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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH 
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH 

Queixa 2200569  

Promoguda 
per (...) 

Matèria Drets lingüístics 

Assumpte 
Drets lingüístics. Denominació 
oficial. Impresos, formularis i 
models oficials. Reclamacions. 
Falta de resposta 

Actuació Resolució de tancament 

 

 

 

 

 

 
 

RESOLUCIÓ DE TANCAMENT 
 
El 16/02/2022 la persona manifesta que el 18/09/2021 presentà dues reclamacions davant de l’Ajuntament 
de Castelló de la Plana, perquè no s’hi empraven les denominacions oficials municipals i no s’expedien els 
impresos electrònics en valencià. No obtingué cap resposta de l’Ajuntament.  
 
El 23/01/2022 es va admetre a tràmit la queixa i es va requerir a l’Ajuntament de Castelló de la Plana 
informe detallat sobre el compliment del seu deure de donar resposta a la persona.  
 
El 25/03/2022 es rep l’informe de l’Administració, el qual exposa, en essència, les actuacions dutes a terme 
quant a les reclamacions de la persona. Conclou que s’ha donat resposta a aquestes. 
 
En aquesta mateixa data (25/03/2022) es remet l’informe per a al·legacions de la persona, les quals no són 
presentades.  
 
Efectuem, respecte d’això, les consideracions següents: 
 
L'Administració informa que ha donat resposta a les reclamacions de la persona i li ha exposat les 
actuacions realitzades sobre aquest tema. La persona no hi presenta al·legacions.  
 
 
RESOLUCIÓ 
 
Davant del que hem exposat i conformement al que estableix la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de 
Greuges de la Comunitat Valenciana (article 33) es resol: 
 
PRIMER. Posar fi al procediment de queixa 2200569, atés que la persona ha obtingut resposta a les seues 
reclamacions per part de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. 
 
SEGON. Comunicar a l’Ajuntament de Castelló de la Plana per al seu lliurament a l'òrgan investigat i al seu 
superior jeràrquic. 
 
TERCER. Notificar a la persona interessada. Publicar en la web del Síndic 
 
 

 
Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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