitud de bancs a la via de Sant Isidre del 

cementiri municipal.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de CSR.

Resolució Resolució final que clou el procediment i fa una proposta a l’Àrea 

d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat de disposar al 

cementiri de cadires plegables de cessió gratuïta a persones que 

les necessitin per edat o estat de salut. 

Resposta del Servei En data 15/10/2021 EPHUS desestima la proposta per diverses 

raons que la fan, al seu parer, inviable.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 68/2021

Data 27 de maig de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació al retard en la tramitació de l’ajut d’aliments

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de CSR

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

provisional de l’expedient i fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, 

Drets Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei En data 28.07.21 Serveis Socials informa que l’interessat té subsidi 

d’atur i orientat perquè demani cita per a possibles prestacions 

(RGC) quan aquest s’acabi, que té activat el recurs d’aliments, que 

no els consten deutes de renda ni de subministraments. Afegeixen 

que fan seguiment de la situació. 

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 69/2021

Data 27 de maig de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la disconformitat d’un ciutadà amb els rebuts de la 

taxa per a l’aprofitament especial de la via pública (gual) que li 

reclama l’Ajuntament.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de CSR.

Resolució Resolució final que insta a l’àrea per tal que resolgui de forma 

expressa i motivada la sol·licitud presentada.

Resposta del Servei En data 17/11/2021, l’Ajuntament informa que s’ha proposat 

estimar parcialment la sol·licitud d’anul·lació formulada per 

l’interessat sobre la taxa del gual, amb efectes des de la data de 

la sol·licitud de baixa de 16/1/2017 i, en conseqüència, s’ha instat 

a l’Àrea de Convivència i Seguretat a que tramitin les propostes 

d’anul·lacions de càrrecs, d’aprovació de quotes prorratejables, 

així com d’actualitzacions de padró que s’escaiguin.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 72/2021

Data 2 de juny de 2021

Qualificació Queixa

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

devolució de l’ICIO per renúncia a llicència d’obres i als avals.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una sol·licitud a 

les àrees d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i de 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.

Resposta del Servei En data 27/10/2021 l’Àrea EPHUS informa que s’està tramitant 

la devolució dels avals de la forma més àgil possible tenint en 

compte el volum d’expedients a tramitar i els recursos de què 

disposen.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 73/2021

Data 2 de juny de 2021

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

instancia.

Objecte En relació a la infestació d’insectes al carrer de Les Planes.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 70/2021

Data 2 de juny de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la disconformitat amb la tramitació de dos ajuts a 

famílies.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa, insta a l’Àrea d'Equitat, 

Drets Socials i Recursos Humans a regularitzar la situació de la 

beca que s’ha tramitat per error i fa una proposta per establir 

mecanismes de col·laboració.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 3/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 71/2021

Data 2 de juny de 2021

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

instancia.

Objecte En relació a l’ocupació del gual privat de la finca de l’avinguda de  

Josep Tarradellas i Joan, 227.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix. En data 15/6/2021 informa l'OAC que no consta cap 

escrit al SEA ni a AUPAC de la persona interessada relacionada 

amb el que planteja.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 74/2021

Data 4 de juny de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació a la reparació d’un fanal situat al carrer d’Amadeu 

Torner, davant el número 33, que està en molt mal estat i pot ser 

perillós.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que clou les actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient atès que l’Àrea d’EPHUS va comunicar que a finals de 

juliol van retirar el fanal per precaució, encara que no mostrava 

símptomes de caiguda imminent i que la reposició es farà tan 

aviat com sigui possible.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 75/2021

Data 7 de juny de 2021

Qualificació Queixa

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

canvi de lloc de treball.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució estimatòria de la queixa amb dues recomanacions: que 

es valorin els informes mèdics per la UPRL en vista a resoldre la 

sol·licitud de canvi de lloc de treball per raons de salut i que la 

Comissió de seguiment de Promoció Interna, Selecció i Provisió de 

llocs de treball sigui informada dels trasllats o d’altres formes de 

provisió del lloc de treball de caràcter forçós.

Resposta del Servei En data 15/12/2021, Recursos Humans informa que els Serveis 

mèdics de vigilància de la salut contractats per l’Ajuntament van 

emetre l’informe d’avaluació sobre el cas de la funcionària en 

data 27/9/2021 amb el resultat “d’apte per al lloc de treball”, amb 

la recomanació de que les tasques administratives les faci sense 

atenció al públic. No consta que s’hagi resolt encara la sol·licitud 

de canvi de lloc treball. Tanmateix, desestimen la recomanació 

de comunicar els trasllats forçosos a la Comissió de seguiment 

de Promoció Interna, Selecció i Provisió de llocs de treball perquè 

consideren que no correspon a les seves atribucions però sí 

indiquen que totes les resolucions de RRHH es notifiquen a la 

Junta de Personal.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 76/2021

Data 10 de juny de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament en relació a problemes 

d’incivisme al barri del Gornal.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una proposta a 

l’Àrea de Convivència i Seguretat i una sol·licitud a la Regidoria 

del Districte VI.

Resposta del Servei En data 10/11/2021 l’Àrea de Convivència i Seguretat informa de 

les actuacions de control dutes a terme per Guàrdia Urbana en 

matèria d’infraccions per estacionament de vehicles i mal ús de 

VMP al barri del Gornal. En data 10/12/2021, per part del Districte 

VI s’informa de les actuacions dutes a terme a partir de 26/7/2021 

fins a la data de l’informe respecte als canvis fets i els previstos 

de banc en el barri quant al control per Guàrdia Urbana de mal ús 

de VMP de la vigilància de l’aparcament en doble filera i control 

dels jocs de petanca entre blocs. 

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 77/2021

Data 11 de juny de 2021

Qualificació Queixa

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

reparació de la vorera del carrer de la Botànica, 127 del Polígon 

Granvia Sud.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

de l’expedient atès que l’Ajuntament va informar que va reparar 

provisionalment el paviment de la vorera a mitjans del mes de 

juny a fi d’evitar possibles afectacions a la mobilitat i a la seguretat 

dels vianants; tenint en compte què la reparació definitiva del 

paviment d’accés de vehicles a l’immoble correspon al titular de 

la llicència o al titular de l’immoble.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 78/2021

Data 11 de juny de 2021

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

instància.

Objecte En relació al recàrrec pel retard en la tramitació d’una plusvàlua.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució d’inadmissió perquè no s’ha formulat prèviament 

davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana o el corresponent servei 

municipal.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 79/2021

Data 16 de juny de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació a l’atenció de Serveis Socials sobre la situació de 

vulnerabilitat econòmica de la família.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

provisional de l’expedient i fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, 

Drets Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei En data 22/11/202, Serveis Socials informa que es continuarà 

donant suport a la família, com és habitual i tal com s'ha estat 

fent fins ara.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 80/2021

Data 17 de juny de 2021

Qualificació Queixa

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

còpia d’un expedient de responsabilitat patrimonial.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions donat que l’Ajuntament 

va atendre la sol·licitud formulada per l’interessat. 

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 81/2021

Data 29 de juny de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a les molèsties que provoca en un pis del carrer de 

Pareto, 10 un forn de pa i degustació.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que insta a l’àrea a fer una inspecció per comprovar 

que l’activitat s’ajusta a la llicència atorgada.

Resposta del Servei En data 21/10/2021 l’Àrea de Convivència i Seguretat va informar 

que els dies 28/9/2021 i 11/10/2021 es van fer mesuraments de 

nivells de sorolls i comprovacions sobre l’origen de fums i olors a 

l’habitatge afectat per aquestes immissions i, atesos els resultats 

obtinguts, es va dictar la Resolució 10450 d’esmena de deficiències 

(COC 2021/0135), atorgant a l’establiment un mes de termini per 

aplicar les mesures correctores imposades a l’activitat.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 82/2021

30 de juny de 2021

Data Queixa

Qualificació Disconformitat amb la denegació de la sol·licitud de vetlladors a 

la zona de càrrega i descàrrega davant del bar situat a l’avinguda 

de la Fabregada, 85.

Objecte Sindicatura per delegació de la CSR.

Òrgan Resolutori Resolució final que fa una recomanació a l’Àrea de Convivència 

i Seguretat.

Resolució En data 16/12/2021, l'Àrea de Convivència i Seguretat trasllada 

l'informe on assenyala que resulta innecessari revisar tècnicament 

el protocol de la RES/10065/2020 a fi de completar-ne els supòsits 

indeterminats o imprecisos, tenint en compte que aquesta norma 

era de caràcter excepcional i temporal i es proposa deixar-la sense 

efecte, a excepció del criteri afegit que caldria conservar, d'eliminar 

l'exigència de tarima en els casos de carrers de plataforma única.

Resposta del Servei Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 83/2021

Data 28 de juny de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte Sobre l’atenció que presta Serveis Socials de la situació de 

vulnerabilitat econòmica d’una persona.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

provisional de l’expedient i fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, 

Drets Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei En data 13/12/2021, Serveis Socials informa que li va ésser 

denegada a l’usuari la RGC en data 8/10/2021 per superar el 

llindar d’ingressos, que li van facilitar aliments fins al setembre i 

no n’ha fet demanda amb posterioritat.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 87/2021

Data 13 de juliol de 2021

Qualificació Queixa

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

relació al manteniment de la via pública al Parc de la Cabana, al 

costat de la pista d’skate i del pavelló de bàsquet.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que clou les actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient atès que l’Ajuntament va informar que es va fer la 

reparació en data 6 d’agost de 2021.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 88/2021

Data 13 de juliol de 2021

Qualificació Procediment de valoració previ a la qualificació. 

Objecte En relació a les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament respecte 

als problemes greus de convivència i incivisme ocasionats pels 

ocupants de dos baixos d’una finca del passatge d’Oliveras i sobre 

d’altres incidències a la via pública i molèsties en els carrers de 

l’entorn, pendents de resoldre.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que clou provisionalment les actuacions del 

procediment previ a la qualificació, tenint en compte que hi 

ha procediments judicials d’execució hipotecària en curs i que 

l’Ajuntament intervé i fa seguiment per fer front als problemes de 

convivència i incivisme. Es fa sol·licitud de seguiment a les àrees 

i a la regidoria implicades, tot demanant que, si es comprova que 

les ocupacions vulneren la legalitat urbanística, s’incoï expedient 

de protecció de la legalitat urbanística.

Resposta del Servei El termini per presentar els informes finalitza el 25/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 84/2021

Data 28 de juny de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte 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.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que fa una proposta a les àrees d'Equitat, Drets 

Socials i Recursos Humans, de Planificació Estratègica i Econòmica, 

Joventut i Esports (Regidoria de Joventut).

Resposta del Servei Termini màxim 24/12/2021.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta per part de l’àrea.

Expedient 85/2021

Data 5 de juliol de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació de 

l’impost de plusvàlua i la devolució de l’import pagat.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que l’OGT, 

que ha resolt favorablement.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 86/2021

Data 12 de juliol de 2021

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

queixa formulada en primera instància.

Objecte En relació a la resposta de l’Ajuntament sobre el greu problema 

de neteja que pateixen els veïns del carrer del Tel·luri del barri de 

Sanfeliu.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 91/2021

Data 15 de juliol de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació al retard en la devolució de l’import corresponent a 

la part proporcional de la quota de març no consumida degut 

a l’estat d’alarma per COVID-19, del Poliesportiu Municipal 

L’Hospitalet Nord.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa i fa una recomanació a l’Àrea 

de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.

Resposta del Servei En data 30/9/2021 la persona interessada comunica que ja han 

fet efectiva la devolució. En data 28/10/2021, l’Àrea de Planificació 

Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports comunica que “des del 

tancament i restriccions en els equipaments, hem treballat per retornar 

la totalitat d'aquestes quotes. S'han recopilat i fet llistes de tots i totes les 

usuàries implicades, amb la informació necessària per poder fer efectives 

les devolucions el més aviat possible. Malgrat tot l'esforç i dedicació..., no 

ha estat possible. Així doncs, hauríeu de fer arribar la vostra recomanació 

a la Intervenció General d'aquest Ajuntament, per desencallar el procés 

de devolució dels imports de les esmentades quotes”.

Situació a 31.12.2021 Pendent informin sobre les devolucions a la resta d’afectats. 

Expedient 92/2021

Data 15 de juliol de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte Sobre l’atenció de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat 

econòmica i urgència habitacional d’una família amb un menor 

a càrrec.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets 

Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei En data 22/11/2021 Serveis Socials informa que es donarà suport a 

la família, com és habitual, sempre i quan es compti amb la seva 

col·laboració i voluntat.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 89/2021

Data 13 de juliol de 2021

Qualificació Queixa

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

relació al manteniment de la via pública al Parc de la Cabana, 

enfront de la font i darrera del carrer del Canigó, 28, a la part de 

les baranes.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient.

Resposta del Servei Es reitera la petició d’informe el 14/12/2021.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 90/2021

Data 15 de juliol de 2021

Qualificació No qualificada

Objecte En relació a la presumpta mala atenció telefònica d’un agent de 

la Guàrdia Urbana.

Òrgan Resolutori Sindicatura

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

instancia.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 93/2021

Data 20 de juliol de 2021

Qualificació No admès a tràmit per no haver presentat la queixa en primera 

instància a l’Ajuntament.

Objecte En relació a les molèsties que provoca un bar al carrer dels 

Naranjos, 26.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei L’OAC informa el 12/9/2021 que en data 20/7/2021 la interessada 

va presentar una sol·licitud al SEA que es va derivar a l’Oficina 

d’Atenció d’Incidències de l’Àrea de Convivència i Seguretat.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 94/2021

Data 20 de juliol de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a les molèsties i sorolls que provoca una estació base i 

una antena de l’empresa Vantage Towers a l’edifici de l’avinguda 

de l’Electricitat, 12.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que clou les actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient, atès que es va comprovar que el nivell d’immissió 

sonora resultava inferior al màxim permès per la normativa vigent, 

sens perjudici del dret de la comunitat a adreçar-se directament 

o a través del Servei de Mediació a l’empresa titular de l’activitat 

a l’efecte d’implementar accions de millora de l’estació base de 

telefonia.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 95/2021

Data 23 de juliol de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la no resposta per part de l’Ajuntament a la sol·licitud 

de l’expedient de Guàrdia Urbana sobre trucades i correus 

electrònics per problemes de convivència amb el veí del costat.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final amb sol·licitud d’un informe complementari a 

l’Àrea de Convivència i Seguretat que inclogui les comunicacions 

de l’interessat posteriors al 24/3/2021.

Resposta del Servei En data 3/12/2021 l’Àrea de Convivència i Seguretat remet 

l’informe complementari emès.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 96/2021

Data 30 de juliol de 2021

Qualificació No admès a tràmit perquè es troba en termini de resposta al 

recurs formulat.

Objecte En relació a una sanció per aparcament indegut.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei En data 27/9/2021 l’OAC informa que el recurs presentat pel 

ciutadà està pendent de resolució per l’Oficina de Sancions perquè 

s’ha demanat informació sobre el cas al Servei de Mobilitat. Es 

contestarà al ciutadà el més aviat possible.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 97/2021

Data 3 d’agost de 2021

Qualificació Suggeriment

Objecte 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 ABS dels Districtes IV 

i II, respectivament.

Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions.

Resolució En tràmit.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de presentar la proposta d’acord a la CSR del mes de 

febrer.

Expedient 98/2021

Data 3 d’agost de 2021

Qualificació Queixa

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

comercial.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient i fa una proposta a l’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, 

Urbanisme i Sostenibilitat.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 9/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 99/2021

Data 6 d’agost de 2021

Qualificació No admès a tràmit perquè el cas ha estat objecte de denúncia en 

seu judicial.

Objecte En relació a l’entitat organitzadora d’un casal de vacances 

a L’Hospitalet que va donar de baixa anticipada a un menor 

participant a l’activitat.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució No admès.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 100/2021

Data 9 d’agost de 2021

Qualificació Queixa.

Objecte En relació a l’atenció rebuda per part dels Serveis Socials de 

L’Hospitalet de Llobregat.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que insta a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans a fer pla d’inclusió social si ho requereix el SOC i sol·licita 

que acceptin el canvi de treballadora social que demana l’usuari.

Resposta del Servei En data 23/12/2021 Serveis Socials informa que l’interessat va 

expressar en diferents entrevistes telefòniques la seva negativa 

a acordar cap pla d’acció social, que se li va informar sobre els 

serveis assistencials on fer seguiment del trastorn d’ansietat que 

pateix i que en data 9/7/2021 el seu expedient passà a considerar-

se “laboral” i per tant, corresponia al SOC l’elaboració del PCAI. 

Que es va fer el canvi de treballadora social referent i que l’usuari 

continua expressant la seva negativa a acordar el PCAI i sense 

la seva col·laboració no es poden complir els suggeriments de la 

Sindicatura.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 101/2021

Data 17 d’agost de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

sol·licitud d’ampliar la vorera de la zona mar i ampliar el pas 

de vorera provisional de la zona muntanya a l’avinguda de Josep 

Tarradellas, entre carrer del Canigó i carrer de Batllori per motius 

d’accessibilitat i mobilitat.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una sol·licitud a 

l’Agència de Desenvolupament Urbà.

Resposta del Servei En data 19/11/2021 l’ADU informa que respecte a l’itinerari 

addicional de pas de la zona d’estacionament nord de l’avinguda 

de Josep Tarradellas, aquest es va crear provisionalment a 

conseqüència de les obres d’ urbanització i no s’ha retirat perquè 

des de Via Pública creuen que afavoreix la mobilitat de vianants 

en un àmbit amb càrrega elevada de vehicles. La resta d’itineraris 

es mantenen com estaven abans d’iniciar-se les obres.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 102/2021

Data 9 de setembre de 2021

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

Defensa de la Ciutadania, però es fa remissió al Síndic de Greuges 

de Catalunya.

Objecte En relació a la petició d’indemnització per danys per pèrdua 

d’aliments realitzada a la companyia comercialitzadora de llum, 

Energia XXI.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final trametent la reclamació al Síndic de Greuges de 

Catalunya.

Resposta del Servei El Síndic de Greuges informa en data 7/10/21 de la inadmissió 

de la queixa perquè es reclama una indemnització, qüestió que 

queda fora de la seva competència i s’ha de dirimir en l’àmbit 

judicial o en via de mediació davant l’OMIC o l’Agència Catalana 

del Consum.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 103/2021

Data 9 de setembre de 2021

Qualificació No admès a tràmit per desistiment.

Objecte En relació a la dificultat d’escolarització de dos germans a la 

mateixa escola.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Finalització d’actuacions perquè el cas s’ha resolt de forma 

satisfactòria.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 104/2021

Data 2 d’agost de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

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

vulnerabilitat econòmica d’una família amb quatre menors a 

càrrec.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa dues sol·licituds a 

l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 5/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 105/2021

Data 13 de setembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre 

la problemàtica per contaminació acústica que pateix el barri de 

Granvia Sud.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent resolució.

Resposta del Servei Pendent de resposta.

Situació a 31.12.2021 Ampliació del termini de tramitació de l’expedient tres mesos.
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Expedient 106/2021

Data 14 de setembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

sol·licitud d’exempció de l’Impost de vehicles de tracció mecànica 

justificada per la discapacitat de la titular.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que ja ha 

resolt de forma favorable l’Organisme de Gestió Tributària.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 107/2021

Data 22 de setembre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació amb la denegació d’un empadronament a la ciutat.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza actuacions i procedeix a l’arxiu 

perquè no hi ha base que permeti inferir una actuació incorrecta 

de l’Administració municipal.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 108/2021

Data 28 de setembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta a una sol·licitud de canvi de 

treballadora social.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el sentit de declarar que 

s’ha produït un retard excessiu no justificat i proposa es faci 

efectiu el canvi de referent.

Resposta del Servei Accepten i canviaran la referent en el moment que sol·licitin la 

cita.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 109/2021

Data 29 de setembre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici amb derivació al Síndic Greuges Catalunya.

Objecte En relació a la situació de vulnerabilitat econòmica d’una família. 

La part relacionada amb la Generalitat de Catalunya es deriva al 

Síndic de Greuges de Catalunya per la denegació del Departament 

d’Educació de les beques menjador dels seus fills.

Òrgan Resolutori Sindicatura

Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions i 

sol·licita a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans es 

mantingui contacte amb la família i en faci seguiment.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 22/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 110/2021

Data 30 de setembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

sol·licitud d’exempció de l’Impost de vehicles de tracció mecànica 

per discapacitat reconeguda de la propietària del vehicle.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que ja ha 

resolt de forma favorable l’Organisme de Gestió Tributària.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 111/2021

Data 30 de setembre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici amb derivació al Síndic de Greuges de Catalunya.

Objecte En relació a la situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió 

residencial d’una família. La part relacionada amb la Generalitat 

de Catalunya es deriva al Síndic de Greuges de Catalunya en 

relació a les mesures de suport econòmic al pagament del lloguer 

per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució de tràmit per fer seguiment de l’atenció social a la 

unitat familiar i per sol·licitar a Serveis Socials la continuïtat en 

el suport.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza l’1/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 112/2021

Data 4 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

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

multa.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa i fa una sol·licitud i una 

proposta a l’Organisme de Gestió Tributària.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 26/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 113/2021

Data 5 d’octubre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte En relació amb quatre desnonaments previstos pel dia 7 d’octubre 

de 2021.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i procedeix a l’arxiu 

provisional i fa una sol·licitud a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i 

Recursos Humans.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza l’1/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 114/2021

Data 7 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a dues 

instàncies on demana l’aplicació de l’article 50 de la Llei estatal 

7/2007, Estatut bàsic de l’empleat públic.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa pel que fa al retard en la 

resposta i insta a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos 

Humans, si encara no ho ha fet, a donar resposta a les sol·licituds 

de l’interessat.

Resposta del Servei En data 13/12/2021, el Servei de RRHH informa que ha donat 

resposta a les sol·licituds de l’interessat.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 115/2021

Data 8 d’octubre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de 

vulnerabilitat econòmica d’una família amb un menor a càrrec.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza actuacions i procedeix a l’arxiu de 

l’expedient, ja que el Síndic de Greuges de Catalunya ja havia 

iniciat prèviament expedient. Se sol·licita informi de la resolució 

i/o conclusions que adopti en el cas.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 116/2021

Data 13 d’octubre de 2021

Qualificació Desistiment al no haver aportat l’interessat la documentació 

requerida per al coneixement de l’assumpte.

Objecte En relació a l’adjudicació d’habitatges i places d’aparcament de 

protecció oficial.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució De finalització d’actuacions per desistiment. 

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Finalitzat i tancat.

Expedient 117/2021

Data 13 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació al retard en la devolució de quotes no gaudides del 

Poliesportiu Municipal del Centre - Marcel·lí Maneja, com a 

conseqüència de la pandèmia COVID-19.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa i fa una recomanació a l’Àrea 

de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza l’11/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 118/2021

Data 14 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta a les queixes presentades a 

l’Ajuntament sobre l’aparcament de cotxes sobre la vorera al 

carrer del Gasòmetre, 16-18-20-22.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions i 

fa una proposta a l’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 

Sostenibilitat.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 3/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 119/2021

Data 14 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

reclamació de la devolució d’un recàrrec de plusvàlua.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que finalitza les actuacions i fa una sol·licitud a 

l’Òrgan de Gestió Tributària.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 22/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 120/2021

Data 15 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

sol·licitud de baixa del padró d’una persona.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa instant a l’Àrea de Planificació 

Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports perquè informi a la 

persona interessada.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 18/2/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.
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Expedient 123/2021

Data 25 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

sol·licitud de pagament d’indemnització per dietes i desplaçament 

durant el curs de formació de caporal realitzat a l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès.

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’àrea de Convivència i Seguretat ja ha 

començat els tràmits per l’abonament.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 124/2021

Data 26 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part dels Serveis Socials 

de l’Ajuntament a la situació de vulnerabilitat econòmica d’una 

persona sense llar.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que resol fer seguiment de les actuacions 

complementàries d’atenció social i fa una sol·licitud i una 

recomanació a l’Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza 14/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 121/2021

Data 19 d’octubre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte 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.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Resolució final que finalitza provisionalment les actuacions i 

fa dues sol·licituds i una recomanació a l’Àrea d'Equitat, Drets 

Socials i Recursos Humans.

Resposta del Servei El termini de resposta finalitza el 26/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 122/2021

Data 21 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a 

una denúncia per una instal·lació de sortida de fums que 

presumptament incompleix la normativa.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.
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Expedient 128/2021

Data 10 de novembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre 

la reclamació del pagament d’una factura pel servei d’il·luminació 

durant les Festes de Primavera, 2019 a l’espai del Parc de la 

Remunta.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Resolució final que estima la queixa en el mateix sentit que ja va 

resoldre prèviament l’Ajuntament quan va reconèixer l’obligació 

de pagament de l’import reclamat, essent el retard una situació 

atípica originada per diverses circumstàncies, algunes atribuïbles 

al proveïdor i d’altres a la pròpia gestió municipal.

Resposta del Servei No procedeix.

Situació a 31.12.2021 Resolució final, finalitzat i tancat l’expedient.

Expedient 129/2021

Data 12 de novembre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte 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.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 125/2021

Data 28 d’octubre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la 

queixa en relació al mal estat de la vorera i manca d’il·luminació 

a l’avinguda de l’Electricitat, 30-46.

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 El termini de resposta finalitza 4/1/2022.

Situació a 31.12.2021 Pendent de resposta de l’àrea.

Expedient 126/2021

Data 5 de novembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament en 

relació al canvi d’ubicació dels contenidors situats al carrer del 

Canigó, 2.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 127/2021

Data 10 de novembre de 2021

Qualificació Desistiment de la persona interessada.

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a 

una queixa sobre el mal estat de la zona contigua a l’entrada de 

l’edifici de la plaça d’Europa, 1-3.

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 31.12.2021 Finalitzat i tancat l’expedient.
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Expedient 133/2021

Data 22 de novembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una instància sobre 

la conservació del patrimoni de la zona de Cosmetoda.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 134/2021

Data 22 de novembre de 2021

Qualificació Suggeriment

Objecte En relació a la millora de la circulació a la carretera de Collblanc.

Òrgan Resolutori Comissió de Suggeriments i Reclamacions.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 L’àrea ha enviat l’informe i està pendent presentar la proposta 

d’acord a la CSR del mes de febrer.

Expedient 135/2021

Data 23 de novembre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici

Objecte En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació 

de vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional de diverses 

famílies desallotjades d’una nau industrial en desús i ocupada a 

l’avinguda de Vilafranca, 28.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 130/2021

Data 15 de novembre de 2021

Qualificació Iniciativa d’ofici.

Objecte 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 %.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 131/2021

Data 15 de novembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte 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.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 132/2021

Data 17 de novembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a una 

instància sobre els problemes i molèsties que genera un gos del 

carrer del Doctor Martí Julià, 195.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.
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Expedient 136/2021

Data 30 de novembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una instancia 

sobre el mal funcionament de diversos fanals al carrer d’Amadeu 

Torner, 33.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 137/2021

Data 1 de desembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una instancia en 

relació als problemes que provoquen les arrels d’un pi a l’entorn 

de l’avinguda de Can Serra, 14.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 138/2021

Data 3 de desembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament a una instancia en 

relació a la petició de diversa informació sobre el barri de Santa 

Eulàlia.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 139/2021

Data 6 de desembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte Manca de resposta per part de l’Ajuntament en relació a deficiències 

de neteja a l’entorn dels contenidors ubicats a l’avinguda de 

Miraflors, 8, on habitualment hi ha brutícia i excrements d’aus.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació de la CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 140/2021

Data 10 de desembre de 2021

Qualificació Greuge

Objecte En relació al compliment de la reserva del percentatge del 2 % 

del total de l’oferta pública per a persones amb discapacitat 

intel·lectual.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.

Expedient 141/2021

Data 15 de desembre de 2021

Qualificació Queixa

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament 

a diversos problemes que afecten al barri en els àmbits de 

l’entorn urbà, seguretat, mobilitat, circulació, convivència i 

infraestructures.

Òrgan Resolutori Sindicatura per delegació CSR.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de l’informe de l’àrea dintre del període de tramitació.
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TÍTOL 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.

1.1. Greuges

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

140/2021 Sí Greuge En tràmit - - 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.

En tràmit pendent de l’informe  
de l’àrea corresponent. -

Expedient 142/2021

Data 15 de desembre de 2021

Qualificació Pendent

Objecte En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament sobre 

la queixa per la puntuació d’una entrevista per formar part de la 

Guàrdia Urbana.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Pendent de resolució inicial.

Resposta del Servei -

Situació a 31.12.2021 Pendent de rebre la documentació per l’admissió o no a tràmit.

Expedient 143/2021

Data 23 de desembre de 2021

Qualificació Pendent

Objecte En relació a la desestimació per part de l’Ajuntament de la 

justificació presentada per una entitat, corresponent a una 

subvenció atorgada l’any 2020 i amb l’expedient de reintegrament 

incoat.

Òrgan Resolutori Sindicatura.

Resolució Pendent.

Resposta del Servei - 

Situació a 31.12.2021 Pendent d’admissió/inadmissió a tràmit.
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1.2. Queixes

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

2/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No VI

En relació al retard en la devolució del pagament efectuat al Poliesportiu Municipal del Gornal corresponent 
a la part no gaudida del mes de març com a conseqüència de la pandèmia

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació al retard en la devolució 
del pagament efectuat al 
Poliesportiu Municipal del 
Gornal corresponent a la part no 
gaudida del mes de març com a 
conseqüència de la pandèmia.

La Síndica de Greuges resol estimar 
la queixa en el sentit de declarar que, 
malgrat que en data 24/3/2020 es va 
resoldre retornar la part del servei no 
prestat del mes de març 2020 a les 
persones usuàries dels poliesportius, 
aquesta devolució no es preveu que 
es faci efectiva fins com a màxim 
durant el mes d’abril de 2021, 
termini que es considera excessiu 
i que supera àmpliament els sis 
mesos que estableix la normativa 
per resoldre de forma expressa els 
expedients de devolució d’imports 
iniciats a instància de part.
-Recomanar a l’Àrea de Planificació 
Estratègica i Econòmica, Joventut i 
Esports que, amb caràcter general, 
determini les accions de millora que 
calguin per remoure els obstacles i 
facilitar que el més aviat possible es 
retornin els imports 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.

En data 30/4/2021 informen 
que actualment l'expedient 
de devolució de quotes per 
tancament durant l’Estat 
d'alarma del Poliesportiu Gornal 
està essent fiscalitzat i, per tant, 
a l'espera del vistiplau definitiu 
per procedir al pagament a 
cadascuna de les persones 
usuàries.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

4/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

En relació a la sol·licitud per part de la comunitat de veïns del carrer del Canigó, 2-30 que es faci per 
escrit punt per punt les respostes i una calendarització de les demandes i resums dels acords fets en les 
darreres reunions amb la Regidoria, EPHUS i Guàrdia Urbana de l’Ajuntament

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada 
sol·licita la intervenció 
de la Síndica en relació a 
la sol·licitud per part de 
la comunitat de veïns del 
carrer del Canigó, 2-30, 
que es faci per escrit punt 
per punt les respostes i 
una calendarització de les 
demandes i resums dels 
acords fets en les darreres 
reunions amb la Regidoria, 
EPHUS i Guàrdia Urbana de 
l’Ajuntament, i que no ha 
estat contestada.

La Síndica de Greuges resol desestimar la 
queixa perquè l’Ajuntament ha acreditat que 
ha estat amatent i accessible respecte a les 
peticions dels veïns reclamants, donat que des 
del primer moment va designar al representant 
del Districte I per fer el memoràndum o relació 
de totes les qüestions i demandes tractades 
a les quatre reunions mantingudes amb els 
representants de les cinc comunitats del 
carrer del Canigó i se n’ha fet seguiment de les 
mateixes amb el resultat de nou comunicacions 
electròniques i diverses comunicacions 
telefòniques adreçades als interlocutors per 
informar-los de les gestions que s’estaven 
duent a terme, per la qual cosa no resulten 
fonamentades les al·legacions formulades  
sobre retards, desatencions o deficiències per 
parts dels serveis i/o les autoritats municipals. 
- Estimar la queixa pel que fa a la manca 
de resposta a la instància presentada per 
l’administrador de les finques, de data 
22/9/2020, donat que l’Ajuntament no ha 
aportat prova que desvirtuï el fet al·legat.
- Recomanar a la Regidoria del Districte I que 
faciliti a la part reclamant, que ho ha demanat 
de forma expressa, una còpia del memoràndum 
o relació de totes les qüestions i demandes 
tractades a les quatre reunions mantingudes 
informant de les peticions que ja han esta 
ateses i les que resten pendents, amb indicació 
respecte de les pendents de quines han estat 
preses en consideració i està programada la 
seva gestió, quines no es duran a terme i la 
seva causa i, si s’escau, quines es considera que 
són matèries d’interès per al barri i es valorarà 
per la presidència del Consell del Districte 
la seva inclusió a l’ordre del dia de la sessió 
corresponent i recomana que les comunicacions 
que s’emetin a partir d’ara vagin adreçades a les 
tres persones erigides com a representants de 
les comunitats i també al seu administrador.

En data 9/4/2021, el 
Coordinador del Districte 
I informa que s’ha 
donat compliment a la 
recomanació mitjançant 
correus electrònics 
adreçats a l'administrador 
de la comunitat amb 
la relació de totes les 
qüestions tractades.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

9/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació a una queixa presentada davant la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a una queixa presentada 
davant la Junta Arbitral de 
Consum de L’Hospitalet que no 
ha estat contestada.

La Síndica de Greuges resol 
estimar la queixa ja que la Junta 
Arbitral de Consum de L’Hospitalet 
(JACH) no ha pogut iniciar dins 
del termini establert la tramitació 
de la sol·licitud d'arbitratge del 
consumidor derivada per l'OMIC 
en data 15/10/2020, per una causa 
que no li resulta atribuïble, atès que 
la presidència de la JACH es troba 
vacant i aquest fet impossibilita el 
seu normal funcionament.
- Proposar que en el termini més 
breu possible es cobreixi la vacant 
de la presidència de la Junta 
Arbitral de Consum o, en el seu 
cas, en el nomenament d'un/una 
jurista per al compliment de les 
seves funcions amb la finalitat de 
garantir el normal funcionament 
de la JACH que exerceix a la nostra 
ciutat la competència exclusiva 
estatal en matèria d'arbitratge de 
consum mitjançant conveni de 
col·laboració vigent entre ambdues 
administracions des de 1995.

La convocatòria per proveir 
el lloc de treball de cap de la 
Unitat de Consum es va declarar 
deserta en data 21/4/2021, 
per la qual cosa amb efectes 
de 12/5/2021 es va nomenar 
un lletrat municipal perquè 
exerceixi les funcions de 
president de la JACH de forma 
provisional. Afegeixen que la 
previsió de nova convocatòria 
del lloc de treball de Cap de 
la Unitat de Consum es té en 
compte un cop es consolidin 
les places de funcionaris/àries 
interins/es d’aquest Ajuntament 
en places de carrera, la qual 
cosa es preveu a mitjan de l’any 
2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

8/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

En relació a les mancances i manca de seguretat de les instal·lacions de l’Escola Busquets i Punset

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a les mancances 
i manca de seguretat de les 
instal·lacions de l’Escola 
Busquets i Punset, i que no han 
estat contestades.

La Síndica de Greuges resol donar 
per finalitzades les actuacions 
atès que la queixa presentada 
davant aquesta Sindicatura té 
el mateix objecte i causa que les 
ja resoltes amb anterioritat pel 
Síndic de Greuges de Catalunya, 
per la qual cosa s’assumeixen les 
seves conclusions en la resolució 
dels expedients Q-02029/2020 i 
Q-04190/2020, sense que calgui 
entrar a conèixer novament sobre 
el fons de la reclamació, amb 
l’objectiu d’evitar duplicitats 
i observar la necessària 
concordança en les respectives 
actuacions.
- Sol·licitar que informin al 
Síndic de Greuges de Catalunya 
i a aquesta Sindicatura sobre 
l’execució de les obres de 
millora previstes per ambdues 
administracions a realitzar a 
l’escola Busquets i Punset de 
restauració dels calaixos de les 
persianes i de substitució de 
les persianes trencades o molt 
deteriorades, així com de la 
previsió dels treballs de substitució 
de la coberta del centre escolar 
previstos per a l’estiu d’enguany 
i, també, respecte de l’aprovació, 
quan s’escaigui, del nou conveni de 
col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament per a la reforma 
dels centres del Pla d’Urgència 
que ha de substituir l’anterior que 
finalitzà la seva vigència l’estiu de 
2020.

En data 5/11/2021 l’Àrea d’EPHUS, 
en relació l’Escola Busquets i 
Punset, informa el següent:
1. L’Ajuntament ha  previst fer la 
millora del sistema constructiu 
existent. Es farà un tancament als 
calaixos de persiana dins dels fals 
sostres a les aules de la pl. 1a i 2a  
i un reforç dels punts d’ancoratge 
de les guies dels fals sostres.
2. Se substitueixen diverses 
persianes trencades o molt 
deteriorades.
3. S’ha ampliat el pressupost 
original de 15.000 euros a 18.000 
euros per tal d’afegir aules de 
planta baixa i fer la mateixa 
intervenció que a les altres 
plantes.
4. S’està acabant de tancar la 
licitació del contracte i els treballs 
es preveu que estiguin finalitzats 
el 31 de desembre de 2021.
En data 24/11/2021 l’Àrea 
d’Educació,
Innovació i Cultura,  en relació 
a les mancances i manca de 
seguretat de les instal·lacions 
de l’escola Busquets i Punset,  
ha informat que el projecte de 
tancament de les persianes 
s’executarà en breu donat que 
el passat 10 de novembre es va 
aprovar per la Junta de Govern 
Local i ja està en marxa la licitació 
del contracte menor per tal de fer 
els arranjaments necessaris.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

12/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No VI

En relació a la resposta rebuda per part de l’Ajuntament a una queixa sobre la sol·licitud de retirada de 
muntanyes d'asfalt al carrer de la Feixa Llarga

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la resposta rebuda 
per part de l’Ajuntament a una 
queixa sobre la sol·licitud de 
retirada de muntanyes d'asfalt  
al carrer Feixa Llarga.

La Síndica resol donar per finalitzades 
les actuacions atès que l’Ajuntament ha 
informat que el material dipositat davant 
la subestació elèctrica del carrer de la Feixa 
Llarga és reciclat i no contaminant, ja que 
el material bituminós que conté només es 
desprèn a temperatures superiors als 100° 
centígrads i que està prevista la seva retirada 
definitiva durant l’estiu d’enguany, coincidint 
amb les obres estivals de pavimentació dels 
carrers.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

13/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No III

En relació a la sol·licitud de condonació d'un deute

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a la sol·licitud de 
condonació d’un deute que no  
ha estat contestada.

La Síndica resol desestimar la queixa donat 
que l’actuació municipal ha estat correcta 
perquè legalment no pot condonar el deute 
contret per la part reclamant per l’ús de les 
instal·lacions i serveis municipals d’educació 
física i natació. Així mateix també informa 
a la part reclamant de la possibilitat de 
reclamar davant el Tribunal econòmic-
administratiu de L’Hospitalet en cas de 
disconformitat amb els actes de recaptació.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

10/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud de còpia de totes les denúncies que li han posat des del 2005 en el municipi de 
L’Hospitalet de Llobregat

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a la sol·licitud de 
còpia de totes les denúncies 
que li han posat des del 2005 
en el municipi de L’Hospitalet 
de Llobregat, i que no ha estat 
contestada.

La Síndica de Greuges resol donar per 
finalitzades les actuacions i procedir 
a l’arxiu de l’expedient atès que 
l’Àrea de Convivència i Seguretat en 
data 5/3/2021 va contestar les dues 
peticions d’informació de l’interessat 
i tenint en compte que anteriorment 
ja li havien facilitat la informació de 
què disposaven en les ocasions en 
què l’interessat es va personar a les 
dependències municipals.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

11/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí III

En relació a la reclamació de devolució en concepte de cobrament indegut per error administratiu

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a la reclamació 
de devolució en concepte de 
cobrament indegut per error 
administratiu, i que no ha estat 
contestada.

Un cop analitzada la documentació, 
la Síndica l’estima en el sentit de 
declarar que ha transcorregut més 
d'un any des que la comunitat de 
propietaris va sol·licitar la devolució 
d'ingressos indeguts, sense que s'hagi 
efectuat aquest abonament i finalitzat 
l'expedient d'ofici. Un termini 
excessiu, que supera àmpliament 
els sis mesos establerts per la 
normativa per a resoldre de manera 
expressa els expedients de devolució 
d'imports iniciats a instàncies de 
part. Així mateix, recomana a l'àrea 
que determini les accions de millora 
que siguin necessàries per eliminar 
els obstacles i facilitar que, el més 
aviat possible, es retornin els imports 
d'ingressos indeguts a aquesta 
comunitat.

En data 27/4/2021 se'ns ha 
informa't que ja han tramitat 
dues resolucions per efectuar 
les devolucions dels imports 
que per error s'haurien 
pagat en excés. Recomanació 
complimentada per l'Àrea de 
Convivència i Seguretat.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

18/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí I

En relació als problemes d’estacionament, de càrrega/descàrrega i de maniobrabilitat en el tram final del 
carrer de la Riera de la Creu

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació als problemes 
d’estacionament, de càrrega/
descàrrega i de maniobrabilitat 
en el tram final del carrer de la 
Riera de la Creu i que no han 
estat contestades.

La Síndica resol estimar la queixa 
en el sentit de considerar les dues 
sol·licituds que s’hi formulen 
com a propostes que planteja 
la persona interessada amb la 
finalitat de millorar l’ordenació 
del vial del tram final del carrer 
de la Riera de la Creu que ha dut 
a terme recentment l’Ajuntament 
i que ha significat una millora 
substancial respecte de la situació 
anterior.
-Proposar que s’estudiïn les dues 
sol·licituds a fi de determinar 
tècnicament sobre la seva 
idoneïtat i viabilitat. Donat el 
nombre de comerços que hi ha al 
carrer, estudiar especialment la 
possibilitat d’ampliat les zones de 
càrrega i descàrrega així com la 
seva distribució al llarg del carrer.

En data 12 de maig de 2021 
l’Àrea de Convivència i Seguretat, 
informa que s'ha adoptat la 
mesura d'ampliar en dues places 
la zona de càrrega/descàrrega 
davant dels números 85-87 del 
carrer de la Riera de la Creu. 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

15/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No VI

En relació amb el carril bici a l’alçada de la parada de FFCC d’Ildefons Cerdà, on no hi ha senyalització 
per indicar el pas de vianants

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a les incidències 
amb el carril bici a l’alçada de 
la parada de FFCC d’Ildefons 
Cerdà, on no hi ha senyalització 
per indicar el pas de vianants, i 
que no han estat contestades.

La Síndica resol desestimar la queixa 
en el sentit que la sol·licitud de 
millora de la seguretat formulada  
per la interessada ja ha estat atesa  
per l’Ajuntament amb l’execució  
dels treballs de nova senyalització 
de línies de detenció amb cessió de 
pas per a les bicicletes i de quadres 
d’escaquer, en els dos passos de 
vianants que creuen el carril-bici  
de la Granvia a l’alçada de la parada 
de FGC d’Ildefons Cerdà.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

17/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No VI

En relació a una sol·licitud de reasfaltat per reparar la zona dels contenidors cremats al voltant de 
l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge, 18.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada 
sol·licita la intervenció de 
la Síndica en relació a una 
sol·licitud de reasfaltat 
per reparar la zona dels 
contenidors cremats al 
voltant de l’avinguda de la 
Mare de Déu de Bellvitge, 18 
que no ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les actuacions 
atès que la incidència comunicada va ser 
atesa per l’àrea que ordenà els treballs 
de manteniment, que van finalitzar en al 
mes de maig de 2019 amb la reparació de 
la vorada i la vorera adjacent a la bateria 
de contenidors, tenint en compte que 
amb anterioritat, i quan es van retirar els 
contenidors cremats, ja es va netejar en 
profunditat la zona per retirar les restes 
i el sutge del terra i voltants i no es va 
considerar tècnicament necessari reasfaltar 
perquè tota l'afectació que quedava, estava 
sota els contenidors i no representava risc 
per a vehicles ni vianants. S’ha comprovat 
que actualment els terres (asfalt) on 
s’ubiquen les dues bateries de contenidors 
de brossa estan nets i sense restes.

Finalment s’informa que, 
malgrat no comportar 
impediment per al servei 
ni risc per a les persones, 
l’asfalt deteriorat sobre 
el qual s’assenta el 
contenidor serà reparat 
en una de les pròximes 
campanyes d’asfaltatge, 
ateses les necessitats i 
prioritats d’asfaltatge per 
deteriorament d’altres vies 
de la ciutat
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

20/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació al retard en el pagament de les ajudes de menjador durant la pandèmia

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació al retard en el pagament 
de les ajudes de menjador 
durant la pandèmia.

Un cop analitzats els informes i la 
documentació en relació a la queixa,  
la Síndica resol:
- Estimar la queixa atès que 
l’Ajuntament ha confirmat que resta 
pendent d’abonar a la interessada i 
a la resta de famílies beneficiàries, 
l’import de la tercera prorroga de 
l’ajut alimentari de menjador escolar 
corresponent al període de tancament 
dels centres escolars per causa de la 
pandèmia Covid-19 durant el curs  
2019-2020.
- Recomanar a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que, a fi de 
donar compliment al que preveu l’art. 
8 del RDL 7/2020, cerqui la fórmula 
per remoure els obstacles que a hores 
d’ara impedeixen el pagament a les 
famílies en situació de vulnerabilitat 
beneficiàries d’ajuts individuals de 
menjador escolar (beques) de la 
part pendent i reconeguda de l’ajut 
alimentari, a raó de quatre euros per 
alumne/a i dia, corresponent al període 
de tancament dels centres escolars per 
causa de la pandèmia Covid-19 durant 
el curs 2019-2020.
- Sol·licitar a l'Àrea de Planificació 
Estratègica, Economia, Joventut i Esports 
informació sobre les causes del retard i 
la previsió de pagament a les famílies  
en situació de vulnerabilitat 
beneficiàries d’ajuts individuals de 
menjador escolar (beques), de la 
part pendent i reconeguda de l’ajut 
alimentari, corresponent al període de 
tancament dels centres escolars per 
causa de la pandèmia Covid-19 durant 
el curs 2019-2020.

L’Àrea de Planificació informa 
en data 26/7/2021 que es 
va aprovar la despesa per 
resolució 5992/20 però el  
Servei de Comptabilitat va 
retornar l’ADO perquè no 
s’havia justificat cap dels dos 
ADO's anteriors a justificar. 
La justificació, en aquest 
tipus d'expedient, és una 
tasca complicada i esperen 
que estigui enllestida en 
breu. Aleshores es demanarà 
la creació d'una aplicació 
pressupostària per a la 
tramesa de reconeixement 
de crèdit i així poder fer 
el pagament el més aviat 
possible. Serveis Socials 
informa que s’estan fent les 
gestions per tal de poder fer 
l’expedient de reconeixement 
de crèdit, atès que es 
tracta d’un altre exercici 
pressupostari. 
L’Àrea Equitat, Drets Socials 
i RRHH informa en data 
2./12/2021 que l’expedient de 
reconeixement de crèdit està 
en tràmit.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

19/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació a un expedient de renúncia de concessió i arrendament de nínxol

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació al retard en la resolució 
d’un expedient de renúncia de 
concessió i arrendament de 
nínxol.

La Síndica resol estimar la queixa, 
ja que l’Ajuntament no va resoldre 
dins de termini el procediment 
de renuncia de concessió i 
arrendament de nínxol, per la qual 
cosa han demanat disculpes a 
l’interessat, informant que s’està 
tramitant l’expedient que preveuen 
finalitzat a finals d’abril de 2021 i, 
un cop traslladat a la Tresoreria, 
calculen un altre mes addicional 
per fer efectiva la devolució de la 
fiança. 
- Sol·licitar que s’informi a aquesta 
Sindicatura quan s’hagi fet 
efectiu el pagament als efectes de 
seguiment i de procedir a l’arxiu 
definitiu de l’expedient.

En data 30/9/2021 l'interessat 
confirma telefònicament al cap 
de l'Oficina de Suport que li 
van ingressar la devolució de la 
fiança quinze dies després de la 
resolució final de la Síndica.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

24/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a un recurs de reposició contra les liquidacions de l’IBI dels anys 2009 al 2012

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
a recurs de reposició contra les 
liquidacions de l’IBI dels anys 2009  
al 2012 que no ha estat resolt.

La Síndica resol estimar la queixa ja  
que l’Ajuntament va incomplir 
l’obligació de resoldre dins del termini 
establert el recurs presentat per 
l’interessat en data 26/11/2018 i que no 
ha estat fins a 19/3/2021 quan ha emès 
una resolució expressa mitjançant la 
qual es desestima la seva pretensió.
- Informar a la persona interessada de 
la possibilitat de continuar amb la seva 
pretensió mitjançat la presentació de 
reclamació davant el Tribunal econòmic-
administratiu de L’Hospitalet, un 
òrgan especialitzat, de caràcter gratuït, 
competent per tramitar les reclamacions 
contra els actes de gestió, liquidació, 
recaptació i inspecció de tributs 
municipals 

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

27/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a una sol·licitud sobre l’impost dels vehicles de tracció mecànica

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
a una sol·licitud sobre l’impost dels 
vehicles de tracció mecànica que no 
ha estat contestada.

La Síndica resol desestimar la queixa 
atès que la bonificació fiscal que demana 
la persona interessada en relació a 
l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica no està expressament prevista 
a la normativa d’aplicació.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

22/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No VI

En relació a la sol·licitud d’instal·lació de barreres tipus vegetació a la rambla de la Marina, al barri de 
Bellvitge

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació  
la sol·licitud d’instal·lació de barreres 
tipus vegetació a la rambla de la 
Marina, al barri de Bellvitge que no  
ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès el contingut de la 
resposta facilitada per l’Àrea d’EPHUS 
a la persona interessada, on informen 
sobre diverses raons de caire tècnic 
que fan que no resulti idoni col·locar 
zones enjardinades amb arbustiva o 
altres elements del mobiliari urbà amb 
vegetació en el tram de la rambla de  
la Marina del barri de Bellvitge.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

23/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud de còpia d’un contracte de nínxol

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a  
la sol·licitud de còpia d’un contracte  
de nínxol que no ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que en data 9/3/2021 
consta que ja ser va fer el canvi de 
titularitat sol·licitat. -
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

30/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació al programa de cooperació internacional de l'Ajuntament de L’Hospitalet

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació al programa de 
cooperació internacional de 
l'Ajuntament de L’Hospitalet.

La Síndica resol desestimar la queixa 
sobre un presumpte tracte desigual 
cap a les petites entitats respecte de 
les de major dimensió i/o antiguitat, 
atès que els criteris d'avaluació de 
les sol·licituds prevists en l'apartat 
9.4.b) de les bases de la convocatòria 
de subvencions 2020 de Cooperació 
al Desenvolupament aplicats en 
la valoració tècnica dels projectes 
presentats permetien avaluar 
objectivament la qualitat d'aquests 
projectes des del punt de vista de la 
cooperació al desenvolupament, amb 
independència de la dimensió de 
l'entitat o de l'import de la sol·licitud.
- Desestimar la queixa sobre la 
desproporció al·legada entre la 
quantitat sol·licitada de subvenció 
respecte de la qual s'atorgava en la 
resolució provisional, tenint en compte 
altres sol·licituds similars, per les raons 
següents 
1) De l'anàlisi de les dades econòmi-
ques contingudes en la proposta de 
resolució provisional de concessió de 
subvencions, es comprova que un terç 
de les entitats amb puntuacions totals 
d'avaluació entre 18,5 i 15 punts, entre 
les quals es troba l'entitat reclamant; 
tenien assignats imports de subvenció 
similars que oscil·laven de 6.010 € a 
4.000 €, sent l'import mitjà per a aques-

tes set entitats de 5.332,10 €.:

S'accepta la recomanació i a 
totes les bases de subvencions 
de concurrència competitiva 
per a 2021 ja hi constarà  a 
la resolució de concessió  
provisional i al·legacions que 
"no es concedirà cap subvenció 
sense que consti l'acceptació 
expressa del beneficiari".

Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

2) Consta en l'informe aportat 
per l'Ajuntament que els tècnics 
municipals van informar els projectes 
en aplicació dels criteris establerts 
en les bases reguladores de la 
convocatòria, a partir dels quals la 
Comissió Qualificadora va emetre la 
proposta de 19 de novembre de 2020. 
3) L'Ajuntament en la resolució per la 
qual es desestimaven les al·legacions 
presentades, va argumentar de 
forma raonada el manteniment de 
la valoració i l'import inicials en 
considerar que l'entitat no aportava 
recursos propis ni comptava amb 
altres recursos per al finançament 
del projecte, que s'especificava molt 
genèricament sense aportar dades 
concretes de la viabilitat tècnica i el  
pla d'acció i el seu seguiment
4) L'import de la proposta de subvenció 
a l'entitat no va ser finalment atorgat 
ja que en data 16/3/2021 es va 
dictar resolució número 2513/2021 
de denegació de la subvenció, en 
haver incomplit l'entitat el requisit 
d'acceptació expressa previst en l'art. 
24.5 de la Llei 38/2003 i en les bases 
de la convocatòria i, a més, per haver-
se esgotat el crèdit pressupostari en 
no haver-se pogut resoldre la petició 
abans del 31 de desembre de 2020. 
- Recomanar a l'Àrea de Participació 
i Relacions Ciutadanes que, a efectes 
de millorar la informació, en totes 
les notificacions de resolucions 
sobre al·legacions, reformulacions o 
modificacions de projectes, consti el 
recordatori del requisit d'acceptació 
expressa.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

36/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No Sí VI

En relació a la sol·licitud de retirada del cablejat aeri i soterrament del mateix

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la sol·licitud de retirada 
del cablejat aeri i soterrament 
del mateix i sobre brutícia d’aus 
que no ha estat contestada.

La Síndica resol desestimar la queixa 
donat que l’Ajuntament no és 
competent per soterrar o desplaçar 
infraestructures de telecomunicacions 
propietat de companyies privades 
autoritzades a nivell supramunicipal, 
aquestes companyies estan habilitades 
directament per al desplegament dels 
trams finals de xarxa o  en pas, sempre 
que efectuïn comunicació a la comunitat 
afectada d’acord amb  l’art. 45 LGTEL. 
Així mateix, comunica la incidència 
a Salut Ambiental per tal que valorin 
quina intervenció correspondria fer 
per tal d’evitar les molèsties originades 
per les plagues d’aus que produeixen 
l’acumulació d’excrements vora el 
domicili de la interessada. 

El Servei de Salut ambiental 
ha informat de totes les 
actuacions que havien fet, de 
les que s’estaven realitzant 
i de les previstes. Tanmateix 
han informat també a la 
persona interessada.
Apunten que la problemàtica 
és complexa (nius dels 
pollets i alimentadors/es) i 
que no és de fàcil resolució, 
per la qual cosa continuen 
les actuacions i no tanquen 
el seu expedient.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

37/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud de reemborsament de l’import d’una entrada al Teatre Joventut per no haver-la 
pogut gaudir com a conseqüència del confinament decretat per la pandèmia

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a la resposta de 
l’Ajuntament sobre la sol·licitud 
de reemborsament de l’import 
d’una entrada al Teatre Joventut 
per no haver-la pogut gaudir com 
a conseqüència del confinament 
decretat per la pandèmia, i que 
no han estat contestades.

La Síndica resol desestimar la queixa atès 
que el Teatre Joventut no va suspendre ni 
modificar l’espectacle del dia 4/12/2020, i 
no tenia obligació de retornar l’import de 
les entrades, llevat dels casos de persones 
afectades per la restricció de mobilitat 
entre municipis durant el cap de setmana, 
sempre que haguessin comunicat abans de 
l’espectacle per qualsevol dels mitjans de 
contacte habituals previstos per l’equipament 
cultural, la impossibilitat d’assistència en 
compliment de la normativa sanitària, cosa 
que no succeeix en la queixa presentada.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

38/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí VI

En relació amb les olors produïdes pels contenidors propers al seu domicili

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la queixa sobre les 
olors produïdes pels contenidors 
propers al seu domicili que no ha 
estat contestada.

La Síndica resol declarar finalitzat 
el procediment atès que no resulta 
possible canviar l'actual ubicació 
de la bateria de contenidors al 
no existir una altra millor tenint 
en compte, a més, que aquests 
contenidors es troben en condicions 
correctes d'ús i compleixen els 
criteris tècnics d'ubicació establerts 
per a tota la ciutat. 
- Recomanar a l'àrea l'estudi de la 
possibilitat de moure tres o quatre 
metres en sentit mar la bateria 
de contenidors radicada prop 
de l’avinguda d’Amèrica,101, la 
qual cosa permetria disminuir les 
molèsties que eventualment puguin 
ocasionar a les persones residents 
en aquesta finca, sempre que això 
no afecti la sortida de vehicles ni 
a la visibilitat del trànsit en els 
encreuaments i passos de vianants. 

Desestimen la proposta perquè 
moure els contenidors no 
solucionaria el problema d’olors 
i posaria en risc la seguretat de 
vehicles i vianants per manca 
de visibilitat, provocant més 
risc i malestar que beneficis als 
usuaris de l'aparcament.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

42/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a una consulta realitzada a la seu electrònica sobre el terme municipal de L’Hospitalet

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a una consulta 
realitzada a la seu electrònica 
de l’Ajuntament sobre el terme 
municipal de L’Hospitalet que no 
ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les actuacions 
i procedir a l'arxiu de l'expedient de 
queixa atès que l'Oficina d'Atenció a la 
Ciutadania (OAC) va remetre a l'interessat 
en data 12/4/2021 l'informe detallat 
emès pel Servei de Sistemes d'Informació 
Territorial que dona resposta a la 
consulta plantejada. 

-
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

48/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No II

En relació amb una senyal situada a la intersecció dels carrers de Rosell i de Narcís Monturiol que 
impedeix la circulació de vehicles 24 hores, 7 dies a la setmana

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
a una sol·licitud sobre una senyal 
situada a la intersecció dels carrers 
de Rosell i de Narcís Monturiol que 
impedeix la circulació de vehicles 24 
hores, 7 dies a la setmana que no ha 
estat contestada.

Un cop analitzats els informes i la 
documentació en relació a la queixa,  
la Síndica resol finalitzar les actuacions 
i procedir a l'arxiu de l'expedient de 
queixa, a la vista del contingut de la 
resposta facilitada a l'interessat pel 
Servei d'Atenció Ciutadana de l'Àrea 
de Planificació Estratègica i Econòmica, 
Joventut i Esports on informen que les 
raons de la restricció de circulació de 
vehicles al carrer de Rossell són per 
a donar seguretat a l'alumnat en els 
accessos a l'escola Pompeu Fabra, situada 
en aquest carrer, i també per allunyar  
la contaminació del citat centre escolar. 

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

44/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a una multa d’aparcament

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la resposta que ha donat 
l’Ajuntament sobre una multa 
d’aparcament.

La Síndica resol desestimar la queixa  
donat que l'Ajuntament estava obligat 
legalment a arxivar les al·legacions 
presentades contra la sanció imposada 
per estacionament en zona de càrrega/
descarrega, atès que el pagament anticipat 
amb reducció de l'import comportava la 
renúncia a formular al·legacions o, en cas 
d'haver-les presentat, al fet que aquestes 
es tinguessin per no presentades, tal com 
s'indicava clarament en la informació 
que figurava en el revers de la notificació 
de la denúncia; tot això en virtut del que 
s'estableix en l'art. 94 del RDL 6/2015, Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

45/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No II

En relació a l’actuació de l’Ajuntament en l’ocupació de la finca del carrer del Rosselló

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
a l’actuació de l’Ajuntament en 
l’ocupació de la finca del carrer del 
Rosselló, 62.

La Síndica resol finalitzar el procediment, 
donat que s’ha acreditat que l’Ajuntament 
va actuar amb diligència a l’hora de 
declarar la inhabitabilitat de l’habitatge i 
d’ordenar el desallotjament dels ocupants 
per motius de seguretat. Es van demorar els 
tràmits d’execució degut a la complexitat 
derivada de la impossibilitat de notificació 
als hereus, de la necessitat de coordinació 
amb altres serveis, a les gestions per 
confirmar la titularitat, a les notificacions 
i a la preparació de l’autorització judicial 
d’entrada, fent-se el desallotjament efectiu 
el passat 3 de maig de 2021.

-
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

50/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No II

En relació als excrements de coloms i cotorres que hi ha a l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge, 18, 
24 i voltants

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a una queixa sobre els 
excrements de coloms i cotorres 
que hi ha a l’avinguda de la 
Mare de Déu de Bellvitge, 18, 
24 i voltants i que no ha estat 
contestada

Un cop analitzats els informes 
i la documentació en relació a 
la queixa, la Síndica ha resolt 
finalitzar l’expedient atès que 
l’Ajuntament ha realitzat, i ho 
continua fent, les actuacions 
necessàries per resoldre la 
situació que descriu la persona 
interessada i atorga un termini 
de 3 mesos perquè les àrees 
d’EPHUS i d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans 
comuniquin les actuacions i 
mesures adoptades per a resoldre 
satisfactòriament la queixa 
presentada o en la situació en la 
qual es troba.

En data 22/9/2021 la cap de 
Secció de Salut Ambiental 
informa que s’ha fet seguiment 
de la problemàtica i s’ha esperat 
que passés l’època de cria dels 
coloms per extreure el niu 
sense pollets el dia 21/9/2021, 
en compliment de la normativa 
vigent de Protecció d’Animals. 
S’ha informat a la persona 
interessada. 
L’àrea d’EPHUS informa en 
data 20/10/2021 que disposen 
d’un contracte menor per a la 
diagnosi i pla d’acció de gestió 
de la biodiversitat urbana (aus) i 
actuacions de xoc en punts crítics 
amb alta presència de la cotorra 
argentina, que les incidències per 
excrements ja han estat ateses 
i que actuen de forma conjunta 
amb la Unitat de Salut Ambiental.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

51/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

En relació a una a la sol·licitud de llicència d’obres per dotar un habitatge d’ascensor

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
a la sol·licitud de llicència d’obres 
per dotar un habitatge d’ascensor 
que no ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar 
les actuacions atès que 
l’Ajuntament ha informat sobre 
les dues qüestions formulades 
per l’interessat a la queixa i que 
s’està tancant l’expedient per 
passar a resolució el més aviat 
possible, sense concretar-ne la 
data aproximada. Així mateix, 
també sol·licita a l’Àrea d’EPHUS 
que el més aviat possible es 
resolgui l’expedient de llicència 
d’obres que inclou una millora de 
l’accessibilitat (ascensor) per als 
residents i, respecte a la durada 
de la seva tramitació, que s’estudiï 
quines circumstàncies podrien 
haver contribuït al seu alentiment 
i, en el seu cas, que s’implementin 
o es proposin les accions de millora 
aplicables de forma general en la 
tramitació dels expedients de la 
mateixa tipologia.

En data 2/9/2021 l’Àrea EPHUS 
informa que l’expedient 
AJT/64786/2019, es va resoldre 
mitjançant resolució  núm. 7790 
de data 21/7/2021 per la qual 
s’atorgà la llicència d’obra major 
de gran rehabilitació sol·licitada. 
L’alentiment en el tràmit es deu a  
la crisi sanitària que va obligar de 
forma immediata a la tramitació 
telemàtica de tots els expedients,  
tenint en compte que molts 
d’aquests només es disposaven 
en format paper, així com la 
càrrega de treball del personal 
i també com la complexitat de 
les actuacions de l’expedient 
(rehabilitació integral amb la 
creació de nous habitatges).
Acció de millora: S’ha millorat 
la tramitació electrònica i 
digital dels expedients i s’ha 
reestructurat la càrrega de feina 
per millorar els terminis de 
tramitació.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

55/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a la sol·licitud d’inscripció d’una entitat al Registre d’Entitats

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la sol·licitud d’inscripció 
d’una entitat al Registre d’Entitats 
de l’Ajuntament que no ha estat 
contestada.

La Síndica resol finalitzar 
les actuacions ja que de la 
documentació presentada es 
conclou, en relació als dos fets 
que fonamenten la situació 
d’inactivitat en el Registre 
Municipal d’Entitats, que respecte 
a la manca de comunicació 
dins del termini establert de les 
modificacions de l’òrgan rector, 
aquesta podria ser esmenable 
i pel que fa a la seu social a 
la ciutat de Barcelona, resulta 
un fet controvertit ja que al 
certificat emès pels representants 
de l’entitat en data 10/5/2021 
s’assevera el contrari. Es proposa 
a l’àrea iniciar un procediment 
de revisió d’ofici que permeti un 
examen acurat dels documents 
i proves aportats fins a la data, 
a fi de determinar si concorren 
els requisits exigibles per a 
la permanència en alta de 
l’associació en el Registre 
d’Entitats.

S’accepta la proposta i s’iniciarà 
procediment de  revisió 
corresponent a l’entitat per 
clarificar la seva situació 
administrativa  en relació al 
Registre Municipal d’Entitats i 
determinar si acompleix amb els 
requisits de permanència en alta.
En data 09/12/2021 l’Àrea 
de Participació i Relacions 
Ciutadanes informa que el dia 
30/11/2021 s’inicià l’expedient 
de revisió d’ofici per determinar 
si concorren els requisits 
exigibles per a la inscripció en el 
Registre Municipal d’Entitats de 
l’Associació (AJT/84051/2021).

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

53/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a una sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació de l’impost de plusvàlua

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
a una sol·licitud de rectificació 
de l’autoliquidació de l’impost de 
plusvàlua que no ha estat contestada.

La Síndica resol estimar la queixa en el 
mateix sentit que ja ha resolt prèviament 
de forma favorable l’Òrgan de Gestió 
Tributària mitjançant resolució de data 
11/6/2021, atès que a l’autoliquidació 
presentada de l’Impost d’increment 
del valor del terreny la quota a pagar 
era d’import superior a l’increment 
patrimonial, qüestió que resultava 
improcedent en la part que excedís 
del benefici realment obtingut, d’acord 
amb la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional (STS 126/2019).

-
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

61/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No III

En relació amb el tancament d’un pati de llums de la finca del carrer de Castelao, 140, entresol

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a una queixa presentada a 
l’Ajuntament sobre el tancament 
d’un pati de llums de la finca del 
carrer de Castelao, 140 que no ha 
estat contestada.

La Síndica resol declarar finalitzat 
el procediment de queixa atès que 
l’Àrea d’EPHUS ha informat que 
hi ha un procediment de protecció 
de la legalitat urbanística en curs 
i d’acord amb el que determina 
l’article 24.3.b) del RODCLH que 
exclou de les funcions dels òrgans 
de defensa de la ciutadania les 
reclamacions que tinguin iniciats 
procediments administratius o 
judicials.
- Sol·licitar a l’Àrea d’Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibi-
litat que, d’acord amb el que es-
tableix l’article 41 del RODCLH i a 
l’efecte de resoldre l’arxiu definitiu 
del procediment de queixa, informi 
a aquesta Sindicatura dins d’un 
termini màxim de tres mesos sobre 
el compliment de les mesures 
adoptades a l’expedient de protec-
ció de la legalitat urbanística.

En data 29/11/2021, l’Àrea 
d’EPHUS ha informat que  la JGC 
en data 30/6/2021 va resoldre per 
acord núm. acord 25/2021 la resti-
tució de la legalitat urbanística 
alterada mitjançant la retirada 
del cobriment de 2/3 parts del 
pati de llum  amb plaques de 
plàstic al nivell entresòl, atès que 
aquestes actuacions eren ma-
nifestament il·legalitzables. En 
consideració de la bona voluntat 
de la persona obligada, no s’havia 
iniciat la tramitació de multes 
coercitives donat que tot indicava 
que procediria a la restauració 
voluntària de la realitat física al-
terada. No obstant, vist el temps 
transcorregut i la informació ja 
facilitada, indiquen que s’iniciarà 
l’execució forçosa mitjançant 
multes coercitives per incompli-
ment de l’acord 25/2021 de 30/6/ 
2021 de la JGL. 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

58/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud de devolució de fiances sobre residus

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a la sol·licitud de 
devolució d’unes fiances 
sobre residus que no ha estat 
contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que l’Ajuntament 
ha informat que s’ha iniciat 
el procés de resolució per a la 
devolució  de les dues fiances que 
finalitzarà en els propers dies i es 
notificarà a l’interessat per tal de 
retirar-les.
- Sol·licitar a les àrees que 
informin aquesta Sindicatura 
quan l’empresa hagin retirat 
les fiances a l’efecte de l’arxiu 
definitiu de l’expedient de queixa.

En data 30/9/2021 confirmen 
telefònicament  a la Sindicatura 
que els han retornat les dues 
fiances.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

60/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No V

En relació amb una multa d’aparcament

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a una multa d’aparcament 
a la que va presentar al·legacions 
però li han estat desestimades i 
no hi està d’acord.

La Síndica ha resolt desestimar la 
queixa atès que en la tramitació 
de l’expedient sancionador per 
infracció en matèria de trànsit 
es van respectar els drets de 
l’interessat a ser notificat dels 
fets que se li imputaven i a 
disposar de tràmit d’audiència 
per formular al·legacions i, pel 
que fa a la prova dels fets, aquests 
es van considerar acreditats i es 
van desestimar les al·legacions 
presentades després d’examinar 
l’expedient i l’informe de 
ratificació de l’agent de la Guàrdia 
Urbana.

-
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Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

- Recomanar a les àrees d’Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat, de Convivència 
i Seguretat i a la Regidoria del 
Districte II que els processos 
participatius s’impulsin des del 
Servei de Participació que, per la 
seva experiència, pot assegurar 
que s’acompleixen els requisits 
necessaris per assegurar les 
diferents fases del procés.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

67/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a la sol·licitud d’instal·lació de bancs a la via de Sant Isidre del cementiri municipal

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la sol·licitud d’instal·lació 
de bancs a la via de Sant Isidre del 
cementiri municipal que no ha 
rebut una contesta satisfactòria.

La Síndica resol declarar finalitzat 
el procediment atès que per part 
de l'Ajuntament s'ha informat 
de les raons tècniques que 
lamentablement no permeten 
atendre la petició formulada 
tal com seria el seu desig, puix 
que la instal·lació de bancs en la 
via de Sant Isidre del Cementiri 
Municipal, impossibilitaria la 
prestació dels serveis funeraris  
en els blocs de nínxols adjacents.
- Proposar a l'Àrea d'Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat que el Cementiri 
Municipal disposi de cadires 
plegables que puguin cedir-se 
gratuïtament a les persones que 
les requereixin per circumstàncies 
d'edat o de salut.

En data 15/10/2021 l’Àrea 
EPHUS informa que la proposta 
formulada resulta inviable  per 
diverses raons: s’hauria de 
comprar les cadires, disposar 
d’un lloc d’emmagatzematge a 
l’oficina i fer-ne el manteniment. 
A més, el Cementiri té una 
orografia pronunciada de pujades 
i baixades, la qual cosa fa inviable 
el transport sense vehicles i 
els únics existents són els de 
portar fèretres, inadequats per a 
aquesta finalitat. En cada servei 
hi ha les persones necessàries 
pels enterraments que s’han de 
dur a terme, feina que els ocupa 
un 90% o més de la jornada, 
fent difícil atendre la demanda 
de lliurament i recollida, sense 
comptar la possible dispersió de 
les cadires i el treball afegit que 
comportaria.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

62/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No II

En relació a la disconformitat sobre l’ús que s’ha previst donar a un solar radicat al carrer de Vallparda 
xamfrà carrer de Torns

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la sol·licitud de creació 
d’un espai verd a un solar radicat 
al carrer de Vallparda xamfrà 
carrer de Torns que no ha rebut 
una resposta satisfactòria per part 
de l’Ajuntament.

La Síndica resol recomanar que, en 
relació a la sol·licitud realitzada,  
que es continuï el procés de diàleg 
amb el col·lectiu Vallparda i amb 
la resta de veïns, veïnes i entitats 
del barri. D’aquesta forma el 
projecte serà més integral i més 
estimat per tots els veïns i veïnes. 
Aquelles propostes que no s’hi 
puguin desenvolupar  per manca 
d’espai, es podria valorar si poden 
dur-se a terme en altres espais 
verds de la ciutat o si podrien ser 
elevades als Consells de Districte 
per a la seva discussió i, si s’escau, 
implementació  en futurs projectes 
de verd urbà. 
- Recomanar a les àrees d’Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat, de Convivència 
i Seguretat i a la Regidoria del 
Districte II que en projectes 
d’interès general endegats per 
l’Ajuntament, s’informi amb 
caràcter previ a través dels mitjans 
de difusió municipal o d’altres 
que es consideri adients a fi que la 
ciutadania n’estigui assabentada i 
puguin, tant  les persones com les 
entitats o els col·lectius ciutadans,  
fer les aportacions que considerin 
adients, ja sigui demanant 
informació, exercint el dret de 
petició o prenent part en els 
òrgans de participació institucional 
establerts (Consells de Districte i 
Consell de Ciutat).

En data 15/9/2021 l’Àrea 
de  Convivència i Seguretat  
informa que ells no han i 
iniciat actuacions, doncs des de 
la  Regidoria del Districte II ja 
s’impulsa el diàleg per resoldre 
aquest assumpte.
En data 7/10/2021, la Regidoria 
del Districte II informa:
Com ja es va exposar a l’informe 
emès en data 11 de juny de 2021 
per part d’aquesta Regidoria, 
el projecte de zona verda que 
s’executarà al solar és fruit del 
diàleg i la participació amb el 
veïnatge de l’entorn.
- Respecte a les propostes 
i peticions d’usos al solar 
Torns-Vallparda es tindran en 
consideració un cop la zona 
s’hagi urbanitzat tal i com es 
fa en altres espais públics de la 
ciutat.
- Des d’aquesta àrea territorial 
es continuarà treballant amb el 
veïnatge i les entitats des d’una 
perspectiva global dels barris de 
Collblanc i la Torrassa amb un 
diàleg constant i fent ús de les 
eines participatives de que està 
dotat aquest ens municipal.
En data 9/11/2021 l’Àrea EPHUS 
informa que pren nota de les 
recomanacions de donar suport 
a la Regidoria del Districte II per 
continuar un procés de diàleg 
amb els veïns, informar amb 
caràcter previ a la ciutadania dels 
projectes d’interès general i dur a 
terme els processos participatius 
a través del Servei de Participació 
Ciutadana.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

69/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a la disconformitat d’un ciutadà amb els rebuts de la taxa per a l’aprofitament especial de la 
via pública (gual) que li reclama l’Ajuntament

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la disconformitat d’un 
ciutadà amb els rebuts de la taxa 
per a l’aprofitament especial de la 
via pública (gual) que li reclama 
l’Ajuntament.

La Síndica resol instar a l’Àrea 
per tal que resolgui de forma 
expressa i motivada, si no ho 
hagués fet amb anterioritat, 
la sol·licitud de l’interessat de 
data 19/3/2019, amb RGE 28999, 
mitjançant la qual es demanava 
l’anul·lació per improcedents de 
les quotes de la taxes del gual 
del carrer de la Independència, 
donat que l’interessat considera 
que el  titular del gual era una 
societat mercantil de la que es 
va desvincular l’any 2001 i que 
és a partir de l'any 2015 quan li 
van començar a arribar  rebuts 
de cobrament de l’esmentada 
taxa. Així mateix, també informa 
a l’interessat que pot presentar 
reclamació davant el Tribunal 
econòmic-administratiu de  
L’Hospitalet de Llobregat (TEALH), 
òrgan administratiu de caràcter 
vinculant i diriment, especialitzat 
en el coneixement i la resolució, 
en única instancia i gratuïtament, 
de les reclamacions presentades 
per la ciutadania contra els actes 
de gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció de tributs.

En data 17/11/2021 l’Ajuntament 
informa que s’ha proposat 
estimar parcialment la sol·licitud 
d’anul·lació formulada per 
l’interessat sobre la taxa del 
gual, amb efectes des de  la 
sol·licitud de baixa de 16/1/2017 
i, en conseqüència, s’ha 
instat l’Àrea de Convivència 
i Seguretat perquè tramitin 
les propostes d’anul·lacions 
de càrrecs, d’aprovació de 
quotes prorratejables així com 
d’actualitzacions de padró que 
s’escaiguin.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

68/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No IV

En relació al retard en la tramitació de l’ajut d’aliments

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació al retard en la tramitació 
de l’ajut d’aliments, considera 
que no s’ha donat resposta 
satisfactòria per part de 
l’Ajuntament.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions i sol·licitar a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans, a l’efecte de resoldre 
l’arxiu definitiu de l’expedient, 
que informi a la Sindicatura del 
resultat de les actuacions que 
es duguin a terme en l’àmbit 
de suport i la cobertura de les 
necessitats bàsiques d’aquest 
nucli familiar.

En data 28/7/2021 Serveis Socials 
informa que l’interessat té 
subsidi d’atur i se l’ha orientat 
perquè demani cita per a 
possibles prestacions (RGC) quan 
aquest s’acabi, que té activat 
el recurs d’aliments, que no els 
consten deutes de renda ni de 
subministraments. Afegeixen 
que fan seguiment de la situació. 
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

72/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a la devolució de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per renúncia a la llicència 
d’obres

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a la sol·licitud de 
devolució de l’ICIO per import  
de 92.923,12 euros per renúncia 
a la llicència d’obres sol·licitada, 
i que no ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que l’Ajuntament 
ha informat ha resolt retornar a 
l’empresa reclamant la quantitat 
de 92.923,12 euros, import que 
correspon a l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i 
obres (exercici 2008), resultant 
de la diferència entre l’import 
efectivament ingressat i la 
liquidació definitiva.
- Sol·licitar a les àrees pel que fa 
a la devolució dels avals, tramitin 
el més aviat possible de forma 
coordinada, el procediment 
de devolució dels avals i que 
n’informin a aquesta Sindicatura 
de la resolució a l’efecte de l’arxiu 
definitiu de l’expedient de queixa.

En data 27/10/2021 l’Àrea EPHUS 
informa que s’està tramitant la 
devolució dels avals de la forma 
més àgil possible tenint en 
compte el volum d’expedients a 
tramitar i els recursos dels que 
es disposen.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

70/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí IV

En relació a disconformitat amb la tramitació de dos ajuts a nom de l’interessat per a la participació en 
el projecte “Espai d’acompanyament i suport a la criança”, desenvolupat al Centre Municipal la Florida 
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 la participació en el projecte 
“L’Espai d’acompanyament i suport 
a la criança”, desenvolupat al Centre 
Municipal la Florida 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.
- Instar a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials 
i Recursos Humans perquè  regularitzi 
la situació i 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.
- Proposar 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 per Serveis 
Socials a les famílies beneficiaries, per 
assegurar un bon procés de derivació, 
seguiment i cobrament d’aquests ajuts.

Pendent de resposta 
de l’àrea
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

76/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No VI

En relació a problemes d’incivisme al barri del Gornal

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a queixes i reclamacions 
sobre problemes d’incivisme al 
barri del Gornal que no han estat 
contestades.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que l’Ajuntament 
ha realitzat, i ho continua fent, 
les actuacions coordinades des 
de la Regidoria del Districte 
VI per resoldre les incidències 
comunicades. Així mateix, 
proposa a l’àrea que, respecte 
a la circulació i a l’aparcament 
d’automòbils i al trànsit de 
bicicletes i patinets elèctrics 
per les voreres a l’entorn de la 
rambla de Carmen Amaya, es 
controli per part de la Guàrdia 
Urbana l’efectiu compliment 
de la normativa i s’estudiï si cal 
una senyalització informativa 
addicional de reforç, atès que 
aquestes incidències afecten 
l’accessibilitat i poden generar 
accidents. Sol·licita també a la 
Regidoria del Districte VI que 
coordini i faci el seguiment de les 
actuacions que es duguin a terme 
des de les àrees municipals per 
atendre les diverses incidències 
comunicades per la persona 
interessada.

En data 10/11/2021 l’Àrea de 
Convivència i Seguretat informa 
de les actuacions de control dutes 
a terme per Guàrdia Urbana 
en matèria d’infraccions per 
estacionament  de vehicles i mal 
ús de VMP en el barri del Gornal. 
En data 10/12/2021 per part del 
Districte VI s’informa de les 
actuacions dutes a terme a partir 
de 26.07.2021 i de les previstes 
que són les següents:
1. S’han col·locat diferents bancs 
al barri, s’han canviat alguns 
d’ubicació perquè provocaven 
molèsties i s’està a l’espera de 
rebre’n més per anar canviant els 
antics que encara resten.
2. Es farà comprovació de la 
senyalització per si cal afegir-ne o 
variar-ne alguna.
3. La Guàrdia Urbana continua 
fent campanyes i sancionant 
per mal ús dels patinets 
elèctrics tenint en compte la 
nova normativa que obliga a 
portar casc i a la limitació de 
la velocitat, també controla  
l’aparcament en doble fila i vigila 
el tema de jugar a petanca entre 
els parterres dels  blocs.
4. Mantindran una reunió amb 
els veïns que van posar la 
instància per tal d’explicar-los les 
actuacions realitzades. 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

75/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a la sol·licitud de canvi de lloc de treball

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la sol·licitud de canvi 
de lloc de treball que no ha 
estat contestada.

La Síndica resol estimar la queixa 
atès que l’Ajuntament no ha donat 
resposta a les sol·licituds formulades 
per la interessada en les que 
demanava el canvi de lloc de treball 
degut a la seva disconformitat amb 
el trasllat forçós el 8 de juliol de 2019 
que es va fer sense resolució formal.
- Recomana a l’àrea que valori els 
informes de salut aportats per la 
interessada, en vista a resoldre 
la seva petició de canvi de lloc de 
treball, encara pendent de resposta; 
tot tenint en compte les singulars 
circumstàncies que s’han produït 
en aquest trasllat, els més de dos 
anys de serveis prestats per la 
interessada en la nova destinació 
i la conveniència d’efectuar una 
adequada rotació dels llocs de treball 
administratius amb major exigència i 
desgast emocional.
- Recomanar a l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que 
informi a la Comissió de seguiment 
de Promoció Interna, Selecció i 
Provisió de llocs de treball, sobre els 
trasllats o d’altres formes de provisió 
del lloc de treball de caràcter forçós, 
acordats per l’Ajuntament, perquè 
pugui fer-ne el seguiment i el control 
corresponents.

En data 15/12/2021 Recursos 
Humans informa que els 
Serveis mèdics de vigilància 
de la salut contractats per 
l’Ajuntament van emetre 
l’informe d’avaluació sobre 
el cas de la funcionària en 
data 27/9/202 amb el resultat 
“d’apte per al lloc de treball”, 
amb la recomanació de què 
les tasques administratives 
siguin ateses sense atenció al 
públic. No consta que s’hagi 
resolt encara la sol·licitud de 
canvi de lloc treball. Tanmateix, 
desestimen la recomanació 
de comunicar els trasllats 
forçosos a la Comissió de 
seguiment de Promoció Interna, 
Selecció i Provisió de llocs 
de treball perquè consideren 
que no correspon a les seves 
atribucions però sí indiquen 
que totes les resolucions de 
RRHH es notifiquen a la Junta 
de Personal.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

81/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No III

En relació a les molèsties que provoca en un pis del carrer Pareto, 10, un forn de pa i degustació

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a les molèsties que provoca 
en un pis del carrer Pareto, 10, 
un forn de pa i degustació, i que 
malgrat les actuacions que ha 
fet l’Ajuntament el problema 
persisteix.

Un cop analitzats els informes i 
la documentació en relació a la 
queixa, la Síndica resol instar a 
l’Àrea Convivència i Seguretat  
perquè el servei d’inspecció 
comprovi que l’activitat que es 
realitza s’ajusta a l’autorització 
atorgada per l’Ajuntament, 
així com les deficiències i les 
immissions que al·lega la 
interessada en el seu escrit de 
queixa davant la Sindicatura 
de 29.06.2021 i determinar el 
que correspongui; donant així 
continuïtat a les actuacions 
anteriorment realitzades de 
seguiment i control del correcte 
funcionament de l’activitat de 
forn de pa amb degustació.

En data 21.10.2021 l’Àrea 
de Convivència i Seguretat 
va informar que els dies 
28.09.2021 i 11.10.2021 es van 
fer mesurament de nivells 
de sorolls i comprovacions 
sobre origen de fums i olors a 
l’habitatge afectat per aquestes 
immissions i, atesos els resultats 
obtinguts, es va dictar la 
Resolució 10450 d’esmena de 
deficiències (COC 2021/0135), 
atorgant a l’establiment un mes 
de termini per a realitzar les 
mesures correctores imposades a 
l’activitat.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

77/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No III

En relació a la reparació de la vorera en mal estat al carrer de la Botànica, 127 del polígon Granvia Sud

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
la sol·licitud de reparació de la vorera 
en mal estat al carrer de la Botànica, 
127 del polígon Granvia Sud que no 
ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que l’Ajuntament,   
a mitjans de juny de 2021, va reparar 
de forma provisional el ferm de la 
vorera afectada a fi d’evitar possibles 
afectacions a la mobilitat i a la 
seguretat dels vianants.
- Informar a la part interessada que 
la reparació definitiva del paviment 
d’accés de vehicles a l’immoble 
correspon al titular de la llicència  
o el titular de l’immoble quan 
s’escaigui, en aplicació del que 
estableix l’art. 23 de l’Ordenança 
municipal sobre llicències d’accés  
de vehicles als locals (guals).

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

80/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud de còpia d’un expedient de responsabilitat patrimonial

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
la sol·licitud de còpia d’un expedient 
de responsabilitat patrimonial, i que 
no ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions i procedir a l’arxiu de 
l’expedient atès que consta atesa per 
l’Ajuntament la sol·licitud formulada 
per l’interessat.

-
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

85/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació de l’impost de plusvàlua i devolució de l’import 
pagat

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació 
a la sol·licitud de rectificació de 
l’autoliquidació de l’impost de 
plusvàlua i devolució de l’import 
pagat, i que no ha estat contestada.

La Síndica resol estimar la queixa 
en el mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable 
l’Òrgan de Gestió Tributària 
mitjançant resolucions amb 
números 2021054509 i 2021054510, 
respectivament, per les quals 
es reconeix a les dues persones 
interessades el dret a la devolució de 
les quantitats ingressades, relatives 
a l'autoliquidació de l’Impost 
d’Increment de valors dels terrenys 
de naturalesa urbana més els 
interessos de demora corresponents. 

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

87 i 89/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No Sí 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. 

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

82/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No I

En relació amb a sol·licitud de vetlladors a la zona de càrrega i descàrrega front el bar situat a l’avinguda 
Fabregada, 85

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica 
en relació a la denegació de la 
sol·licitud de vetlladors a la zona 
de càrrega i descàrrega front el bar 
situat a l’avinguda Fabregada, 85, i 
amb la qual no està conforme.

La Síndica resol recomanar 
a l'Àrea de Convivència i 
Seguretat la revisió tècnica del 
protocol per a l'atorgament 
de llicències de vetlladors que 
preveu la resolució municipal 
10065/2020, a fi de completar, si 
és possible, els actuals supòsits 
indeterminats o imprecisos amb 
criteris o paràmetres objectius 
que permetin augmentar la 
predictibilitat de la decisió 
administrativa.

En data 16.12.2021, l'Àrea 
de Convivència i Seguretat 
trasllada l'informe emès pel 
cap de la Secció de Llicències 
d’Ocupació en data 4.11.2021, on 
assenyala que si es consolidés 
de forma definitiva una evolució 
favorable dels indicadors 
epidemiològics i assistencials 
relacionats amb la pandèmia 
Covid-19, aleshores resultaria 
innecessari el manteniment 
de les mesures excepcionals 
i temporals adoptades per 
l’Ajuntament per a pal·liar els 
efectes de la crisi sanitària en 
el sector de la restauració i, per 
tant, caldria deixar sense efecte 
la resolució RES/10065/2020, 
de 16.11.2020, d’actualització 
del Protocol per a l’atorgament 
de llicències de vetlladors, que 
flexibilitzava els criteris tècnics 
per a la instal·lació de vetlladors 
a la via pública. Segons 
aquest informe, resultaria 
innecessari revisar tècnicament 
el protocol de la resolució 
municipal RES/10065/2020 a fi 
de completar-ne els supòsits 
indeterminats o imprecisos, 
tenint en compte que aquesta 
norma era de caràcter 
excepcional i temporal i que es 
proposa deixar-la sense efecte, 
a excepció del criteri afegit que 
caldria conservar, d'eliminar 
l'exigència de tarima en els casos 
de carrers de plataforma única.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

94/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No V

En relació a les molèsties i sorolls que provoca una estació base i una antena de l’empresa Vantage 
Towers a l’edifici de l’avinguda Electricitat, 12

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
la sol·licitud d’inspecció demanada 
a l’Ajuntament sobre les molèsties i 
sorolls que provoca una estació base 
i una antena de l’empresa Vantage 
Towers a l’edifici de l’avinguda 
Electricitat, 12, i que no ha estat 
contestada.

La Síndica finalitza les actuacions 
ja que la inspecció municipal ha 
comprovat que el nivell d’immissió 
és inferior al màxim permès per la 
normativa vigent; sens perjudici del 
dret de la comunitat a adreçar-se 
directament o través del Servei de 
Mediació Municipal, a l’empresa 
titular de l’activitat amb la que tenen 
subscrit el contracte, a l’efecte de què 
s’implementin les accions de millora 
de l’estació base de telefonia que 
resultin necessàries.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

95/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No III

En relació a la sol·licitud de l’expedient de Guàrdia Urbana sobre trucades i emails per problemes de 
convivència amb el veí del costat

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
la sol·licitud de l’expedient de guàrdia 
urbana sobre trucades i emails per 
problemes de convivència amb 
el veí del costat, i que no ha estat 
contestada.

La Síndica sol·licita a l’Àrea que 
remeti al ciutadà un informe 
que contingui les comunicacions 
telefòniques i electròniques 
de l’interessat que els constin 
enregistrades, així com les actuacions 
de GU dutes a terme en relació al 
conflicte entre veïns, a partir de 
24.03.2021 en endavant.

En data 3.12.2021 
l’Àrea de Convivència i 
Seguretat remet còpia de 
l’informe complementari.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

91/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació al retard en la devolució de l’import corresponent a la part proporcional de la quota de març 
no consumida, amb motiu de l’estat d’alarma per COVID-19, del poliesportiu municipal L’Hospitalet Nord

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació al retard en la devolució 
de l’import corresponent a la 
part proporcional de la quota de 
març no consumida, amb motiu 
de l’estat d’alarma per COVID-19, 
del poliesportiu municipal 
L’Hospitalet Nord.

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, s’ha 
fet efectiva la devolució, havent 
transcorregut un any i dos mesos 
des de què l’interessat va presentar 
la seva sol·licitud; un termini 
supera els sis mesos que preveu la 
normativa. 
- Recomanar a l’Àrea que el més 
aviat possible es retornin els 
imports, corresponents als Serveis 
no-prestats dels equipaments 
municipals 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.

En data 30.09.2021 la persona 
interessada comunica que ja 
han fet efectiva la devolució. 
Pendent que informin sobre la 
devolució d’imports als afectats 
per tancament equipaments 
municipals per Covid-19.
En data 28.10.2021, l’Àrea 
de Planificació Estratègica 
i Econòmica, Joventut i 
Esports comunica que “des 
del tancament i restriccions 
en els equipaments, hem 
treballat per retornar la totalitat 
d'aquestes quotes. S'han 
recopilat i fet llistes de tots i 
totes les usuàries implicades, 
amb la informació necessària 
per poder fer efectives les 
devolucions al més aviat 
possible. Malgrat tot l'esforç i 
dedicació exclusiva d'alguns 
funcionaris i funcionàries, no 
ha estat possible. Així doncs, 
hauríeu de fer arribar la vostra 
recomanació a la Intervenció 
General d'aquest Ajuntament, 
per desencallar el procés de 
devolució dels imports de les 
esmentades quotes”.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

100/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a l’atenció rebuda per part dels Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a l’atenció rebuda per 
part dels Serveis Socials de 
L’Hospitalet de Llobregat.

La Síndica insta a l’Àrea 
d'Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans perquè, en cas que el 
SOC requereixi el pla d’inclusió 
social per al restabliment de la 
prestació complementària de la 
Renda Garantida de Ciutadania, 
contactin amb l’interessat, si no 
ho han fet amb anterioritat, a fi 
elaborar-lo el més aviat possible; 
incloent-hi les mesures, Socials, 
formatives, educatives, de salut 
o d’habitatge, entre d’altres, que 
l’usuari es pugui comprometre 
a seguir, tot facilitant els tràmits 
a seguir en atenció a les seves 
circumstàncies personals. 
- Sol·licitar a l’Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans  
que acceptin el canvi de TS que 
demana  l’usuari, per restablir 
la confiança i el treball en comú 
i  atesa la disconformitat amb 
l’atenció rebuda.

En data 23.12.2021 es rep 
l’informe de Serveis Socials on, 
resumidament, indiquen: Que 
l’interessat va expressar en 
diferents entrevistes telefòniques 
la seva negativa a acordar cap 
pla d’acció social, que  en data 
9.7.2021 el Departament de 
Drets Socials va notificar-li que 
la prestació complementària 
d'activació i inserció se 
suspenia per l'incompliment 
de les obligacions per la seva 
percepció, o de l'acord d'inclusió 
social o d'inserció laboral i a 
partir d’aquell moment, el seu 
expedient passà a considerar-se 
“laboral” i per tant, corresponia 
al SOC l’elaboració del PCAI, 
seguint el circuït establert. Que  
l’usuari continua expressant 
la seva negativa a acordar, 
subscriure i complir cap PCAI ni 
a aportar cap documentació i diu 
no entendre el motiu pel que el 
SOC el deriva a Serveis Socials i 
sense  la seva col·laboració no es 
poden complir els suggeriments 
de la resolució de la Sindicatura 
respecte al Pla de Treball.                                                                                      
Que se li va informar sobre 
els Serveis assistencials on 
fer seguiment adequat a les 
dificultats que expressava 
de trastorn d’ansietat.                                                                
Que l’usuari ha estat atès per 
diferents professionals i que 
actualment s’han assignat dos 
professionals de referència (CIPI 
15683 i CIPI 10659), de la qual 
cosa va ser informat en el seu 
moment.  

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

98/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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 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.
- Proposar 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.

Pendent de resposta 
de l’àrea. El termini de 
resposta finalitza el 
9.2.2022.



SÍNDICA DE GREUGES COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS L'HOSPITALETINFORME ANUAL 2021 DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA 159 158

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

106/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud d’exempció de l’Impost de vehicles de tracció mecànica

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
la sol·licitud d’exempció de l’Impost 
de Vehicles de tracció Mecànica que 
no ha estat contestada.

La Síndica resol estimar la queixa 
en el mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable 
l’Òrgan de Gestió Tributària per 
resolució de 29 de setembre de 2021, 
amb número de registre 2021064321, 
mitjançant la qual s’estima la 
sol·licitud presentada per la persona 
interessada i es deixa sense efecte 
la liquidació de l’IVTM de l’exercici 
2020, es reconeix el dret a la 
devolució de la quota pagada en 2020 
i s’anul.la el rebut de 2021.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

108/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No II

En relació a una sol·licitud de canvi de treballadora social

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a una sol·licitud de canvi de 
treballadora social, i que no ha estat 
contestada.

La Síndica resol estimar la queixa 
declarant que s’ha produït un retard 
excessiu no justificat de més de dos 
anys en la tramitació del canvi de 
professional de referència sol·licitat 
per la interessada en data 4 de 
desembre de 2019.

Serveis Socials informen 
que en el moment que 
la persona interessada 
realitzi la sol·licitud 
d’entrevista, s’efectuarà 
un nou canvi de referent.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

101/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí I

En relació a la manca de resposta per part de l’Ajuntament a la sol·licitud d’una vorera més ample a la 
zona mar i pas de vorera provisional de la zona muntanya més ample, a l’av. Josep Tarradellas, entre c. 
Canigó i c. Batllori per motius d’accessibilitat i mobilitat

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la sol·licitud d’una 
vorera més ample a la zona mar 
i pas de vorera provisional de la 
zona muntanya més ample, a 
l’av. Josep Tarradellas, entre c. 
Canigó i c. Batllori per motius 
d’accessibilitat i mobilitat, i que 
no ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions donat que actualment 
es compleixen les condicions 
d’accessibilitat per a vianants a 
les voreres, en els dos sentits de 
la marxa, a l’Av. Josep Tarradellas, 
entre els carrers Batllori i Canigó;  
encara que, pel que fa a la vorera 
del costat de mar, el pas lliure per a 
vianants té estretaments puntuals 
on hi ha els escossells, degut als 
treballs que, segons ha informat 
l’ADU, ha calgut fer per garantir 
la seguretat i estabilitat tant de la 
vorera com de l’obra. 
- Sol·licitar a l’Agència de 
Desenvolupament Urbà que, pel 
que fa  a la continuïtat del pas 
provisional addicional del costat de 
muntanya de l’Av. Josep Tarradellas, 
entre els carrers Batllori i Canigó; 
s’estudiï si resulta possible 
tècnicament ampliar-ne el pas per 
a garantir una major accessibilitat.

En data 19.11.2021 l’ADU 
informa que respecte al itinerari 
addicional de pas de la zona 
d’estacionament nord de l’Av. 
Josep Tarradellas, aquest es 
va crear provisionalment a 
conseqüència de les obres d’ 
urbanització i no s’ha retirat 
perquè des de Via Pública 
creuen que afavoreix la 
mobilitat de vianants en un 
àmbit amb càrrega elevada de 
vehicles. La resta d’itineraris es 
mantenen com estaven abans 
d’iniciar-se les obres.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

105/2021 Sí Queixa En tràmit - - VI

En relació a la problemàtica per contaminació acústica que pateix el barri Granvia 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 Granvia 
Sud, i que no han estat contestades.

Es troba en tràmit pendent de rebre 
els informes de l’àrea corresponent.
 

Pendent resolució, 
ampliat el termini de 
l’expedient 3 mesos fins 
13/3/2022.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

110/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a una sol·licitud d’exempció de l’Impost de vehicles de tracció mecànica per discapacitat 
reconeguda de la propietària del vehicle

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita la 
intervenció de la Síndica en relació a 
una sol·licitud d’exempció de l’Impost 
de vehicles de tracció mecànica 
per discapacitat reconeguda de la 
propietària del vehicle que no ha 
estat contestada.

La Síndica resol estimar la queixa 
en el mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament de forma favorable l’Òrgan 
de Gestió Tributària per resolució de 
15 d’octubre de 2021, amb número de 
registre 2021068860, mitjançant la qual 
es reconeix l’exempció de l'IVTM del seu 
vehicle, s’actualitza la base de dades de 
l'impost amb efectes a l'exercici 2021 i 
s’anul.la la liquidació del exercici 2021 
per import de 68,16 euros.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

112/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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 
declarant que el ciutadà 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.
-Sol·licitar 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. 
- Proposar una actuació a l’Organisme  
de Gestió Tributària perquè en els 
supòsits de notificacions de sancions 
en què s’indiqui en el document 
de pagament un terme final per 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.

Pendent de resposta.  
El termini de resposta  
finalitza el 26/1/2022.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

117/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí I

En relació al retard en la devolució de quotes no gaudides del Poliesportiu Municipal del 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 Municipal del  
Centre com a conseqüència  
de la pandèmia r COVID-19.

La Síndica resol estimar la queixa 
ja  que, malgrat que l’Ajuntament 
va resoldre en data 24/3/2020 
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 que els 
interessats  van presentar la seva 
primera sol·licitud, un termini 
excessiu que supera els sis mesos 
que preveu la normativa. 
- Recomanar a l’àrea que en 
aplicació del deure de bona 
administració, determini les 
accions de millora que calgui 
perquè, el més aviat possible es 
retornin els imports a les persones 
usuàries dels equipaments 
municipals 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.

Pendent de resposta. El termini 
de resposta finalitza l’11/2/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

114/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació a dues instàncies on demana l’aplicació de l’article 50 de la Llei estatal 7/2007, Estatut bàsic 
de l’empleat públic

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a dues instàncies on 
demana l’aplicació de l’article 50 
de la Llei estatal 7/2007, Estatut 
bàsic de l’empleat públic, que no 
han estat contestades.

La Síndica resol estimar la 
queixa atès que no consta que 
l’Ajuntament donés resposta  
a les dues sol·licituds presentades 
per la persona interessada. 
- Instar a l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que, 
si no ho ha fet amb anterioritat, 
doni resposta a les sol·licituds 
formulades per la persona 
interessada.

En data 13/12/2021, el Servei 
de RRHH informa que ha donat 
resposta a les sol·licituds de 
l’interessat.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

119/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

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 que no ha estat 
contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que, malgrat 
ser correcta l’aplicació del 
recàrrec d’extemporaneïtat, 
l’Òrgan de Gestió Tributària 
mitjançant resolució n.2021082362 
de 07/12/2021, ha anul·lat  
parcialment les liquidacions de les 
autoliquidacions de l'IIVTNU 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 9/7/2021, per resultar 
la nova regulació més favorable 
als interessats i no haver adquirit 
fermesa el recàrrec inicialment 
liquidat. 
- Sol·licitar 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 a les 
persones usuàries i, també,  si 
resulta possible accedir de forma 
efectiva al tràmit i/o a la informació 
per via telefònica.

Pendent de resposta.  
El termini de resposta finalitza 
el 22/2/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

118/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí III

En relació a les queixes sobre l’aparcament de cotxes sobre la vorera al c. del 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 carrer del Gasòmetre, 16-18-
20-22 que no han estat contestades.

La Síndica resol finalitzar 
provisionalment les actuacions 
en atenció als informes emesos 
per les àrees 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 carrer 
del Gasòmetre  16-18-20-22, i que 
la Guàrdia Urbana ha fet i fa el 
seguiment corresponent a fi de 
detectar les infraccions a què fa 
referència la persona interessada.
- Proposar 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.

Pendent de resposta. 
El termini de resposta 
finalitza el 03/2/2022.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

123/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la sol·licitud de pagament de les indemnitzacions corresponents a dietes i desplaçament 
durant un curs de formació i capacitació per ascens a la categoria de caporal de la Guàrdia Urbana a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita 
la intervenció de la Síndica en 
relació a la sol·licitud de pagament 
d’indemnització per dietes i 
desplaçament durant un curs de 
formació de caporal que no ha estat 
contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que l’àrea ha iniciat 
el tràmit per a l’abonament, una 
vegada disposen de la informació 
sobre els dies d’assistència presencial 
a les classes, la qual resultava 
indispensable per fer el càlcul de dies 
de meritació.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

124/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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.
- Sol·licitar 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 l’àmbit de 
la cobertura de les seves necessitats 
bàsiques, especialment pel que

Pendent de resposta. 
El termini finalitza el 
14/1/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

120/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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 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 iniciar-
lo i no consta encara que s’hagi donat 
resposta a la sol·licitud. Així mateix, 
insta a l’àrea 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.

Pendent de resposta. 
El termini de resposta 
finalitza el 18/2/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

122/2021 Sí Queixa En tràmit - - 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 que no ha 
estat contestada.

Es troba en tràmit pendent de 
l’informe de l’àrea corresponent.  -
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

126/2021 Sí Queixa En tràmit - - I

En relació al canvi d’ubicació dels contenidors situats al carrer del 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 carrer 
del Canigó, 2, i que no ha estat 
contestada.

En tràmit pendent de rebre l’informe 
de l’àrea corresponent. -

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

128/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació al retard en el pagament d’una factura relativa al servei d’il·luminació durant les Festes de 
Primavera2019 a l’espai del Parc de la Remunta

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada sol·licita  
la intervenció de la Síndica en relació  
al retard en el pagamentd’una factura 
relativa al servei d’il·luminació 
durant les Festes de Primavera 2019 
a l’espai del Parc de la Remunta que 
encara no ha estat pagada.

La Síndica resol estimar la queixa 
en el mateix sentit que ja ha resolt 
prèviament l’Ajuntament, mitjançant 
l’acord de la JGL de data 1/12/2021, 
pel qual s’aprovà l’autorització, 
la disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació a favor 
de la part interessada de l’import 
reclamat de 3.733,50 euros; essent 
el retard en el pagament una 
situació atípica que, segons l’informe 
municipal, es va originar per 
diverses circumstàncies, algunes que 
s’atribueixen al proveïdor i d’altres a 
la pròpia gestió municipal.

-

Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

fa a l’ajut alimentari que ha de 
garantir-se  en tot cas, al suport per 
al tràmit de les prestacions socials a 
què 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.
- Recomanar 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 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.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

125/2021 Sí Queixa Resolució 
final i tancat

Sí Sí V

En relació al mal estat de la vorera i manca d’il·luminació a l’avinguda de l’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 de l’Electricitat, 30-46  
que no ha estat contestada.

La Síndica resol finalitzar les 
actuacions atès que l’Ajuntament té 
prevista per a 2022 la pavimentació de 
l’avinguda de l’Electricitat en el tram 
comprès entre els carrers d’Andorra 
i de Pere Pelegrí, i valorarà si cal fer 
actuacions provisionals.  
- Sol·licitar a l’àrea que, una vegada 
realitzada la inspecció i valorat l’estat 
del paviment del carrer, informi a 
aquesta Sindicatura, dins del termini 
d’un mes, sobre si ha calgut fer 
actuacions provisionals.

Pendent de resposta. 
El termini finalitza el 
4/1/2022.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

133/2021 Sí Queixa En tràmit - - I

En relació a una instancia sobre la conservació del patrimoni de la zona de Cosmetoda

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 Cosmetoda  
que no ha estat contestada.

En tràmit pendent de l’informe  
de l’àrea corresponent. -

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

136/2021 Sí Queixa En tràmit - - III

En relació a una instancia sobre el mal funcionament de diversos fanals al carrer d’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 d’Amadeu 
Torner, 33 que no ha estat contestada.

En tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. -

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

137/2021 Sí Queixa En tràmit - - V

En relació als problemes que provoquen les arrels d’un pi a l’entorn de l’avinguda de 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 de Can Serra, 14 que no  
ha estat contestada.

En tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. -

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

131/2021 Sí Queixa En tràmit - - Ciutat

En relació a la sol·licitud de devolució de l’import embargat de l’IVTNU (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’IVTNU (Plusvàlua) liquidat 
per l’Ajuntament arran d’una execució 
hipotecària i per deixar sense efecte 
l’ajornament de 18 mesos de l’import 
pendent que no ha estat atesa per 
l’Ajuntament.

En tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. -

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

132/2021 Sí Queixa En tràmit - - II

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

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 carrer  
del Doctor Martí Julià, 195  
que no ha estat contestada.

En tràmit pendent de l’informe  
de l’àrea corresponent. -
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1.3. Iniciatives d’Ofici

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

3/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No I

Sobre l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional 
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 
sobre l’atenció per part de 
Serveis Socials de la situació 
de vulnerabilitat econòmica i 
urgència habitacional d’una 
família amb un menor a càrrec.

La Síndica finalitza provisionalment  
les actuacions en el procediment d’ofici 
i insta a l’àrea a que emeti l’informe 
previst a l’art. 3.3 de les Instruccions 
Tècniques als Ajuntaments sobre la 
gestió del Padró municipal, a l’efecte de 
l’empadronament de la unitat familiar 
perquè puguin accedir sense dilació als 
drets civils, socials i econòmics que els 
corresponen. 
- Instar a l’àrea a gestionar una oferta 
d’allotjament adequat que garanteixi  
el dret a l’habitatge de la unitat familiar 
amb un menor nadó a càrrec o oferir-
los els ajuts perquè puguin accedir 
i mantenir-se en un habitatge  fins 
que el seu cas pugui ser sotmès a la 
consideració de la Mesa d’Emergències  
de L’Hospitalet; acordant un pla de treball 
amb els progenitors per tal d’ajudar-los a 
incorporar-se al mercat laboral i facilitar-
los l’accés als ajuts a què tinguin dret.
- Proposar a l’àrea que  informi a la 
DGAIA del resultat de la intervenció 
realitzada  fins ara i, si s’escau, amb la 
proposta de les mesures que resultin  
proporcionades, tenint en compte la 
manca d’un nivell bàsic de benestar i 
ponderant també la fins ara bona atenció 
al nadó per part dels progenitors.
- Sol·licitar a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que, en el 
termini d’un mes, informi si en el solar  
de l’avinguda de Pau Casals, 61, xamfrà 
amb avinguda del Carrilet han comprovat 
que s’hi troben altres persones i/o 
famílies en situació d’infrahabitatge i,  
en el seu cas, les intervencions dutes a 
terme pels Serveis Socials.

En data 12/03/2021 els 
Serveis Socials informen 
sobre la impossibilitat 
d’empadronament de 
la família sense el seu 
consentiment, que se’ls va 
oferir allotjament temporal 
que van rebutjar i  que s’ha 
començat un pla de treball 
amb ells. Que han  trobat 
un lloc on viure i se’ls ha 
proposat l’empadronament. 
També informen que  s’ha 
derivat el cas a l’UBAI 
perquè es realitzi un treball 
intensiu amb la mare 
en relació a l’atenció de 
l’infant, que es va realitzar 
informe a DGAIA així com 
la consulta amb EAIA de 
L’Hospitalet.
Respecte a la  detecció, 
localització i identificació 
de persones sense sostre 
amb pernoctació o estada 
habitual a la ciutat 
informen que correspon 
a Guàrdia Urbana, que és 
qui comunica als serveis 
d'urgència social si hi ha 
qualsevol situació que 
requereixi intervenció per 
part dels Serveis Socials.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

138/2021 Sí Queixa En tràmit - - 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 
que no ha estat contestada.

En tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. -

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

139/2021 Sí Queixa En tràmit - - IV

En relació a deficiències de neteja a l’entorn dels contenidors ubicats a l’avinguda de Miraflors, 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 de 
Miraflors, 8, on habitualment hi ha brutícia 
i excrements d’aus, i que no ha estat 
contestada.

En tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. -

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

141/2021 Sí Queixa En tràmit - - V

En relació a diversos problemes que afecten al barri 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 
en els àmbits de l’entorn urbà, seguretat, 
mobilitat, circulació, convivència i 
infraestructures, i que no han estat resolts 
o contestats.

En tràmit pendent de l’informe 
de l’àrea corresponent. -
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

25/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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 formula les propostes 
següents:
-Àmbit de la prevenció i la participació:
1. Crear una taula sectorial per preveure  
i analitzar la situació de les persones 
sense llar 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 per posar en comú 
tots els recursos existents a la ciutat 
gestionats per AAPP o per entitats del 
tercer sector amb la finalitat d’enfortir  
la capacitat d’organització de la ciutat  
i realitzar un bon acompanyament de  
les persones sense llar.
- Àmbit de la intervenció:
1. Establir un protocol d’intervenció 
directa amb les persones sense llar 
contemplant 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

El termini  de resposta 
finalitza el 5/1/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

16/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència 
habitacional d’una família 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 
per analitzar la situació en la 
que es troba la unitat familiar 
del sr. A.A. i la sra. K.C. i les 
gestions que s’estan duent a 
terme des de l’Ajuntament 
per a resoldre la situació de 
vulnerabilitat econòmica i 
urgència habitacional.

La Síndica resol finalitzar les actuacions 
de la iniciativa d’ofici atès que els Serveis 
Socials han informat que la família 
s’hauria traslladat a viure a Badalona i 
proposa a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials 
i Recursos Humans que contactin amb 
els Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Badalona a l’efecte de la continuïtat 
de l’atenció social a aquesta família 
que es troba en situació d’extrema 
vulnerabilitat.

En data 20.04.2021 els 
Serveis Socials informen 
que han traspassat 
l’expedient a Serveis Socials 
Badalona i s’ha informat 
la família sobre el tràmit  
d’escolarització a Badalona. 
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

28/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a les incidències en el compliment de les mesures de prevenció i protecció del personal 
municipal per fer front a la pandèmia COVID-19

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La Síndica va rebre una informació 
relativa a un presumpte 
incompliment de la normativa 
de protecció/prevenció contra la 
Covid-19 en l’àmbit municipal que, 
un cop analitzada, es va constatar 
que no reunia els requisits materials 
necessaris per a ser admesa a tràmit, 
però en atenció a la importància i 
sensibilitat del tema, resol impulsar 
una iniciativa d’ofici en relació a les 
incidències en el compliment de les 
mesures de prevenció i protecció del 
personal municipal per fer front a la 
pandèmia COVID-19.

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol 
finalitzar les actuacions de la 
iniciativa d’ofici i procedir a l’arxiu 
de l’expedient atès que, en relació 
a les dues preguntes formulades 
a la sol·licitud d’informe, l’Àrea 
d’Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans ha manifestat que les 
mesures adoptades han estat 
correctament aplicades per les àrees 
de gestió municipals i que la millor 
prova d’aquesta aplicació és que 
l’Ajuntament no ha estat origen de 
cap brot de contagi.

-

Continua de la pàgina anterior.

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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.
-Àmbit de la informació i la 
sensibilització:
1.Informar a les persones sense llar i fer 
públics tots dels recursos i serveis que 
en cada moment la ciutat posa a la seva 
disposició.
2.Informar i sensibilitzar a la ciutadania 
dels recursos adreçats a les persones 
sense llar com a mesura per a evitar la 
discriminació i l’estigmatització. 
- 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 interadministrativa amb les 
administracions locals i supra-locals 
amb competència en la matèria que 
permetin abordar el sensellarisme amb 
una visió metropolitana i coordinada 
com a mesura per evitar la discriminació 
i l’estigmatització de les persones sense 
llar.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

29/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a les incidències en l’aplicació a L’Hospitalet de les mesures de contenció enfront la pandèmia 
COVID-19 en els àmbits de l’hostaleria i les activitats recreatives

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La Síndica va rebre una informació 
sobre alguns presumptes 
incompliments a L’Hospitalet de la 
normativa de protecció/prevenció 
contra la Covid-19 en els àmbits 
de l’hostaleria i de les activitats 
recreatives, que un cop analitzada, 
es va constatar que no reunia els 
requisits materials necessaris per 
a ser admesa a tràmit, i en atenció 
a la importància i sensibilitat del 
tema resol impulsar una iniciativa 
d’ofici en relació a les incidències 
en l’aplicació a L’Hospitalet de les 
mesures de contenció enfront la 
pandèmia COVID-19 en els àmbits 
de l’hostaleria i les activitats 
recreatives.

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, finalitza 
les actuacions de la iniciativa d’ofici 
i procedeix a l’arxiu de l’expedient 
atès que l’Àrea de Convivència i 
Seguretat ha facilitat la informació 
sol·licitada sobre les denúncies 
interposades i l’estat de la seva 
tramitació, en relació al compliment  
de les mesures establertes pel 
Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya per a la contenció del 
brot epidèmic de la COVID-1 en els 
àmbits de l’hostaleria, les activitats 
recreatives i la restauració, des de 
la declaració de l’estat d’alarma en 
data 14/3/2020 fins a l’actualitat 
amb el resultat de que s’han aixecat 
i tramitat un total de tretze actes 
relatives a incompliments de mesures 
en activitats d'hostaleria (hotels i 
apartament), dos per incompliments 
en la prohibició d’obertura d’activitats 
recreatives (casinos i bingos) i més de 
sis-centes complimentades i enviades 
al Departament de Salut per  a la 
seva tramitació per incompliment de 
les mesures de prevenció i contenció 
sanitàries en l’àmbit de la restauració.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

33/2021 - Iniciativa 
d'ofici

En tràmit - - 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 conèixer com s’estan 
aplicant a la ciutat les previsions de 
la Llei 13/2014 d’accessibilitat i per 
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 iniciativa està en tràmit. Ja  
s’ha rebut tota la informació de  
les diferents àrees de l’Ajuntament 
i resten pendents reunions 
amb entitats especialitzades en 
accessibilitat.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

39/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí IV

En relació a les actuacions dutes a terme pels Serveis municipals en un cas d’ocupació dels baixos d’una 
finca en aplicació del protocol d’actuació davant l’ocupació d’habitatges

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  
a comprovar si l’Ajuntament té 
coneixement de  la problemàtica 
que al·lega el representant de la 
comunitat i de les mesures que 
s'han pres o s’ha previst prendre 
en els àmbits de competència 
municipals,  d'acord amb el 
protocol municipal d'actuació 
davant dels casos d'ocupació 
d'habitatges. 

La Síndica finalitza les actuacions 
atès que l’Ajuntament ha dut a terme 
les actuacions prèvies i informatives 
previstes en el protocol municipal 
d’actuació davant els casos d’ocupació 
d’habitatges, tenint en compte també 
que se segueixen investigant els fets i 
que, arran de la denúncia de l’ocupació 
per part de la propietat, s’ha incoat un 
procediment judicial per delicte al Jutjat 
d’Instrucció núm. 2 de L’Hospitalet.
- Sol·licita a l’àrea que, d’acord amb el 
que estableix l’article 41 del RODCLH,  
informi a aquesta Sindicatura, dins d’un 
termini màxim de tres mesos, del resultat 
de les  actuacions que es duguin a terme 
a l’efecte de resoldre l’arxiu definitiu 
de la iniciativa d’ofici quan finalitzi la 
situació d’ocupació.

L’Àrea de Convivència 
i Civisme en data 
29/9/2021 comunica que 
van sol·licitar informació 
a la propietat, la qual 
els va informar que el 
procediment jurídic 
per ocupació està a 
l’espera de judici verbal 
en el Jutjat de Primera 
Instància número 3. 
Afegeixen informació 
sobre les actuacions 
dutes a terme per Guàrdia 
Urbana.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

54/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica d’una família 
monoparental 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 
per analitzar la situació en la 
que es troba la unitat familiar 
de la Sra. M.A.A.A. i les gestions  
que s’estan duent a terme des 
de l’Ajuntament per resoldre la 
situació de vulnerabilitat.

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol finalitzar 
les actuacions i procedir a l’arxiu 
provisional de la iniciativa d’ofici atès 
que els Serveis Socials municipals 
han valorat i estan fent el seguiment 
de la situació de vulnerabilitat per a 
la infància i de precarietat laboral i 
econòmica del nucli familiar i, mentre 
calgui, continuaran atenent-los i 
orientant-los als recursos i prestacions 
en funció de les necessitats que 
presentin. Així mateix, també sol·licita a 
l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans que, a l’efecte de resoldre 
l’arxiu definitiu de la iniciativa d’ofici 
quan correspongui, informi aquesta 
Sindicatura dins d’un termini màxim 
d’un mes del resultat de les actuacions 
que es duguin a terme en l’àmbit del 
suport i la cobertura de les necessitats 
bàsiques d’aquest nucli familiar 
monoparental (p.e.casals d’estiu del 
menor durant juliol i agost, ajut per a 
l’alimentació, ajut al pagament del deute 
de cinc mesos de renda de l’habitació 
i, si més endavant calgués, suport a 
la inserció laboral i/o per al tràmit de 
prestacions socials.

S’accepta la proposta i 
en data 12/8/2021 Serveis 
Socials emet informe, que 
rebem 27/9/2021, sobre 
el suport  i intervencions 
amb la família (casals 
estiu la Florida 100 % cost 
i beca menjador) que ara 
ja disposa d’ingressos 
per treball  (1000 €/mes),  
suficients per a la seva 
manutenció, anar eixugant 
el deute del relloguer (300 €/
mes), de la quota pendent 
escola concertada i generar 
un petit estalvi. Se li ha ofert 
suport si més endavant ho 
requereix.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

40/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència 
habitacional d’una família

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia, 
en atenció a la importància i 
la sensibilitat del tema, resol 
impulsar una iniciativa d’ofici 
en relació a l’atenció per part 
de Serveis Socials de la situació 
de vulnerabilitat econòmica i 
urgència habitacional d’una 
família.

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol:
- Finalitzar les actuacions i procedir a 
l’arxiu provisional de l’expedient atès 
que els Serveis Socials municipals 
han valorat i estan fent seguiment de 
la situació risc d'exclusió residencial, 
vulnerabilitat i precarietat laboral 
i econòmica de la unitat familiar i 
mantenen actiu el suport en la cobertura 
de les necessitats bàsiques de la 
família (alimentació, inserció laboral, 
escolarització i habitatge). 
- Sol·licitar a l’àrea que, d’acord amb el 
que estableix l’article 41 del RODCLH, 
informi aquesta Sindicatura dins d’un 
termini màxim de tres mesos del 
resultat de les actuacions que es duguin 
a terme, en l’àmbit del suport i  la 
cobertura de les necessitats bàsiques de 
la família (alimentació, inserció laboral, 
escolarització i habitatge), a l’efecte de 
resoldre l’arxiu definitiu de la iniciativa 
d’ofici quan correspongui.

En data 1/11/2021 Serveis 
Socials informa que es 
manté el suport a la 
família en la cobertura 
de necessitats bàsiques 
i per l'allotjament. S'ha 
fet informe addicional 
d’habitatge de fons social i 
es manté el seguiment de la 
família.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

64/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

En relació a la petició de vetllador/a per a accedir a una plaça de casal d’estiu durant el mes d’agost

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 una petició de 
vetllador/a per accedir a una 
plaça de casal d’estiu durant  
el mes d’agost. 

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol:
-Sol·licitar l’Àrea d’Equitat, Drets Socials 
i Recursos Humans que comuniqui 
formalment a la família les raons per 
les quals no ha estat possible atendre 
la seva sol·licitud i els ofereixi una 
altra solució per tal que l’infant pugui 
realitzar activitats durant el mes d’agost.
-Proposar a les àrees d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans i de 
Planificació Estratègica i Econòmica, 
Joventut i Esports (Regidoria de Govern 
de Joventut) que, de forma coordinada i 
en aplicació de la recomanació del Síndic 
de Greuges de Catalunya continguda 
en el seu informe de 2018, estableixin 
els protocols d’atenció dels infants amb 
discapacitat o amb patologies de salut 
no inhabilitants per tal que la ciutat 
disposi de recursos de lleure educatiu 
perquè puguin participar-hi els nois i 
les noies amb diversitat funcional en 
igualtat de condicions. El protocol hauria 
de contemplar activitats inclusives i 
activitats especialitzades.

En data 1/11/2021 Serveis 
Socials informa el següent:
1. Es van oferir a la mare 
altres recursos més 
especialitats per al seu fill, 
ja que s'havia desaconsellat, 
des dels Serveis Socials 
ateses les necessitats 
educatives especials 
d'aquest infant, un recurs 
inclusiu. 
2. Respecte a la proposta, 
informar que ja s'havia 
començat a treballar abans 
d'aquesta resolució i que les 
propostes que es puguin dur 
a terme es faran en funció 
de les necessitats detectades 
a través del diagnòstic i 
dels recursos municipals 
disponibles.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

63/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència 
habitacional d’una família

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia, 
en atenció a la importància i 
la sensibilitat del tema, resol 
impulsar una iniciativa d’ofici 
en relació a 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 de la unitat familiar 
i alhora derivar l’expedient 
al Síndic de Greuges de 
Catalunya perquè, en paral·lel, 
pugui intervenir respecte del 
desnonament judicial decretat 
a instància de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per 
verificar si aquest organisme ha 
previst el reallotjament o una 
altra solució habitacional.

La Síndica, un cop analitzats 
els informes i documentació, 
resol finalitzar les actuacions 
de la iniciativa d’ofici  i procedir 
a l’arxiu de l’expedient atès 
que, per part del Síndic de 
Greuges de Catalunya,  s’ha 
iniciat l’expedient de referència 
Q-1434/2020, amb identitat 
de subjectes, de fets i de 
causa, respecte de actuacions 
de les dues administracions 
intervinents, l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat i la 
Generalitat de Catalunya. Així 
mateix se sol·licita al Síndic 
de Greuges de Catalunya que 
informi aquesta Sindicatura de la 
resolució adoptada finalment en 
el cas.

El Síndic informa que 
l’Ajuntament li ha comunicat 
les actuacions dutes a terme 
en el cas. El Síndic indica que 
l’expedient està en procés de 
seguiment i que quan acabi la 
suspensió dels procediments 
de desnonament s’adreçarà 
novament a l’Ajuntament  i 
que, d’acord a la sol·licitud de 
la Síndica, s’ha adreçat també 
a la propietat de l’habitatge, 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.  El Síndic de Greuges, 
en data 15.06.2021, informa de 
les actuacions que, en resum, 
són: "... actualment la data de 
llançament assenyalada, després 
de diferents suspensions, és el 
dia 17 de novembre de 2021...En 
vista d'aquestes consideracions 
i atesa la situació d'ocupació de 
l'habitatge i la seva propietat, 
el Síndic demana a l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya que 
es coordini amb l'Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat 
per a garantir una alternativa 
residencial a aquesta família, 
especialment en el moment del 
llançament de l'habitatge actual, 
tenint present la presència 
d'infants a càrrec i la necessitat 
de prevenir possibles processos 
de victimització secundària”. 
L’Àrea d’Equitat, Drets Socials i 
RRHH informa, a 26/7/2021, en 
relació a la resposta del Síndic 
que la coordinació entre AHC i 
l'Ajuntament no és de la seva 
competència.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

65/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de 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 
per analitzar la situació en què 
es troba aquesta unitat familiar 
i les gestions que s’estan duent 
a terme des de l’Ajuntament en 
relació a les sol·licituds d’ajut 
alimentari i per al pagament 
del deute de lloguer.

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol:
- Finalitzar les actuacions i procedir a 
l’arxiu provisional de l’expedient atès 
que el Serveis Socials van  activar des 
de octubre de 2018 els ajuts i suports 
disponibles corresponents a una situació 
de necessitat especial i d’urgència 
social per raó de vulnerabilitat, 
pobresa severa i precarietat; essent 
necessària la continuïtat en el suport 
a la unitat familiar donat que les seves 
circumstàncies sòcio-econòmiques no 
han variat ni tampoc el risc de pèrdua de 
l’habitatge llogat pel deute acumulat de 
rendes impagades.
- Sol·licitar a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans la continuïtat 
del suport en l’àmbit de la cobertura 
de les necessitats bàsiques d’aquesta 
família pel que fa a ajut alimentari, 
orientació i inserció laborals, suport 
en la tramitació de les prestacions 
econòmiques que els puguin 
correspondre i seguiment del tràmit 
de l’ajut sol·licitat per al pagament del 
deute pendent de lloguer.

En data 22/11/2021 Serveis 
Socials informa que es 
continuarà donant suport a 
la família, com és habitual 
i tal com s'ha estat fent fins 
ara.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

74/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

No No III

En relació a la reparació d’una fanal situat al carrer d’Amadeu Torner, davant del número 33, que està 
en molt mal estat i pot ser perillós

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 la reparació 
d’una farola situada al carrer 
d’Amadeu Torner, davant del  
número 33, que està en molt 
mal estat i pot ser perillosa.

La Síndica, un cop analitzats els informes 
i documentació, resol finalitzar les 
actuacions de la iniciativa d’ofici i procedir 
a l’arxiu de l’expedient atès  que l’Àrea 
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme 
i Sostenibilitat va retirar el fanal amb 
caràcter preventiu degut a la inclinació i 
al lleu moviment que presentava, malgrat 
que no mostrava símptomes de caiguda 
imminent i donat que s’està tramitant una 
licitació urgent per a  la reposició d’aquest  
i d’altres fanals pendents de canvi.

-
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

79/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a la situació de vulnerabilitat econòmica i habitacional d’una família

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La Síndica, a iniciativa pròpia, 
en atenció a la importància i 
la sensibilitat del tema, resol 
impulsar una iniciativa d’ofici 
per analitzar la situació en què 
es troba aquesta unitat familiar 
vulnerable i les gestions que 
s’estan duent a terme des 
de l’Ajuntament pel que fa 
a l’alternativa habitacional 
prevista en cas que s’executi 
el desnonament, als ajuts per 
atendre les necessitats bàsiques 
de subsistència (ajut per a  
l’alimentació, beques menjador 
i casals d’estiu) i al suport per 
a la  tramitació de prestacions 
socials a què pugui tenir dret.

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol:
- Finalitzar les actuacions i procedir a 
l’arxiu provisional de l’expedient atès 
que el Serveis Socials van  activar durant 
el període 2020-2021 els ajuts i suports 
disponibles corresponents a una situació 
de necessitat especial i d’urgència 
social per raó de vulnerabilitat per a la 
infància, pobresa severa i  precarietat, 
essent necessària la continuïtat en el 
suport a la unitat familiar donat que les 
seves circumstàncies sòcio-econòmiques 
no han variat ni tampoc el risc de pèrdua 
imminent de l’habitatge llogat.
- Sol·licitar a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans la continuïtat 
del suport en l’àmbit de la cobertura 
de les necessitats bàsiques d’aquesta 
família pel que fa a l’alternativa 
habitacional tenint en compte que el 
llançament està fixat per al proper 
08/9/2021, els ajuts per a l’alimentació, 
el menjador escolar per al proper curs  i 
el suport en el tràmit de les  prestacions 
econòmiques a què pugui tenir dret.

En data 22/11/2021 Serveis 
Socials informa que es 
continuarà donant suport a 
la família, com és habitual 
i tal com s'ha estat fent fins 
ara.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

83/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí No Ciutat

Sobre l’atenció que presta Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica d’una persona

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 
qual es troba el Sr. P.P.S. i les 
gestions que s'estan duent a 
terme des de l'Ajuntament 
per resoldre la situació de 
vulnerabilitat. 

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol finalitzar 
les actuacions i procedir a l'arxiu 
provisional de l'expedient atès que els 
Serveis Socials han activat, des d'abril 
de 2020, ajudes per a alimentació i 
han intentat facilitar-li el tràmit d'una 
prestació econòmica, sent necessària 
la continuïtat en el suport a l'usuari 
atès que les seves circumstàncies 
socioeconòmiques no han variat ni 
tampoc el risc de pèrdua imminent de 
l'habitatge on actualment resideix. Així 
mateix, se sol·licita a l'Àrea d'Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans la 
continuïtat del suport en l'àmbit de la 
cobertura de les necessitats bàsiques  
de l'usuari respecte a rebre l'ajuda per  
a l'alimentació, a l'alternativa residencial 
perquè li reclamen el desallotjament de 
l'habitatge amb efectes de 30/8/2021 i 
també se sol·licita que Serveis Socials 
li doni cita presencial per rebre la 
informació i lliurar la documentació per 
tramitar les prestacions econòmiques 
a les quals pugui tenir dret, donats els 
problemes expressats per la persona 
interessada per fer-ho per internet.

En data 13/12/2021 
Serveis Socials informa 
que li va ésser denegada 
a l’usuari la RGC en data 
8/10/2021 per superar el 
llindar d’ingressos, que 
li van facilitar aliments 
fins setembre i no n’ha fet 
demanda amb posterioritat.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

92/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

Sobre l’atenció que presta Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica i urgència habitacional 
d’una família amb una 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 
qual es troba aquesta família 
amb una menor a càrrec que 
han estat expulsats per la 
força del seu domicili i que ara 
viuen repartits en dos domicilis 
d’amics, la mare i la filla en un i 
el pare en un altre. 

La Síndica, un cop analitzats els 
informes i documentació, resol sol·licitar 
a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans la continuïtat en 
les gestions per a contactar amb els 
interessats a fi de realitzar el diagnòstic 
de la situació sòcio-econòmica de la 
unitat familiar pel que fa a vulnerabilitat 
i a l’exclusió residencial i fer la proposta 
de pla de treball específic que ha de 
contemplar els objectius, el seguiment, 
l’avaluació dels acords subscrits amb la 
família i els recursos que correspongui 
activar (suport a les necessitats bàsiques 
com són l’alimentació o d’altres, l’ajut 
per contractar un habitatge, el tràmit  
dels ajuts necessaris de suport a la 
família i el suport en el tràmit de les 
prestacions econòmiques a què puguin 
tenir dret).

En data 22/11/2021 Serveis 
Socials informa que  es 
donarà suport a la família, 
com és habitual, sempre i 
quan es compti amb la seva 
col·laboració i voluntat.

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

84/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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, un cop analitzats els 
informes, proposa 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.

Pendent de resposta per part 
de l’àrea corresponent.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

109/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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 
per en relació a les gestions que 
s’estan duent a terme des de 
l’Ajuntament per a 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 finalitza 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 que es produeixi 
un procés real d'inserció social i laboral. 
- 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, 
atorgant un termini de tres mesos per 
comunicar les mesures adoptades per 
al seu compliment o bé els motius que 
impedeixen prendre-la en consideració.

El termini de resposta 
finalitza el 22/2/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

104/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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 a atendre 
les necessitats bàsiques de 
subsistència (alimentació, mobles, 
i kit d’higiene), del suport per a la 
tramitació de prestacions socials a 
què puguin tenir dret (IMV o RGC)  
i respecte a la sol·licitud de canvi 
de treballador social.

La Síndica, un cop analitzats els informes 
i documentació, la Síndica resol:
- Finalitzar les actuacions de la 
iniciativa d’ofici 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. 
- Sol·licitar 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.
- Sol·licitar a l’Àrea d'Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans que acceptin 
el canvi  de treballador social que 
demana la persona usuària, a fi  restablir  
la confiança i el treball en comú.

Pendent de resposta.  
El termini de resposta 
finalitza el 5/1/2022.

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

107/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

No No Ciutat

En relació a la denegació d’un empadronament a la ciutat

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 circumstàncies 
d’aquesta denegació de la 
sol·licitud d’empadronament 
d’una persona a la ciutat per 
causa de no quedar acreditada la 
seva residència a la ciutat. 

La Síndica resol finalitzar les actuacions 
donat que durant la instrucció de 
l’expedient s’ha confirmat que la 
persona sol·licitant de l’empadronament 
ja no viu a L’Hospitalet i, per tant, 
no s’ha pogut contactar amb ella 
directament; per la qual cosa no hi ha 
base que permeti inferir una actuació 
incorrecta de l’Administració municipal.

-
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

113/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí 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 al dia 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.

La Síndica resol finalitzar les actuacions 
atès que Serveis Socials han informat de 
forma detallada sobre les circumstàncies 
socials i econòmiques conegudes de 
cadascuna de les quatre unitats familiars 
així com les intervencions socials 
realitzades en cada cas.
- Sol·licitar 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’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.

Pendent de resposta.  
El termini de resposta 
finalitza l’1/2/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

111/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució  
de tràmit

Sí 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 (alimentació, 
productes d’higiene i neteja, 
roba, llibres d’escola, lleure 
educatiu, etc.) i de suport al 
tràmit de les prestacions socials 
a què 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 de la 
infància, condicions 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. 
- Sol·licitar a l’Àrea 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 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 què puguin 
tenir dret (IMV i/o RGC).

Pendent de resposta.  
El termini de resposta 
finalitza l’1/2/2022.
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

121/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

Sí Sí Ciutat

En relació a les sol·licituds d’ajut social d’una família monoparental per a 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, un cop analitzats els 
informes i documentació, 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 que la 
documentació es va presentar fora del 
termini.
- Sol·licitar 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.
- Sol·licitar a l’Àrea d’Equitat, Drets 
Socials i Recursos Humans 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.
- Recomanar 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 
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.

El termini de resposta 
finalitza el 26/1/2022.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

115/2021 - Iniciativa 
d'ofici

Resolució 
final i tancat

No Sí III

En relació a l’atenció per part de Serveis Socials de la situació de vulnerabilitat econòmica 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 
vulnerable amb un menor a càrrec 
i les gestions que s’estan duent a 
terme pel que fa al manteniment 
dels serveis de llum i aigua i per al 
pagament del deute i el restabliment 
del subministrament de gas, de l’ajut 
per a atendre les necessitats bàsiques 
d’alimentació, del suport per a la  
tramitació de prestacions socials a  
què pugui tenir dret (IMV).

La Síndica resol finalitzar  les 
actuacions atès que, amb anterioritat 
a la seva obertura per part d’aquesta 
Sindicatura, el Síndic de Greuges 
de Catalunya ja havia iniciat 
prèviament l’expedient de referència 
Q-08792/2021, amb identitat de 
subjecte i de causa, en relació a 
les gestions que s’estaven duent a 
terme des de l’Ajuntament pel que 
fa a l’atenció social d’aquesta unitat 
familiar. 
- Traslladar la resolució al Síndic de 
Greuges de Catalunya sol·licitant que 
ens informi de la seva resolució.

-
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

135/2021 - Iniciativa 
d'ofici

En tràmit - - 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’avinguda de 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, situada a l’avinguda 
de Vilafranca, 28 i per avaluar 
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 perquè puguin 
detallar les actuacions realitzades amb 
aquestes persones.

En tràmit pendent de l’informe  
de l’àrea corresponent. -

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

129/2021 - Iniciativa 
d'ofici

En tràmit - - 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 
llançament de l’habitatge previst per  
al dia 16 de novembre de 2021.

En tràmit pendent de l’informe  
de l’àrea corresponent. -

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

130/2021 - Iniciativa 
d'ofici

En tràmit - - 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 què pugui 
tenir dret (RGC i/o IMV), al canvi de 
treballador social sol·licitat i respecte 
a la previsió d’alternativa habitacional 
d’urgència.
 

En tràmit pendent de l’informe de 
l’àrea corresponent. -
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• 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.

2.2. Relació amb Entitats

Aquest any encara ha estat marcat per la pandèmia i la limitació de les actuacions presencials. 

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

Ciutadania i per l’Observatori de la Infància de L’Hospitalet, així com d’intercanviar opinió 

amb diferents entitats sobre temes d’especial rellevància per a  la nostra ciutat.

Des de la Sindicatura hem continuat les reunions amb entitats socials de la ciutat. Aquest 

any hem tractat amb elles dos assumptes rellevants que han estat objecte de dues iniciatives 

d’ofici de la Sindicatura: un relacionat amb l’atenció a les persones usuàries de Serveis 

Socials durant el període de l’estat d’alarma per causa de la pandèmia COVID-19 i posterior 

fase post COVID-19, i l’altra sobre l’atenció a les persones sense llar que viuen a la nostra 

ciutat i el recompte que, per primer any, s’ha dut a terme a la ciutat liderat per diferents 

entitats. Amb les entitats hem compartit les dificultats que es troben, les reflexions i les 

propostes que hem realitzat a l’Ajuntament des de la Sindicatura de Greuges.

També hem mantingut una trobada amb la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de la 

ciutat i hem iniciat un cicle de reunions amb totes les associacions de veïns i de veïnes dels 

barris. Durant el 2021 hem visitat vuit de les disset associacions de veïns i veïnes de la ciutat 

i durant el primer trimestre del 2022 tenim previst trobar-nos amb la resta. Les associacions 

de veïns i veïnes que hem visitat són: AVIV Ildefons Cerdà-Gran Via Sud, AVIV Sanfeliu, 

AVIV La Florida, AVIV Camí de la Fonteta, AVIV Collblanc-la Torrassa, AVIV Independent de 

Bellvitge, AVIV Som Santa Eulàlia, AVIV Can Serra i AVIV Pubilla Casas.

Les diferents associacions de veïns i veïnes visitades ens han traslladat les seves preocupacions 

i problemes, entre els quals destaquem els següents:

• Alt nivell de contaminació acústica a la Granvia en el tram pendent de soterrament, 

d’aproximadament 200 metres, entre els carrers de Victòria Kent i de l’Alhambra.

• La millora dels canal de comunicació entre les entitats i l’Ajuntament.

• Els problemes d’accessibilitat a peu en els barris del nord de la ciutat amb pendents 

pronunciats, problemàtica que ja s’ha abordat en part en el barri de Can Serra però 

no a Sanfeliu.

2. Activitat de la Síndica de Greuges 

2.1. Oficina de suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania de 
L’Hospitalet

• Difusió de l’activitat 

L’any 2021 fem un impuls important en la difusió del funcionament dels Òrgans de 

Defensa de la Ciutadania:

A principis d’any vam enviar una carta a tots els veïns i les veïnes de la ciutat 

informant sobre el funcionament de la Sindicatura i de l’Oficina de Suport als Òrgans 

de Defensa de la Ciutadania, la qual cosa va suposar un increment important de 

les consultes a l’oficina.

A partir del mes de juny, vam arribar a un acord amb el Diari de L’Hospitalet de per tal 

de publicar trimestralment un article sobre els temes que es tracten a la Sindicatura. 

Durant aquest any n’hem publicat dos: un sobre l’Impost de la plusvàlua explicant 

quan es paga, per què i cóm es pot reclamar si no s’està d’acord, i l’altre sobre el dret 

de les persones usuàries al canvi de professional de referència dels Serveis Socials.

Com cada any, s’ha editat l’informe anual corresponent a l’any 2020 dels Òrgans 

de Defensa de la Ciutadania, que 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 es pot descarregar a la 

pàgina web de la Sindicatura i s’envia còpia a tots els grups municipals, àrees de 

l’Ajuntament, gerència, alcaldia, Síndics i Sindiques de Greuges locals i Síndic de 

Greuges de Catalunya. 

La pàgina web de la Sindicatura http://www.sindicadegreugeslh.cat està plenament 

operativa i preparada perquè tots els ciutadans i ciutadanes puguin trobar tota la 

informació necessària sobre la institució i registrar directament les reclamacions.

A nivell de xarxes socials, disposem d’una adreça de Twitter: @LHSíndica.

• Gestió d’expedients

La gestió de l’oficina està incorporada en del sistema de gestió d’expedients 

electrònics (AUPAC), la qual cosa 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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Destacar l’inici de l’elaboració del pla estratègic del ForumSD, que ha de marcar 

els objectius de l’organització per als propers anys. La previsió es presentar-ho a 

l’assemblea de l’any 2022.

Destaquem dos informes publicats aquest any des del ForumSD per la seva 

rellevància social:

 – Digitalització i drets de la Ciutadania. S’ha elaborat un informe que neix a 

partir de la inquietud dels síndics i les síndiques locals per la desprotecció de 

la ciutadania davant la digitalització de l’administració pública però també de 

serveis públics com poden ser els bancaris. En el dia a dia de les sindicatures, 

constatem que moltes persones se senten desateses, perdudes i vulnerables 

davant la implacable digitalització tant pública com privada. L’avenç en la 

digitalització dels serveis públics no pot comportar que es dificulti l’exercici de 

drets de la ciutadania, ni es pot contraposar la necessària atenció presencial, 

que segurament caldrà revisar i adaptar, però mai anul·lar. (http://www.

Sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-

administracio-electronica/)

 – El dret a ser empadronat i la bona administració. Una segona edició, ampliada 

i revisada que neix fruit dels canvis normatius i de la constatació de moltes 

sindicatures locals de que encara hi ha ajuntaments que no empadronen 

correctament i que la gestió continua sent incoherent entre els municipis. Cal 

esmentar la importància del padró perquè aquest està vinculat a drets als quals no 

es podrà accedir en cas de no estar empadronat. (http://www.Sindicatureslocals.

cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/) 

• Síndic 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, es deriven al Síndic de Greuges 

de Catalunya totes les reclamacions relacionades amb la Generalitat de Catalunya. 

Aquest any s’han derivat 6 reclamacions, 4 per no ser del nostre àmbit competencial 

i dues iniciatives d’ofici impulsades per la nostra sindicatura en les quals, durant 

la instrucció, se’ns van informar des de l’àrea que prèviament ja s’havia obert 

expedient amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

A aquestes derivacions n’hem d’afegir dues més de parcials, les quals formen part 

també de dues iniciatives d’ofici impulsades des de la nostra sindicatura, on part de 

la problemàtica que les motivava tenia relació amb competències de la Generalitat 

de Catalunya.

• La problemàtica social al barri de la Florida, en especial, a la zona dels blocs de la 

Florida i la necessitat d’impulsar un canvi urbanístic a la zona que repercuteixi en 

la millora social del barri.

• La disminució de l’oferta de places educatives del barri de Sanfeliu per la retirada 

del concert per part del Departament d’Educació a l’Escola Sanfeliu. 

• La manca d’una atenció presencial suficient dels serveis públics de la ciutat arran 

de la pandèmia, especialment en regidories, Serveis Socials, SEPE i  CAP.

• 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.

• La manca d’espais verds i la necessària ampliació de les zones verdes i d’ús 

comunitari en els barris amb alta densitat com són Collblanc i la Torrassa. 

• La necessitat de que totes les AAVV disposin de locals adequats per al 

desenvolupament les seves tasques socials.

• La reforma de la carretera de Collblanc i els problemes de trànsit que està generant.

• El tancament de la Biblioteca Municipal del carrer de Pareto, a Santa Eulàlia, sense 

preveure una alternativa adequada per al barri. 

• Els problemes i molèsties ocasionats als vianants per l’ús indegut de les voreres per 

part de VMP i les bicicletes d’adults. 

• El projecte d’Adif de cobriment de les vies de tren al seu pas per L’Hospitalet i la 

necessitat de soterrament de l’estació de L’Hospitalet de la línia Sant Vicenç de 

Calders per Vilafranca.

• La millora de la connexió entre els barris de Can Serra i el Centre mitjançant el 

projecte d’ampliació i reforma per part d’Adif del túnel sota la via del tren a Can 

Buxeres, que actualment resulta perillós per als vianants, amb un pas molt  estret 

per al pas de vehicles i que s’inunda sovint quan plou.

2.3. 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). La Síndica de L’Hospitalet forma part de la junta directiva i n’és la 

vicepresidenta.

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.

http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/informe-digitalitzacio-drets-ciutadania-administracio-electronica/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
http://www.sindicatureslocals.cat/documents/dret-ser-empadronat-bona-administracio-segona-edicio/
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TÍTOL IV.  
Consideracions finals

En aquest apartat resumirem algunes consideracions:

1. Generals

• Les accions dutes a terme des de 

l’Oficina de Suport als Òrgans de 

Defensa de la Ciutadania durant 

l’any 2021, tenint en compte les 

consultes, gestions d’intermedi-

ació i la tramitació d’expedients 

han tingut un increment molt im-

portant, passant de 185 l’any 2020 

a 649 l’any 2021.

• Els expedients que s’han incoat 

durant aquest any han incremen-

tat un 94 % en relació a l’any an-

terior. En canvi les gestions d’inter-

mediació s’han reduït a la meitat 

en relació a l’any anterior. Al gràfic 

es pot apreciar l’evolució.

• Els temes que aglutinen més d’un 10 % de les reclamacions durant aquest any són: 

espai públic, convivència i seguretat, Serveis Socials i gestió tributària. A diferencia 

de l’any anterior, el tema que rep més reclamacions és espai públic amb un 31 %, 

sent l’any anterior del 27 %. Enguany, Serveis Socials baixa el nivell de reclamacions 

en relació a l’any anterior passant d’un 29 % a un 21 %. Convivència i Seguretat in-

crementa el nivell de reclamacions passant d’un 12 % a un 15 %. Per últim, destaca 

l’increment de reclamacions en l’àmbit de la gestió tributària, que ha passat d’un 

6 % a un 11 % de reclamacions. 

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

74 % dels casos s’ha resolt a favor de la persona interessada i, d’aquests, en el 71,5 % 

s’ha solucionat el problema que va causar la reclamació, un percentatge inferior al 

• 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‘Hospitalet forma part de la regió d’Europa.
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de la pobresa, posant enb relleu la importància de continuar treballant i posar els 

recursos necessaris per acabar amb la pobresa a la nostra ciutat, tenint present que 

l’esclat de la COVID 19 ha significat un retrocés important en relació a la situació 

que teníem abans. Volem recordar que una fita de l’objectiu 1 és “posar en pràctica a 

nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tothom i, per a 2030, 

assolir una amplia cobertura dels pobres i dels més vulnerables”. 

• Baixa el nombre d’expedients no admesos a tràmit per la nostra Sindicatura que s’han 

derivat al Síndic de Greuges de Catalunya per estar la reclamació vinculada a com-

petències de la Generalitat de Catalunya. Aquest any ha estat un 19 % i l’any anterior 

eren un 36 %. De totes les derivacions s’ha fet seguiment des de la Sindicatura i també 

s’han derivat una part de dues iniciatives d’ofici impulsades des de la nostra Sindi-

catura per tenir una part vinculada a competències de la Generalitat de Catalunya.

• Per últim, volem mencionar que la Sindicatura de Greuges és una Institució impul-

sada per l’Ajuntament de L’Hospitalet mitjançant el Reglament orgànic regulador 

dels òrgans de defensa de la ciutadania, amb l’objectiu de defensar els drets dels 

ciutadans i les ciutadanes davant l’administració local. Per tant, és important i obli-

gatòria la col·laboració de totes les àrees amb responsabilitat i consideració cap a 

la institució. En aquest sentit, volem destacar i agrair l’avanç significatiu en aquest 

àmbit  per part del conjunt de l’organització i de les àrees en general i animar a 

aquelles que encara no ho han fet a trobar els mecanismes de relació i coordinació 

necessaris amb l’equip de la Sindicatura per donar un bon servei a la ciutadania.

2. Temes més destacats

a) Espai Públic

Les matèries d’aquest capítol han incrementat en relació a l’any anterior, passant del 27 % 

al 31 %.

Les queixes més rellevants que hem recollit sota aquest epígraf estan vinculades a diverses 

problemàtiques amb l’espai públic, reclamacions que es repeteixen anualment com, per 

exemple, la ubicació dels contenidors, problemes generats per les activitats, les obres, les 

instal·lacions, les immissions en finques, entre d’altres. 

Enguany hem rebut diverses reclamacions referides al cementiri municipal, en relació a 

les dificultats que troben els ciutadans i les ciutadanes per contactar directament amb 

de l’any anterior, que era del 88 %. En el 26 % restant, la resolució ha estat favorable 

a l’Ajuntament. 

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

necessitat d’incoar cap expedient baixen, sent aquest any un 65 % i l’any passat un  

84 %. El 4 % restant està pendent de resposta per part de l’Ajuntament i un 31 % 

han comportat l’inici d’expedients.

• Es redueix, a 31 de desembre, el nombre d’expedients que estan en procés d’ins-

trucció. Aquest any són el 16 % i l’any passat eren el 25 %. Dels que estan en procés 

d’instrucció, el 94 % es troben dintre del termini reglamentari, tot i que un 12 % 

d’aquests són suggeriments que estan pendents de presentar a la comissió de sug-

geriments i reclamacions del mes de febrer per a l’aprovació de l’acord correspo-

nent, però el període d’instrucció ja ha finalitzat en termini. En el 6 % restant s’ha 

ampliat el termini de resolució i està pendent d’informació de l’àrea corresponent.

• S’incrementa el nombre d’expedients que han finalitzat la seva tramitació, que aquest 

any és del 85 % i l’any anterior era del 75 %. El motiu és que s’ha consolidat el procedi-

ment de recollida d’informes de les àrees afectades que cal incorporar als expedients 

per a la seva resolució preveient que, un cop passat el termini inicial reglamentari, es 

fa un recordatori i, en cas de no donar resposta, se cita a compareixença. 

• El 65 % dels expedients que han finalitzat la seva tramitació incorporaven una 

proposta d’actuació, sol·licitud o recomanació (l’any anterior eren el 42 %). S’in-

crementen notablement en relació a l’any anterior les que s’han acceptat per part 

de l’àrea/departament, que són el 60 %, sent l’any anterior el 35 %. L’11 % s’han 

rebutjat de forma motivada i el 29 % estan pendents de resposta per part de l’àrea.

• En relació a l’any anterior, incrementa el percentatge d’expedients no admesos a 

tràmit per no haver interposat queixa en primera instància, sent enguany del 44 % 

i l’any anterior del 36 %. 

• S’incrementen lleugerament les iniciatives d’ofici impulsades des de la sindicatura, 

aquest any han estat un 24 % i l’any anterior eren el 21 %. L’àmbit que aplega més 

iniciatives d’ofici continua sent Serveis Socials però baixa el percentatge, passant del  

90 % al 64 %, referides especialment a famílies en situació de vulnerabilitat social 

(94 %). Ens sembla oportú destacar que el 64 % de les iniciatives d’ofici estan relacio-

nades amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1, de l’Agenda 

2030 d’ODS aprovada l’any 2015 per l’Assemblea General de l’ONU, relatiu al final 
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Sanfeliu, amb pendents pronunciats que dificulten molt l’accessibilitat a peu. Si bé és cert que 

en aquest tema s’ha avançat al barri Can Serra, és un tema encara pendent al barri de Sanfeliu.

Per acabar, destaquen, a nivell general, les queixes sobre el manteniment de les vies 

públiques i també la manca d’enllumenat suficient en determinats llocs de la ciutat, 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 manera que un problema d’aquestes característiques es pugui 

resoldre sense generar una queixa en segona instància. 

b) Serveis Socials

Les matèries en aquest capítol s’han reduït en relació a l’any anterior, passant del 29 % al 21 %.

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 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 

el cementiri i també per solucionar temes vinculats amb el canvi de titularitat, renuncies 

o qualsevol altra gestió relacionada amb un nínxol. Hem rebut també la petició de posar 

seients en un lloc del cementiri perquè s’havien hagut de suprimir per poder accedir els 

vehicles de servei a diversos espais. Entenem la necessitat de facilitar l’accés dels vehicles 

de servei dins el cementiri però llavors s’han de preveure alternatives com, per exemple, la 

possibilitat de posar a disposició dels visitants seients plegables o altres solucions similars 

que facilitin la comoditat de la visita dels familiars i especialment de les persones grans o 

amb problemes de mobilitat.

Hem rebut reclamacions també relacionades amb l’espai verd a la ciutat, sobre l’espai 

verd Vallparda, però també la queixa generalitzada sobre la necessitat de més espais verds 

especialment a la zona nord de la ciutat. En aquest sentit, cal assenyalar que l’Organització 

Mundial de la salut (OMS) considera que els espais verds a les zones urbanes són elements 

clau per mantenir una bona qualitat de vida a les ciutats i imprescindibles pels beneficis que 

aporten al benestar físic i emocional de les persones. La Junta de Govern Local amb data de 9 

d’abril de 2019 va aprovar el Pla Director del Verd Urbà de L’Hospitalet 2018-2028 que té per 

visió “crear una ciutat resilient, saludable i diversa, potenciant, millorant i incrementant el verd urbà, 

per contribuir a la salut i benestar del ciutadans i gaudir d’una ciutat habitable” un document que 

fa referència d’una banda als espais verds (entenent-lo com parcs, jardins, places, mitjanes, 

etc. amb tots els seus elements vegetals) i d’altra banda, tot el relacionat amb l’arbrat viari. 

Des de la Sindicatura pensem que és important el desenvolupament d’espais verds a la 

nostra ciutat i donar a conèixer a la ciutadania els objectius que es contemplen en aquest 

pla director, per la rellevància que té l’espai verd a L’Hospitalet tant avui com per a les 

generacions futures.

Remarquem també la importància de reduir la contaminació acústica a la Granvia, en el 

tram pendent de soterrament, d’aproximadament 200 metres, entre el carrer de Victòria 

Kent i el carrer de l’Alhambra, on s’ha constatat, després de mesurar el soroll que afecta 

a alguns habitatges, que aquest es troba per sobre del desitjable. En aquest sentit cal tenir 

en compte 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). Fora bo que en aquest 

moment, en què s’està replantejant el projecte de reforma de la Granvia, s’incorpori dins 

del projecte la finalització del soterrament d’aquest tram o d’altres solucions que acabin 

amb la contaminació acústica d’aquesta zona.

Insistim, també, en l’accessibilitat universal del municipi i en la importància de millorar 

l’accessibilitat, en especial, als barris de la zona nord de la ciutat, com el barri de Can Serra o 

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise
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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. Tanmateix les 

autoritats municipals han de garantir el dret dels nòmades a residir a la ciutat en condicions 

compatibles amb la dignitat humana.

A aquest respecte, fem menció a la iniciativa d’ofici impulsada aquest any sobre les persones 

sense llar a la nostra ciutat en la que fem un seguit de recomanacions en diversos  àmbits 

com són la  prevenció i la participació, la intervenció, la informació i  la sensibilització (exp 

25/2021), amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’atenció de les persones sense llar que 

viuen a la nostra ciutat. 

S’incorporen aquest any reclamacions vinculades amb la tramitació d’ajuts econòmics a les 

famílies més vulnerables, detectant algunes febleses del procediment. Tot i tenir en compte 

que ha de ser un procediment àgil per resoldre de forma ràpida els problemes vinculats a 

aquest ajuts, pensem que cal millorar-lo per agilitzar la tramitació i, alhora, fer una validació 

de les dades per evitar els errors que s’han donat en alguns casos. 

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 

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. Habitualment aquests infants  

tenen  un vetllador/a assignat durant el curs escolar i la manca d’aquest suport a les activitats 

de lleure comporta una clara discriminació i manca d’equitat amb la resta d’infants que hi 

participen. Més enllà de l’àmbit competencial, volem recordar l’art. XXI de la Carta Europea 

de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, on les autoritats locals es comprometen a 

garantir l’existència d’espais lúdics de qualitat oberts a tots els infants sense discriminació.

Quant al funcionament i a l’atenció, continuen els problemes per poder accedir presencialment 

als professionals dels Serveis Socials, bé perquè es manté la situació de teletreball o per 

problemes de saturació.  Per tant, creiem que és clau analitzar l’organització dels equips 

i redimensionar la plantilla de 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 PAM 2021, aprovat el 23 de desembre de 

2020, i una cartera de Serveis Socials.

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 prenen totes 

les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de tos els ciutadans 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.

L’any 2020 va esclatar la pandèmia generada per la COVID19 en la que encara estem 

immersos, generant una crisis social i econòmica molt important, i els serveis socials, com 

a serveis essencials que són, continuen sent receptors d’un volum important de sol·licituds. 

Aquest allau de sol·licituds evidencia les mancances i les necessitats del sistema de serveis 

socials en el seu conjunt, prenent una rellevància encara més important els objectius 

contemplats a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.

Incorpora aquest apartat queixes similars a l’any anterior, relacionades amb la dificultat 

d’accés als Serveis Socials, les sol·licituds de canvi de referent, casos relacionats amb  

situacions de vulnerabilitat social i econòmica i de pèrdua de l’habitatge, normalment 

ocasionats per un desnonament. En aquest punt, fem remarca del desallotjament per ordre 

judicial el passat mes de novembre de la fàbrica de l’avinguda de Vilafranca, 28 que va deixar 

al carrer a moltes persones en situació de vulnerabilitat, algunes d’elles amb infants a càrrec 

(en el moment d’elaboració d’aquest informe es troba en procés d’instrucció la iniciativa 

d’ofici exp.135/2021 que es va impulsar arran d’aquest desallotjament).

En relació amb el tema de l’habitatge, 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, 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 
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d) Gestió tributària

Les matèries en aquest capítol han incrementat aquest any passat les reclamacions del 6 % 

a l’11 %.

El Servei de Gestió Tributària vetlla pel compliment de les obligacions tributàries de la 

ciutadania, i durant l’any 2021 l’Ajuntament ha acordat delegar aquesta funció a la Diputació 

de Barcelona, encarregant-se aquesta de la gestió dels tributs.

D’altra banda, disposem a la ciutat del Tribunal Econòmic-Administratiu (TEALH) que és 

un òrgan especialitzat en el coneixement i la resolució de les reclamacions econòmic-

administratives presentades pels ciutadans i les ciutadanes contra els actes tributaris i 

els actes de recaptació d’ingressos de dret públic no tributaris de competència municipal. 

Tanmateix, té competències en l’assessorament sobre els projectes de les ordenances 

fiscals i d’elaboració d’estudis i propostes en matèria tributària a requeriment dels òrgans 

municipals ( http://www.l-h.cat/tributs/263057_2.aspx).

Les reclamacions vinculades a aquest àmbit han estat relacionades amb l’Impost de vehicles 

de tracció mecànica i l’exempció per discapacitat del titular del vehicle, i també amb el retard 

en la devolució de l’import de les quotes d’equipaments municipals en temps de pandèmia.

Sens dubte, però, un dels temes que ha tingut major rellevància ha estat els vinculats amb 

la plusvàlua, l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que 

grava l’increment de valor en la transmissió de la propietat d’un immoble, ja sigui per venda 

o per herència.

Moltes reclamacions han tingut a veure amb la devolució o rectificació de la plusvàlua a partir 

de la sentència del Tribunal Constitucional número 59/2017, d’11 de maig, per la qual es van 

declarar inconstitucionals i nuls determinats articles de la normativa reguladora de l’impost 

de plusvàlua, únicament en la mesura en què sotmetien a tributació situacions d’inexistència 

d’increment de valor. Aquesta sentència va afectar especialment a les liquidacions de plusvàlua 

corresponents a les vendes d’habitatges realitzades l’any 2007 i posteriors, on els preus de 

venda sovint van ser inferiors als de compra degut a la crisi econòmica. 

Merche García

Síndica de Greuges de L’Hospitalet

L’Hospitalet, febrer de 2022

c) Convivència i Seguretat

Les matèries en aquest capítol han incrementat aquest any passat les reclamacions del 12 % 

al 15 %.

La convivència i el civisme són aspectes clau 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 d’assumir de forma 

positiva. Tothom ha de comprendre que el pal de paller d’una bona convivència i d’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 la implementació 

dels carrils bici i les problemàtiques que s’han pogut generar en reorganitzar els carrers. La 

ciutat ha patit un canvi important per adaptar-se i cal fer ajustos en aquells casos que no 

s’acabin d’integrar adequadament. Preocupa cada cop més la circulació de patinets elèctrics 

i els accidents que aquests generen.

També han estat objecte de queixes els problemes generats per la convivència veïnal, 

l’ocupació d’habitatges i les molèsties que provoquen algunes activitats. 

Un altre àmbit de queixa han estat les multes d’aparcament i, en relació amb l’accessibilitat, 

les dificultats originades per l’estacionament de cotxes a les voreres. Volem remarcar la 

importància de continuar avançant cap a l’accessibilitat universal de la nostra ciutat, un dels 

reptes que tenim per als propers anys. Hem de dissenyar una ciutat plenament accessible 

en tots els seus vessants que contempli l’espai i els serveis públics per a les persones amb 

mobilitat reduïda, amb deficiències auditives i/o visuals. Per aquest motiu hem impulsat 

una iniciativa d’ofici durant aquest any (exp. 33/2021) que es troba en procés d’instrucció a 

data d’aquest informe.

Volem posar en relleu la importància de millorar la regulació que tenim, posant l’èmfasi en 

mantenir les voreres lliures perquè es pugui caminar amb tranquil·litat, sense obstacles ni 

elements que poden posar en perill a les persones com pot ser la circulació dels patinets 

elèctrics.
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TÍTOL I.  
Antecedents i Constitució

El Ple d’aquesta corporació en sessió de 20 de desembre de 2011 va aprovar el Reglament 

Orgànic del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, publicat al Butlletí Oficial de 

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

de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, que és un òrgan d’existència obligatòria per 

als municipis de gran població, de conformitat amb l’art. 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, que té com a missió la defensa dels drets dels veïns 

i de les veïnes davant l’Administració municipal, atenent especialment a la supervisió de 

l’activitat de l’Administració municipal en relació a les queixes i les deficiències observades 

en el funcionament dels Serveis municipals, així com les recomanacions i els suggeriments 

en relació al funcionament d’aquests serveis.

El 19 juny de 2015 el Ple va acordar la determinació del nombre i composició genèrica de les 

Comissions de Ple: Comissions Permanents, de Presidència i de Drets i Territori, la Comissió 

Especial de Comptes, la Comissió de Competències Delegades del Ple i la Comissió Especial de 

Suggeriments i Reclamacions.

A l’apartat quart del citat acord es recull el caràcter obligatori i complementari de l’organització 

municipal de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions de conformitat amb 

l’article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’apartat 

vuitè s’estableix que la constitució, funcionament i regim jurídic de la Comissió Especial de 

Suggeriments i Reclamacions es determinaran pel seu propi reglament orgànic.

En sessió de 25 de juliol de 2017, el Ple aprovà definitivament, en sessió ordinària, el Reglament 

Orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant l’Ajuntament de L’Hospitalet 

(RODCLH), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’agost de 2017. Aquest 

Reglament Orgànic es dicta en exercici de la potestat d’autoorganització municipal amb la 

finalitat de desenvolupar les previsions de l’art.132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local i els arts. 48.2, 49 i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 

aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Per aplicació de la Disposició derogatòria única, des de la data d’inici de la seva vigència 

resten sense efecte les previsions dels articles 59.2 i 63 del Reglament Orgànic del Ple (BOPB 

de 12.01.2012).
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Amb aquesta norma reglamentària orgànica es constitueixen a l’Ajuntament de L’Hospitalet 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 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 de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de L’Hospitalet 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 pròpia Comissió.

VOCALS:  

a) Membres de la Corporació Municipal: un/a regidor/a vocal en representació de 

cadascun dels grups polítics municipals del consistori i, si 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 Municipal.

c) Secretari/a: la persona que ocupi el càrrec de la Secretari/a 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 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. Ángeles Sariñena Hidalgo

VICEPRESIDENT/A: 

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

VOCALS:     

I) Membres de la Corporació Municipal: 

a) Pel Grup Polític Municipal del PSC:

 ≥ Vocal titular: Sra. María Teresa Revilla Sánchez

 ≥ Vocal suplent:  Sra. Laura García Manota 

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

 ≥ Vocal titular:  Sr. Antoni García i Acero

 ≥ Vocal suplent:  Sr. Jorge García i Muñoz

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 Esplugas Gonzalez

II) Membres del Consell de Ciutat:

 ≥ Sr. José Manuel Banderas Vozmediano

 ≥ Sra. Fernanda Sánchez Alcántara

SECRETARIA: 

MA. Teresa Redondo del Pozo, secretaria general del Ple, sense perjudici de la 

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

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. Jesús 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. 

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 Ciudadanía 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 

2021, és la següent: 

PRESIDENTA:  

Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo

VICEPRESIDENTA:  

Sra. Sonia Esplugas González (designada per acord de la Comissió en sessió 

extraordinària de 18 de juliol de 2019)

VOCALS:

Membres de la Corporació:

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 García 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)

Membres del Consell de Ciutat:

 ≥ Sr. Jesús Solores Arroyta

 ≥ Sr. Josep Maria Pujol i Boira

SECRETÀRIA: 

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

de delegació prevista a l’article 19 del RODCLH.
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TÍTOL II.  
Activitat de la Comissió 

L’article 21 del RODCLH regula el règim de sessions de la Comissió de Suggeriments i 

Reclamacions, determinant que les reunions amb caràcter ordinari tindran una periodicitat 

trimestral, en les dates que acordi la mateixa Comissió. La resta de les sessions que es 

realitzin tindran el caràcter d’extraordinàries o extraordinàries i urgents.

Per a la vàlida celebració de la sessió s’exigeix de conformitat amb l’art. 21.6 del RODCLH 

en primera convocatòria, l’assistència de la majoria absoluta dels vocals membres de 

la corporació, ja siguin titulars o suplents, més el/la president/a i el/la secretari/a 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 

secretari/a o qui legalment els substitueixi.

Durant l’any 2021 s’han realitzat quatre sessions ordinàries. La quarta sessió, corresponent 

al mes d’octubre, s’ha realitzat de forma presencial i les tres anteriors de forma telemàtica 

per la situació que vivíem arran de la pandèmia. Totes les sessions realitzades han comptat 

amb l’assistència de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet en exercici de la facultat que li 

reconeix l’art. 22 del RODCLH, per tal de poder assistir, al seu criteri, a les sessions de la 

Comissió i prendre la paraula en qualsevol moment.

SESSIÓ 1/2021

ORDINÀRIA

DEL 22 DE FEBRER DE 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior 3/2020, de 22 d’octubre.

Pressa de possessió del Sr. Jesús Amadeo Martín González com a nou vocal titular de la 

Comissió de Suggeriments i Reclamacions, designat a instancia del Grup Polític Municipal 

de Ciutadans, que substitueix l’anterior representant d’aquest partit polític, el Sr. Miguel 

Manuel García Valle i de confirmació de la resta de membres de la Comissió.

S’adopten els acords següents: 

El que resol el suggeriment relatiu a l’aparcament del carrer del Canigó, 1-33. (exp. 52/2021).
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El que resol el suggeriment relatiu a la creació de circuits esportius per a persones joves i grans 

al Parc de la Cabana (exp. 58/2020).

El que resol el suggeriment relatiu a l’aprofitament d’espais oberts/naturals i mesures sobre 

bars i restaurants durant la pandèmia (exp. 63/2020).

S’aprova l’informe anual de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de l’any 2019 i es 

pren coneixement de l’iInforme anual de la Sindicatura de l’any 2020, en compliment de l’art. 

44.1 del RODCLH.

S’aprova l’informe d’avaluació normativa corresponent als anys 2018-2019.

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

resolucions que havia dictat amb els números 86 al 122 del 2020, i amb els números 1 al 26 del 

2021 corresponents al període comprès entre el 17 d’octubre de 2020 i el 11 de febrer de 2021..

SESSIÓ 2/2021

ORDINÀRIA

DEL 29 D’ABRIL DE 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior, 1/2021 de 22 de febrer.

S’adopten els acords següents:

El que resol el suggeriment relatiu al camí escolar de l’escola Frederic Mistral cap a Santa 

Eulàlia (exp. 35/2021).

Es dona compte de la resposta de l’Ajuntament en relació al suggeriment resolt per la Comissió 

sobre l’aparcament del carrer del Canigó, 1-33. (expedient 52/2020).

Es dona compte de la resposta de l’Ajuntament en relació al suggeriment resolt per la 

Comissió sobre la creació de circuits esportius per a persones joves i grans al Parc de la 

Cabana (exp. 58/2020).

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

resolucions dictades amb els números 27 a 84 del 2021, corresponents al període del 13 de 

febrer de 2021 al 22 d’abril de 2021.

SESSIÓ 3/2021

ORDINÀRIA

DEL 22 DE JULIOL DE 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior, 2/2021, de 29 d’abril.

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

resolucions que havia dictat amb els números 85 al 142 del 2021, corresponents al període del 

23 d’abril al 15 de juliol de 2021.

SESSIÓ 4/2021

ORDINÀRIA

DEL 22 D’OCTUBRE DE 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior, 3/2021, de 22 de juliol.

S’adopta l’acord següent:

Es dóna compte de la resposta de l’Ajuntament en relació al suggeriment resolt per la Comissió 

de Suggeriments i Reclamacions sobre la necessitat de revisar el camí escolar de l’Escola 

Frederic Mistral cap a Santa Eulàlia (expedient 35/2021).

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

resolucions que havia dictat amb els números 143 al 190 del 2021, corresponents al període 

del 16 de juliol al 14 d’octubre de 2021.
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TÍTOL 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 2021 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 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 

29/7/2019. 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. 

El total de procediments qualificats com a queixes durant l’any 2021 ha estat de 77, la qual 

cosa significa que s’han duplicat en relació a l’any anterior, que van ser 32. Han estat resolts, 

finalitzats i tancats dins de l’exercici 67 expedients, la resta, excepte un, que s’ha ampliat 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&04/022018008546.pdf&1
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Reclamacions ha aprovat acords relacionats amb els 3 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: 
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Suggeriments 1 1 1 3

Total 1 1 1 3

3.1. Suggeriments 2020 pendents de resposta per part de l’Ajuntament o  
       en procés d’instrucció

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

18/2020 Sí Suggeriment Acord final 
CSR i tancat

Sí Sí Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica admet a tràmit i el qualifica com 
a suggeriment ordenant la seva instrucció 
a efectes de ser resolt per la Comissió de 
Suggeriments i Reclamacions, i aquesta 
proposa:
-Desestimar el suggeriment perquè no es 
donen els requisits legals per dur-ho a terme, 
tal i com es fa constar a la part expositiva 
d’aquest acord.
-Recomanar a l’Ajuntament que, pel cas 
que es donin les condicions legals, estudiï 
la possibilitat d’establir una línia d’ajuts en 
relació a l’IBI i a les activitats limitades pels 
efectes del COVID19.
-Comunicar a la persona interessada que, 
sens perjudici del que s’indica en el punt 
anterior, segons ha informat l’Àrea de 
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, 
pel que fa a l’IBI, l’Ajuntament ha ampliat 
i prorrogat els terminis de pagament, tant 
en els casos de rebuts domiciliats com no 
domiciliats.

En data 18/10/2021 
l’Àrea de Planificació 
Estratègica i Economia, 
Joventut i Esports va 
informar que, en relació 
amb la recomanació que 
ens feu de suggeriment 
relacionada amb la 
rebaixa i congelació del 
cobrament de l'IBI fins 
que la situació Covid19 es 
normalitzi, i els comerços 
tinguin temps de facturar 
el necessari per poder fer 
front a les obligacions de 
pagament, us comunico 
que La Llei d’hisendes 
locals, en els seus articles 
73 i 74 no contempla 
aquesta tipologia d’ajuts.

el termini, es troben en procés d’instrucció dintre del període reglamentari a data de 31 de 

desembre de 2021. 

A continuació es recull al quadre el número de queixes presentades durant l’exercici 2021 i 

les matèries a les quals es refereixen:
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No admès a tràmit 8 7 1 3 1   2 4 26

Pendent de 
qualificació

 1      1    2

Derivats Síndic 
Greuges de Catalunya

 3  1     1 1 6

Queixes 33 12 6 2 15 3  1 1 1  3 77

Total 41 20 9 4 18 4 2 1 4 8 111

 37% 18% 8% 4% 16% 4% 2% 1% 4% 7%

Figuren com a reclamacions no admeses a tràmit per manca de compliment dels requisits 

exigits reglamentàriament 26 expedients, un 85 % més que l’any anterior. A final de l’exercici 

hi ha dues reclamacions que es troben pendents de qualificació perquè és necessària 

més informació per qualificar-les, i sis reclamacions s’han derivat al Síndic de Greuges de 

Catalunya per afectar a competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.

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 du a terme per l’Oficina dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania i la seva 

resolució s’ha adoptat en les diferents sessions de la Comissió. Les resolucions han estat 

adoptades per majoria dels seus membres, sense que s’hagi formulat cap vot particular.

El total de procediments iniciats com a suggeriments durant l’any 2021 han estat 3, un 50 % 

menys que l’any anterior, d’aquests expedients, 1 es troba amb resolució final, finalitzat i 

tancat i dos expedients es troben en procés de tramitació a data 31 de desembre de 2021, 

i està prevista la seva presentació a la propera Comissió de Suggeriments i Reclamacions 

que se celebrarà al mes de febrer. Durant aquest any la Comissió de Suggeriments i 
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Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

58/2020 Sí Suggeriment Resolució  
CSR i tancat

Sí Sí I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica admet a tràmit i el 
qualifica com a suggeriment 
ordenant la seva instrucció 
a efectes de ser resolt per la 
Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions.
La Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions va acordar:
- Estimar el suggeriment de la 
instal·lació a la zona adjacent a 
l’skate park del Parc de la Cabana 
d’un circuit esportiu perquè les 
persones grans i els joves puguin 
fer exercicis, com podria ser una 
cal·listènia i altres pràctiques 
esportives, a fi que aquest lloc 
esdevingui un punt de trobada 
i un espai de socialització del 
barri.
- Proposar a l’Àrea d’Espai 
Públic, Habitatge, Urbanisme 
i Sostenibilitat que s’estudiï 
la viabilitat tècnica de 
complementar l’actual skate 
park del Parc de la Cabana amb 
altres instal·lacions i/o circuits 
esportius per a joves i per a gent 
gran, d’acord amb criteris tècnics 
municipals i amb el l vist i plau 
del Districte I.

L’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat en relació a les 
propostes de l’acord de la Comissió de 
Suggeriments i Reclamacions informa 
- Tal com es va informar en data 30 de 
novembre de 2020 a la Sindicatura, a la 
reunió celebrada amb els representants 
de les comunitats del carrer del Canigó, 
2 al 30 en data 30 de juny de 2020, a la 
Regidoria del Districte I es va manifestar 
al veïnat representant de les comunitats, 
en relació a la petició de creació de 
circuits esportius per a persones joves i 
grans al Parc de la Cabana, que aquestes 
"propostes d'actuacions que fan arribar 
els veïns de la ciutat es poden tenir en 
compte per a futures actuacions i que 
aquestes sempre es duen a terme d'acord 
a criteris tècnics municipals i sempre 
amb el vistiplau dels districtes".
- No obstant això, l'Àrea d'Espai Públic, 
Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 
d'aquest Ajuntament no descarta 
aquesta ubicació per a futures 
actuacions en el sentit de la petició, 
però que actualment no hi ha dotació 
pressupostària per dur-ho a terme.
- En cas de, en un futur, poder-se 
implementar pressupostàriament, 
des de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat Públic, 
Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 
tornem a reiterar que l'actuació 
es faria: 1) amb el vistiplau del 
districte i 2) una vegada vistes 
les necessitats contemplades des 
d'aquest, tenint en compte la relació 
d'urgències d'actuacions per dotar 
pressupostàriament als barris que el 
formen, en el benentès que el Districte I 
treballa sempre prèvia consulta al veïnat 
i als col·lectius implicats afectats en 
cadascuna de les decisions i actuacions 
que pren.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

52/2020 Sí Suggeriment Resolució  
CSR i tancat

Sí Sí I

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica admet a tràmit i el qualifica 
com a suggeriment ordenant la seva 
instrucció a efectes de ser resolt 
per la Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions.
La Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions va acordar:
- Estimar parcialment el suggeriment 
pel que fa a la necessitat de resoldre 
i senyalitzar la forma en què les 
persones que circulen en bicicleta 
poden enllaçar de forma segura amb 
el carril bici del pont de Santa Eulàlia, 
tenint en compte que l’Ajuntament 
ja ha contemplat i en part satisfet 
algunes de les propostes formulades 
per l’interessat amb l’execució del Pla 
de reforma de l’illa Cosmetoda, que ha 
millorat substancialment la seguretat 
i la distancia social dels vianants 
ampliant fins a cinc metres de la 
vorera dels números senars del carrer 
Canigó i amb la inclusió d’aquest 
tram de carrer com a via ciclable de 
la Xarxa pedalable de L’Hospitalet 
de Llobregat, formant part de l’eix 
vertical Porta Nord - Zona Franca. 
- Proposar l’actuació consistent en 
resoldre i senyalitzar horitzontalment 
la forma en què les persones que 
circulen en bicicleta pel carrer del 
Canigó poden fer l’enllaç de forma 
segura amb el carril bici del pont de 
Santa Eulàlia.
- Proposar que s’estudiï la viabilitat 
tècnica d’ampliar els dos carrils de 
circulació del tram del carrer del 
Canigó amb l’espai que deixaria 
lliure la supressió d’una de les dues 
fileres d’aparcaments amb la finalitat 
d’aconseguir major fluïdesa del 
trànsit i evitar col·lisions derivades 
de l’estretor actual dels dos carrils 
d’aquesta via.

L’Àrea d'Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat en 
relació a les propostes de l’acord 
de la Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions informa:
- Respecte a la proposta de la 
Sindicatura d'estudiar la viabilitat 
tècnica d'ampliar els dos carrils de 
circulació del tram del carrer del 
Canigó deixant lliure una de les dues 
files habilitades com a aparcament 
lliure, aquesta àrea coincideix amb 
l'explicat en l'informe tècnic emès en 
data 20 de novembre de 2020 pel Cap 
de Secció de Planificació i Gestió de la 
Mobilitat en el qual es s'informa que 
“(…) Els carrils molt amples propicien 
increments de velocitat no desitjables 
en vials que es pretenen pacificats, i 
van en detriment de la seguretat de 
tots els usuaris de la via” en el ben 
entès que com a via ciclable, ha de ser 
“un vial on la bicicleta pot conviure 
amb la resta de vehicles gràcies a la 
pacificació assolida amb la reducció 
de la velocitat”.
- Es tracta doncs d'una urbanització 
tàctica que pretén que els vehicles 
circulin a velocitats reduïdes per 
la cura que han de tenir degut, 
precisament, a l'estretor de la 
mateixa. Aquest tipus de vies estretes 
amb una velocitat màxima de 30 
km/h prioritzen al vianant i l'ús de la 
bicicleta i d’altres vehicles sostenibles.
- Pel que fa a la senyalització de la 
connexió d'aquesta via cicable amb 
el carril bici sota el pont de Santa 
Eulalia, aquesta àrea, en el que li 
competeix, executarà la proposta que 
dissenyi, si així ho veu convenient, 
l'Àrea de Convivència i Seguretat, 
quant a competent en la gestió de la 
mobilitat. 
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3.2. Relació dels suggeriments any 2021

A continuació es relacionen els suggeriments tramitats durant l’any 2021 i el seu estat a 

data 31 de desembre de 2021.

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

35/2021 Sí Suggeriment Acord final  
i tancat 

Sí No III

Suggeriment en relació al camí escolar de l’escola Frederic Mistral cap a Santa Eulàlia

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

La persona interessada, exposa 
que ha hagut un atropellament 
d’un nen i considera urgent 
revisar tot el camí escolar de 
l’Escola Frederic Mistral cap 
a Santa Eulàlia, millorant la 
senyalització del pas de vianants 
de tot el camí escolar, inclosa la 
Granvia.

En data 29/4/2021, la Comissió de 
Suggeriments i Reclamacions acordà:
- Estimar el suggeriment sobre la 
necessitat de revisar el camí escolar 
de l’Escola Frederic Mistral cap a Santa 
Eulàlia, amb la Granvia inclosa, a fi de 
millorar-ne la senyalització en els passos 
de vianants.
- Proposar a l’Àrea d’Espai Públic, 
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat la 
revisió del camí escolar de l’Escola Frederic 
Mistral cap a Santa Eulàlia, amb connexió 
amb la Granvia inclosa, a fi de verificar la 
seva seguretat, especialment pel que fa a 
la senyalització en els passos de vianants 
i determinar, en el seu cas les mesures de 
millora que correspongui.

En data 1/7/2021 l’Àrea 
d’EPHUS informa que s'ha 
considerat favorablement 
la proposta i han dut 
a terme les següents 
mesures: pintat de 
passos de vianants i 
senyalització de limitació 
de velocitat (4 fotografies) 
i senyalització vertical 
de zona escolar (3 
fotografies).

 

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

97/2021 Sí Suggeriment En tràmit - - 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. En el moment d’elaborar 
aquest informe la tramitació es troba 
pendent de portar la proposta d’acord a 
la pròxima comissió de suggeriments del 
mes de febrer.

-

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

63/2020 Sí Suggeriment Resolució  
CSR i tancat

Sí No Ciutat

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

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

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

La Síndica admet a tràmit i el 
qualifica com a suggeriment 
ordenant la seva instrucció 
a efectes de ser resolt per la 
Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions.
La Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions va acordar:
-Estimar el suggeriment en 
el sentit que les propostes 
formulades per l’interessat sobre 
les mesures de prevenció i control 
en l’àmbit de la restauració i per al 
gaudi dels espais oberts/naturals 
durant la pandèmia ja han estat 
contemplades i dutes a terme per 
l’Ajuntament amb anterioritat, en 
aplicació de la normativa aprovada 
per fer front a la Covid-19. 
Tanmateix, s’agraeix al Dr. A. el 
seu suggeriment, que conté tot 
un seguit de valuoses reflexions 
i recomanacions fruit d’anys 
d’experiència professional.
-Recomanar a les Àrees de 
Seguretat i Convivència, d’Equitat, 
Drets Socials i Recursos Humans 
i d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat, que 
tinguin en compte i incorporin, 
sempre que sigui possible, les 
recomanacions formulades 
per l’interessat pel que fa la 
informació i la difusió de mesures 
de prevenció enfront la pandèmia.

L’Àrea de Convivència i Seguretat 
en relació a la recomanació de 
la Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions, en data 4/3/ 2021 va 
comunicar que, sempre que sigui 
possible, prenen nota de la seva 
recomanació de tenir en compte les 
aportacions que fa l’interessat pel 
que fa a la informació i la difusió 
de mesures de prevenció enfront la 
pandèmia.
L’Àrea d’Equitat, Drets Socials 
i RRHH, en data 19/10/2021, 
en relació a la recomanació de 
la Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions va comunicar que “tal 
i com vàrem manifestar a l’escrit 
de data 30 de novembre “en funció 
de les mesures indicades des del 
PROCICAT des del Govern Municipal 
es dicten les resolucions oportunes.”
L’Àrea EPHUS en data 27/10/2021, 
en relació a la recomanació de 
la Comissió de Suggeriments i 
Reclamacions va comunicar que, 
tal i com recomana l’interessat, 
l’Ajuntament ja va distribuir, 
en el seu moment, cartells als 
bars, restaurants i establiments 
comercials amb les normes 
establertes pel PROCICAT i d’obligat 
compliment.
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L’art. 130 de la Llei 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 

22/8/2017 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 2020 el procediment 

per a l’elaboració de l’informe d’avaluació normativa corresponent a les ordenances 

i reglaments dels anys 2018 i 2019, d’acord amb els seus plans normatius i/o a la seva 

tramitació. 

L’informe d’avaluació normativa 2018-2019 va ser aprovat a la Comissió de Suggeriments i 

Reclamacions de 22 de febrer de 2021 i es va donar compte al Ple Municipal en la sessió de 

24 de març de 2021.

Les principals conclusions que recull l’informe són:

Expedient Admissió Qualificació
Estat 
Tramitació

Proposta /
Recomanació

Requereix 
Seguiment

Àmbit 
Territorial

134/2021 Sí Suggeriment En tràmit - - II

En relació a la millora de la circulació de a la carretera de Collblanc

Objecte Resolució Resposta Ajuntament

L’entitat AVV de Collblanc-la 
Torrasssa, sol·licita la intervenció de 
la Sindicatura en relació a la millora 
de la circulació a la carretera de 
Collblanc.

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 de l’àrea.

 -
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l’expedient SIN/49/2018, relatiu a la regulació de l’ús de bicicletes compartides, qüestió 

que ara resulta d’especial interès i actualitat degut a l’eclosió en els darrers anys dels 

anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP) i també al desenvolupament de la 

xarxa ciclable a la ciutat, l’aparcament de les bicicletes compartides, etc.

2. Respecte de la eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat de la normativa aprovada durant  

 el bienni

Dins el procés d’avaluació, es va sol·licitar 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. Les àrees van indicar que en totes i cadascuna de les normes aprovades 

s’havien assolit els objectius previstos, encara que solament en dotze de les normes 

(38 %) es va facilitar informació més detallada indicant perquè consideraven que 

s’havien assolit aquests objectius.

b) Eficiència. En vint-i-vuit de les normes aprovades (90,30 %) van comunicar un 

impacte favorable en la millora de servei però només en dotze (38 %), es va facilitar 

informació sobre el perquè d’aquesta valoració i solament en un cas (3,2 %) van 

aportar informació de dades/indicadors de mesura (modificació 2018 dels preus 

públics del Servei d’Educació). 

c) Sostenibilitat. De les trenta-una normes aprovades, les àrees promotores van 

comunicar que en vint-i-nou d’aquestes (93,54 %) hi havia hagut afectació pel que 

fa a ingressos o despeses municipals, però només en onze (35,5 %) van subministrar 

informació indicant l’afectació respecte dels ingressos i/o despeses municipals i 

solament en set (22,6 %) van aportar dades de mesura i/o indicadors.

Per tant, 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 o certesa no es disposa del suport de dades 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. 

1. Programació anual normativa (PAN). Vista la informació facilitada per les àrees de la  

 normativa aprovada i la programada no aprovada i ateses les conclusions sobre el grau  

 de compliment del PAN, es fan les recomanacions següents:

a) 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 es vol incorporar 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 ’incorpora al PAN-2020 

la modificació del Reglament orgànic de govern i administració. En conseqüència, es 

recomana a les àrees que quan calgui endegar durant l’exercici en curs iniciatives 

d’aprovació de noves ordenances i/o reglaments o les seves corresponents 

modificacions no incloses en el PAN inicial, ho comuniquin a l’efecte de modificar la 

programació i poder incorporar-les al PAN en curs per a coneixement de la ciutadania. 

b) Respecte del total de normes avaluades (47 normes), n’hi ha setze (34 %) que, malgrat 

estar previstes en el PAN corresponent, finalment no s’han arribat a aprovar durant 

el bienni. D’aquestes normes programades i finalment no-aprovades, n’hi ha deu 

(21,2 %) que estan en procés de tràmit o que s’han ajornat per diverses causes 

però que continuen el seu curs i n’hi ha sis (12,8 %) en les que finalment les àrees 

han considerat desistir per diverses raons. Quant a les normes programades no-

aprovades que estiguin en tràmit o ajornades, es recomana d’incloure-les en la nova 

programació del PAN següent. Tanmateix, quant a les normes de les quals s’hagi 

desistit, es recomana que les àrees proponents ho comuniquin a l’Oficina de Suport pel 

tal que resti constància d’aquesta circumstància i de la raó que aconsella l’esmentat 

desistiment a l’hora d’elaborar l’Informe d’Avaluació Normativa.

c) Com a darrer aspecte a comentar de la programació anual normativa, cal deixar 

constància que durant el període avaluat es van formular per la Sindicatura de 

Greuges dues propostes de regulació que a hores d’ara encara no consten endegades. 

Una és la relacionada amb l’expedient SIN/50/2018 on es proposa prohibir colpejar 

les bombones de butà com a sistema de promoció de venda del producte a la via 

pública i també deixar les bombones de butà al carrer sense custodia; unes males 

pràctiques d’algunes empreses que, sense cap necessitat, causen molèsties i malestar 

a la ciutadania, tenint en compte que hi ha sistemes eficients per fer la comanda a 

distància sense necessitat de molestar al veïnat. La segona està relacionada amb 
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Aquest és el quart any de funcionament de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions 

i, tot i les dificultats ocasionades per la pandèmia, s’han pogut realitzar totes les sessions 

previstes, tres d’elles en format virtual i l’última de l’any de forma presencial.

Tot i que s’ha incrementat força el nombre d’expedients tramitats per la Sindicatura, s’han 

reduït a la meitat el nombre de suggeriments registrats aquest any.

Els suggeriments tramitats enguany fan referència, principalment, a l’espai públic, a 

convivència i civisme i a Serveis Socials, segurament perquè són els aspectes més quotidians 

que afecten al conjunt de la ciutadania. 

Durant aquest any els expedients tramitats com a queixes s’han duplicat passat de 32 

expedients a 77 expedients.

Els àmbits que aglutinen més queixes són quatre: Espai Públic, Convivència i Seguretat, Serveis 

Socials i Gestió Tributària. En aquest sentit volem destacar l’increment de reclamacions 

vinculades a Gestió Tributària i, concretament, a l’impost de la plusvàlua.

Al Títol IV recollim les conclusions del primer informe d’avaluació normativa que s’ha 

presentat aquest any. Pensem que és una eina interessant per avaluar totes les normatives 

municipals que tenim i incorporar elements de millora com poden ser els indicadors 

d’avaluació de la pròpia norma. 

La Comissió de Suggeriments i Reclamacions remet, per a més informació, a l’Informe anual 

de la Síndica de Greuges 2021, on es recull el detall de tots els expedient tramitats, així com 

la resta d’activitat de la Sindicatura.

María Ángeles Sariñena Hidalgo

Presidenta de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions

L’Hospitalet de Llobregat, febrer de 2022

Els indicadors tenen una funció descriptiva i valorativa sobre els nivells de prestació 

dels serveis públics i serveixen per fer el diagnòstic 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.

• L’article 120 de la 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 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.

Per tant, es recomana a les àrees promotores que en 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. En futures enquestes per a l’elaboració de l’Informe  

 d’avaluació normativa, aquesta Comissió proposa que, a més de demanar l’opinió sobre  

 les normes aprovades durant el bienni, també es pregunti a la ciutadania sobre quines  

 matèries susciten interès i/o preocupació i pensen que haurien de ser objecte de regulació  

 o d’atenció per part de l’Ajuntament.
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