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La present memòria recull les actuacions i l’activitat portada a terme
per l’Oficina del Defensor/Defensora de la Ciutadania al llarg de l’any
2009. En aquest període han actuat successivament dos titulars, fins
al 14 d’abril, Maria Teresa Seseras Vicens, i a partir del 14 d’abril, Ramon
Llorente Varela.
I es presenta al Ple, i per mitjà d’aquest a tota la ciutadania i a l’opinió pública en general, en compliment a l’article 119 del Reglament
orgànic municipal. Però també com a exigència d’un deure bàsic i fonamental respecte a la ciutadania: l’obligació de servir, des de les institucions públiques, amb transparència i eficàcia.

1.1. Introducció
“Quan es reflexiona sobre les accions humanes, serveixen de poc les
generalitzacions. L’anàlisi específica i concreta és més conforme a la
veritat, donat que les accions són sempre particulars.” (Aristòtil)
A la societat hi ha esdeveniments i fets que mereixen una atenció
o recordatori especial. I aquesta circumstància es dóna en el cas d’aquesta memòria. Aquest any s’acompleixen els primers deu anys de
la instauració de la Defensora/Defensor a la nostra ciutat. És la desena vegada que s’exposa en el Ple el relat de les actuacions realitzades per aquesta institució. És una dada rellevant que ens permet analitzar, ja amb experiència i certa perspectiva històrica, el camí i el servei
que ha fet la Institució esmentada en aquests primers deu anys d’existència.
L’Ajuntament de Girona va actuar amb valentia i generositat en dotarse de la institució de la Defensora/Defensor de la Ciutadania, quan no
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hi tenia obligació legal. Sortosament, en aquests moments hi ha més
de 45 pobles i ciutats a Catalunya que disposen d’aquesta institució
amb denominacions diverses: síndic, síndica, defensor, defensora.
La grandesa de la democràcia permet l’existència d’una institució
com la del Defensor/Defensora de la Ciutadania que, un cop creada pel
Ple del Consistori, gaudeix de plena autonomia, i no està sotmesa a
mandats imperatius. Actua amb imparcialitat i discreció, sense rebre
ordres de cap autoritat, ni cap partit o grup social, amb l’única finalitat
de vetllar pels drets de la ciutadania en relació amb l’actuació dels diferents organismes administratius municipals i empreses de serveis públics o amb capital municipal.
L’Oficina del Defensor/Defensora de la Ciutadania és més un instrument per a la participació ciutadana en els afers públics del municipi.
Des de la queixa o reclamació individual, sovint es col·labora a la millora
del funcionament dels serveis i del comportament dels servidors públics.
L’estudi, anàlisi i recopilació de les queixes donen lloc a recomanacions o suggeriments de la defensora/defensor, que més enllà del cas
puntual i concret, poden contribuir a l’objectiu de millorar el funcionament de l’administració municipal, en la perspectiva d’un servei públic
més eficient i una bona administració per als ciutadans.
Tot i que en algunes ocasions les recomanacions de la defensora/defensor hagin pogut crear incomoditat, i fins i tot legítima disconformitat entre els afectats per les seves decisions, és innegable el
servei que es presta a la ciutat.
I quan dic ciutat, em refereixo a la ciutadania, principalment, però
també a totes les institucions municipals. Com recordava en una de les
memòries la meva antecessora, no sempre actua bé l’Administració i
no sempre té raó el ciutadà quan planteja un greuge. I és això el que fa
inevitable i necessari l’estudi i la valoració de totes les queixes per donar
una resposta àgil i clara, reconeixent, si cal amb contundència, si s’han
respectat o no els drets del ciutadà. A partir dels casos concrets, moltes vegades podem deduir la necessitat de millorar plantejaments, actuacions i rutines, passant del fet concret a idees generals.
En aquest àmbit de les queixes, haig d’indicar que la seva recopilació estadística posa en relleu que la ciutadania no sol queixar-se
gaire.
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D’actuacions municipals, de serveis que presten els centenars de
persones que treballen des de diferents dependències i organismes
del nostre municipi, n’hi ha milers mensualment. I és de justícia ressaltar-ho. Però també és bo prendre consciència que qualsevol
problema, queixa o reclamació plantejats per la ciutadania és un
al·licient i un repte per avançar en la millora de l’administració. I des
d’aquí agraeixo la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes
que amb les seves queixes incrementen la possibilitat de progressar,
de corregir i millorar el servei de la nostra Administració Municipal. I
no només a través dels suggeriments i recomanacions del defensor/defensora, sinó també per mitjà de processos de mediació i
diàleg entre les parts implicades.
En aquest sentit hem de fer patent la bona disposició i col·laboració dels diversos responsables de l’Ajuntament.

1.2. Objectius i actuació
L’actuació del defensor/defensora, des del respecte a la legalitat i
en el seu compromís de vetllar i protegir els drets de la ciutadania, s’inspira en el principi d’equitat i la recerca de la justícia. La ciutadania ha
de saber i conèixer l’existència d’aquesta valuosa Institució, que forma
part de l’engranatge político-administratiu de l’Ajuntament, però que
actua amb plena autonomia i llibertat de criteri.
L’àmbit de la ciutat és on les persones desenvolupen la seva vida i
exerceixen els seus drets i compleixen els seus deures de ciutadania.
L’Administració Municipal és l’administració més propera i, per tant, la
que rep en primera instància les reclamacions, queixes, aspiracions i
angoixes de les persones. I en èpoques de crisi, com la que estem patint, es fa més evident la proximitat dels ajuntaments amb els seus conciutadans, que amb recursos escassos no poden atendre moltes de les
necessitats i anhels de persones i famílies.
Caldrà avançar i reivindicar davant qui calgui més recursos que facin
possible les ajudes imprescindibles per exercir els drets de ciutadania,
recollits en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat.
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Precisament el contingut d’aquesta Carta és una guia per a l’actuació i decisions del defensor. La Bona Administració, caracteritzada per
les notes de transparència, eficàcia, imparcialitat, eficiència i diligència
és també un dels objectius de la nostra actuació. I penso que tots els
responsables municipals comparteixen aquest objectiu.

1.3. Actuacions, queixes, expedients i consultes
Durant el període de 2009 hem tramitat 293 expedients, i hem fet
29 intervencions sense expedient, gestions puntuals, que han quedat resoltes al moment.
Hem atès 536 consultes, moltes de les quals no eren relatives a
competències municipals però que requerien atenció i orientació. Cal
deixar constància dintre d’aquest capítol, que en algunes ocasions, des
de l’Oficina del Defensor s’han fet gestions amb entitats bancàries, amb
empreses privades i sobre temes veïnals, sempre amb l’objectiu de fer
mediació i evitar al ciutadà o ciutadana el llarg, costós i incert pelegrinatge judicial.
La distribució d’aquests 293 expedients per àrees, ha estat el següent:
131 de l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat
18 de l’Àrea d’Administració i Règim Interior
11 de l’Àrea d’Hisenda
9 de l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
36 de l’Àrea d’Urbanisme
53 de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat
8 de l’Àrea de Cultura i Educació
12 de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
12 de l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut
3 actuacions d’ofici, que estan degudament recollides a la
present memòria.
D’aquests expedients, en 114 ocasions no hem admès la queixa a
tràmit. Això ha estat, o bé perquè era la primera vegada que el ciutadà
o ciutadana es dirigia a l’Administració i per tant, no podia presentar la
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queixa al defensor; o perquè, la queixa no era del nostre àmbit de competència, o perquè feia referència a un altre municipi o perquè es tractava d’un tema fora de l’àmbit competencial de l’Ajuntament. En totes
aquestes ocasions s’ha donat la informació del departament o institució on podia dirigir-se el ciutadà o ciutadana que ens ha presentat la
queixa i en tot cas, sempre s’ha justificat el perquè de la no admissió.
Hem eliminat el seu contingut del text de la Memòria per ser irrellevant,
però en tot cas són expedients a la vostra disposició.
12 expedients del 2009 encara estaven en tràmit en el moment de
tancar l’exercici per fer la Memòria.
S’han resolt un total de 167 expedients.
En 28 casos la queixa ha estat traslladada a l’Àrea corresponent,
per petició expressa i autoritzada del ciutadà o ciutadana; en aquestes
ocasions es controla la resposta de l’Administració.
5 expedients han estat tramesos al Síndic de Greuges de Catalunya
perquè tractaven matèria de competència autonòmica. Se’n fa un seguiment.
S’han admès a tràmit 134 queixes.
D’aquestes, 38 s’han desestimat. Un cop estudiat el cas i revisat
l’expedient, el defensor ha constatat que el ciutadà no tenia raó o valorades les circumstàncies, no s’havia produït cap greuge. Sempre s’ha
donat resposta al ciutadà tot justificant i motivant la desestimació de la
seva queixa.
En 59 ocasions hem pogut resoldre la queixa mitjançant una entrevista amb el responsable polític o tècnic, en la que s’han tractat les possibles divergències i s’ha arribat a un acord favorable amb el ciutadà o
ciutadana, és a dir, s’han resolt amb la Col·laboració de l’Àrea.
En 3 ocasions els expedients s’han resolt amb una mediació, és a
dir, les parts implicades, amb l’ajut del defensor, han arribat a un acord.
S’han fet 34 recomanacions o suggeriments, dels quals 27 han estat
acceptats per l’Ajuntament, 3 han estat rebutjats i 4 estaven pendents
de resoldre en el moment de tancar la Memòria.
Per mitjà de les recomanacions i suggeriments, el defensor ha anat
posant de relleu, amb independència de criteri, objectivitat i equitat, els
aspectes i consideracions que poden contribuir a la millora de l’actuació municipal.
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I aquí vull recordar davant el ple la necessitat que l’Administració
Municipal i els responsables polítics de les diferents àrees responguin
les recomanacions amb diligència i celeritat. I quan aquestes són acceptades, que es preguin les mesures oportunes i que s’executin sense
dilacions innecessàries. Els retards i la manca de diligència causen desprestigi no solament a l’Administració i els seus responsables, sinó
també a la institució del Defensor. I si volem obtenir la confiança dels
ciutadans i ciutadanes respecte a les institucions públiques, caldrà actuar coordinadament, amb eficàcia, flexibilitat i diligència.

1.4. Conclusió
Per finalitzar, penso que en línies generals l’Administració Municipal de Girona i els seus responsables actuen i gestionen la cosa pública eficientment. Però cal millorar, cal progressar i avançar en ordre
a fer més efectius els drets de tota la ciutadania. Especialment en
aquests temps de crisi caldrà dedicar majors recursos i mitjans a la
problemàtica social existent. Cal un plantejament valent per evitar l’exclusió social de persones, famílies i col·lectius. Cal una aposta decidida per facilitar la integració dels nouvinguts. Cal una aposta seriosa
per cercar solucions al problema de l’habitatge, al drama de l’atur, a
les necessitats de mobilitat i d’educació integradora, per aconseguir
que tots els barris se sentin part de la ciutat, per avançar vers una democràcia participativa.
En la Memòria que teniu a les vostres mans hi ha les dades numèriques, però la meva funció va més enllà d’exposar aquestes dades.
En el contingut de les recomanacions realitzades podreu constatar
que hi ha aspectes de l’Administració Municipal i d’algunes decisions
adoptades que cal millorar. I sense pretensió d’exhaustivitat apuntaré
el següent:
– És necessària una major coordinació entre les diferents àrees, per
evitar que la descoordinació entre els seus responsables perjudiqui tant l’eficàcia de l’Ajuntament com els drets de la ciutadania.
– Cal un compliment més eficaç i acurat del contingut de les cartes
de servei.
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– Cal un compromís més clar per respondre en temps i forma les
peticions de la ciutadania.
– S’ha de fer més visible que la policia està al servei de la ciutadania, i no només per imposar sancions de forma prioritària.
– S’ha d’aprofitar més intensament la xarxa de centres cívics per
acostar encara més l’Administració Municipal a la ciutadania.
– Hem de seguir impulsant el teixit associatiu i participatiu de la ciutadania.
– Cal donar més facilitats per a l’accés dels ciutadans i ciutadanes
als responsables polítics.
– S’ha de millorar els tràmits de comunicació de les resolucions administratives, per evitar dilacions perjudicials per a tots.
– Hem de ser més eficients i executar al més ràpidament possible
el contingut de les resolucions i els decrets.
He començat dient que l’aposta del nostre Ajuntament, en crear i
posar en funcionament l’Oficina del Defensor, ja fa deu anys, és una
aposta valenta i generosa, un compromís agosarat en favor de la transparència, del control extern de l’actuació municipal, tot facilitant un nou
canal àgil de participació i reclamació a la ciutadania. Cal que la ciutadania conegui i utilitzi aquest mitjà, que no és un nou engranatge burocràtic ni un organisme depenent o sotmès a directrius polítiques o
condicionat pels que manen.
La generositat de l’Ajuntament ha fet possible l’existència d’aquest
organisme que té com a funció i finalitat essencial la defensa dels drets
i les llibertats de la ciutadania i la supervisió de l’actuació municipal, i
constitueix un nou mecanisme de garantia democràtica.
Sóc conscient que, en ocasions, les decisions del defensor poden
incomodar, poden ser molestes o simplement no ser compartides pels
implicats. Això és la grandesa de la democràcia. Però en totes les meves
actuacions i decisions, amb els mitjans de què disposem a l’Oficina, he
intentat prestar el millor servei possible: a la ciutadania, vetllant pels
seus drets, i a l’Ajuntament, intentant col·laborar per fer efectiu el principi de la Bona Administració.
Per acabar, permeteu-me reiterar el meu agraïment a tots els grups
polítics per la confiança i la col·laboració que m’heu atorgat i ratificar el
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meu compromís en favor de les persones, dels seus drets de ciutadania,
especialment de les més necessitades. I també ratifico la meva confiança
en la tasca dels que dediqueu part de la vostra vida a la política, a la res
pública, defensant les vostres idees amb la força de la paraula, en la perspectiva de servir el bé comú i els vostres conciutadans. Confio que tots
compartim la voluntat de caminar cap a una democràcia més participativa, on l’ètica, l’eficiència i la transparència garanteixin una Bona Administració al servei de la ciutadania gironina. Aquest és el meu compromís.

1.5. Altres actuacions del defensor de la ciutadania
Podem destacar com a més importants i per ordre cronològic, les
següents:
Sessió de Treball
Coordinació i convocatòria d’una sessió de treball a Girona, el dia
22 de gener, amb la participació dels defensors de Salt, Figueres, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i la defensora de Girona, per tractar diversos aspectes comuns en l’àmbit territorial i per preparar l’aportació
a les properes Jornades de Formació.
XI Trobada - Assemblea de síndics, síndiques, defensors i
defensores locals
Participació en la trobada de síndics i defensors locals de Catalunya,
celebrada a Sant Boi de Llobregat, el dia 26 de febrer de 2009. Renovació de la Junta.
Nomenament del nou Defensor de la Ciutadania
En el Ple de 14 d’abril de 2009, s’adopta entre d’altres l’acord de
nomenar a Ramon Llorente Varela, nou defensor de la ciutadania de
Girona.
II Taller de Formació
Assistència i participació en el segon taller de formació organitzat
pel FòrumSD.
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Monogràfic: “Procediment sancionador en matèria de trànsit”.
Aquest taller té lloc al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona el
dia 29 d’abril de 2009.
Fòrum de Pobles i Ciutats pels Drets Humans
Assistència al I Fòrum de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, al
Museu D’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el dia 14 de maig
de 2009, organitzat per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona i tots els ens locals que conformen la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.
Jornada de Treball. Síndic de Greuges - Defensors Locals
Participació i assistència a la Jornada de Treball organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya, el dia 21 de maig de 2009 a la seu del
Síndic, passeig Lluís Companys, 7 de Barcelona. Temes: Els serveis socials municipals, intervenció en la Llei de la dependència: problemes
específics. El nou marc legal mediambiental, la problemàtica acústica.
El capteniment de les policies locals: tipologia de les queixes.
Jornades de Formació de la Policia Municipal
Els dies 25 de maig i 1 de juny de 2009 el defensor participa, convidat pel cap de la Policia Municipal, en les Jornades de Formació que
s’organitzen anualment per aquest col·lectiu.
Jornada Sant Jaume d’Envetja
Assistència a la convocatòria, per part de la Sindicatura de Sant
Jaume d’Envetja d’una jornada per visitar el poble i l’oficina, conèixer
el seu funcionament i fer l’intercanvi d’experiències de les diferents oficines. 11 de juny de 2009.
Sessió de Treball
Coordinació i convocatòria d’una sessió de treball a Girona, el dia
10 de juliol de 2009, amb la participació dels defensors de Salt, Figueres, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Girona, per tractar diversos aspectes comuns en l’àmbit territorial i per preparar l’aportació a les properes Jornades de Formació.
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Jornades de Formació. Vigo
Assistència i participació en el “II Encuentro Estatal de Defensores
Locales”. Que té lloc a Vigo els dies 1 i 2 d’octubre de 2009.
Diferents conferències sobre la percepció ciutadana del sistema judicial, el dret a una Bona Administració i bones pràctiques administratives, Carta Europea de Salvaguarda dels Drets dels Ciutadans, importància dels mitjans de comunicació en les tasques dels defensors locals,
anàlisi de les queixes per conflictes entre oci i convivència ciutadana,
propostes de recomanacions, convenis de col·laboració, anàlisi de punts
de trobada i divergències entre les formes d’actuació dels defensors.
Debat final i conclusions.
Jornades de Formació. Girona
Recepció i acolliment de les IV Jornades de Formació, organitzades
conjuntament amb el Fòrum SD i que tenen lloc a Girona a la seu d’Il·lustre Col·legi d’Advocats, els dies 19 i 20 de novembre.
Altres participacions, contactes, aportacions i intercanvi
d’experiències i altres temes
Visites a diferents Centres Cívics de la Ciutat a fi de donar a conèixer la Institució i el seu funcionament.
Intervenció en la redacció i difusió d’articles presentats conjuntament al Fòrum de síndics i defensors locals: Dia dels Drets Humans.
Diverses intervencions, per correu electrònic, al Fòrum, per a intercanvi d’opinions i experiències.
Intervencions en diversos mitjans de comunicació.

2. EXTRACTE DE LʼACTIVITAT DE
LʼOFICINA DEL DEFENSOR DE LA
CIUTADANIA DE GIRONA LʼANY 2009
Any 2008
Expedients pendents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Expedients tancats el 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pendents en el 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Any 2009
Total expedients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Expedients resolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Queixes admeses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Trasllat a l’àrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Trasllat a altres síndics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
No admesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
En tràmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Intervencions sense expedient

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Total consultes generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Visites concertades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Informacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Mitjans de comunicació

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Entrevistes i contactes per tramitació d’expedients

. . . . . . 329
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3. SÍNTESI DELS EXPEDIENTS
PER ÀREES
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3.1. Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat
Gestió de la via pública
2009/DCG/6, 38, 47, 90, 114, 143, 168, 173, 177, 183, 193, 196,
207, 208, 217, 221, 229, 230, 232, 238, 244, 245, 246, 248, 254, 255,
258, 271, 274, 276, 277, 278, 282, 283, 285
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
Total actuacions: 870

2009/DCG/4
Una ciutadana presenta una queixa referent a la circulació dels camions de les obres del TAV.
Tractant-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que, prèvia
autorització podíem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea corresponent a fi que li donin una resposta.
Ens autoritza. Tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/5
Una ciutadana presenta una queixa referent a les molèsties que causen les cues i el xivarri de la gent davant l’oficina de tramitació de DNI
i passaports al carrer Sant Agustí.
És una oficina que pertany a l’Administració de l’Estat. Prèvia intervenció de la Policia Municipal per constatar els fets i la seva incidència a
la via pública, s’acorda demanar col·laboració a la Delegació del Govern
perquè s’adoptin mesures conjuntes per minimitzar aquest problema.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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2009/DCG/11
Un grup de veïns del carrer Bisbe Sivilla presenten una queixa per
la tala d’arbres al parc Central, en motiu de les obres del TAV.
Fetes les gestions amb l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i
Seguretat, s’acorda convocar una reunió amb els veïns per tal d’informar d’aquestes actuacions.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/16
L’Associació de Veïns i comerciants del carrer Ballesteries presenta
una queixa per disconformitat amb la resposta de l’Ajuntament referent
a l’enllumenat del carrer Ballesteries.
Fetes les gestions amb l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i
Seguretat, s’acorda donar les instruccions oportunes per tal que es revisi el sistema d’encesa automàtica d’aquesta zona.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/17
Un ciutadà presenta una queixa referent a les obres que s’han realitzat, presumptament durant el cap de setmana, en el local comercial
situat als baixos de l’edifici del carrer Bilbao, 5-7.
S’acorda informar a la Policia Municipal i demanar la seva intervenció si es torna a repetir aquest incompliment d’horari.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/36
Una ciutadana presenta una queixa referent a la manca d’estacionament públic al barri de Santa Eugènia.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que si ens
autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin resposta. Ens autoritza. No tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
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2009/DCG/37
Un ciutadà presenta una queixa amb relació al soroll provinent d’una
caixa de llums adossada a la façana de l’edifici on viu.
Tractant-se d’un tema puntual, però reincident, es demana a les Brigades Municipals que ho resolguin. Així ho fan.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/41
Un ciutadà presenta una queixa referent a la manca d’il·luminació i
estat de neteja del carrer Font del Rei.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa al ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens
autoritza, podem traslladar el contingut de la seva queixa i les seves
dades a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta. Ens autoritza. No tenim constància de la resposta donada al
ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/43
Un ciutadà presenta una queixa pels inconvenients que tenen els
veïns, quant a la circulació de vehicles, degut al fet que les obres del
pàrquing de darrere l’Ajuntament estiguin parades.
Es demana informe a la responsable de l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat i se’ns comunica que als veïns no se’ls hi
ha modificat el sentit de circulació del carrer Sant Josep i que poden
circular-hi normalment i no cometen cap infracció.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/52
Una ciutadana presenta una queixa per la manca de resposta a una
petició de targeta de transport gratuït, que va sol·licitar el juny de 2006.
Atès que en el moment que va fer la petició complia els requisits que
li marcava la normativa, fet que justifica amb la còpia del certificat de
la Seguritat Social.
Atès que en data juny de 2007, en no rebre resposta, va reiterar la
seva petició, també sense obtenir resposta.
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Atès que la manca de resolució dins de termini, per part de l’Ajuntament, ha causat un greuge a la ciutadana que, actualment, no té vehicle particular i necessita desplaçar-se en transport públic.
Atès que actualment han canviat els criteris i també ha canviat l’àrea que gestiona aquest tema i ara no compleix el requisit, únic per altra
banda, de tenir acomplerts els 70 anys.
Atesa l’obligació que té l’Ajuntament de donar resposta, dins de
termini, als escrits presentats, el defensor de la ciutadania formula la
següent
RECOMANACIÓ:
Donat que, en el moment en què la ciutadana va sol·licitar la targeta
de transport gratuït, complia les condicions legals i reglamentàries conforme s’indicava en els impresos de sol·licitud, s’entén que procedeix,
segons criteri del defensor, i malgrat no tenir 70 anys, l’expedició a favor
de la ciutadana de l’esmentada targeta que li permet utilitzar el transport públic de forma gratuïta.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA

a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Ens autoritza. No tenim constància de les resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA

2009/DCG/58, 135
Varis ciutadans presenten queixes referents a les molèsties que causen als veïns, l’horari de les obres del TAV.
En tractar-se de primeres peticions a l’Ajuntament s’informa els ciutadans i ciutadanes del procediment habitual en aquests casos i també
que si ens autoritzen podem traslladar el contingut de les queixes i les
seves dades a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que els donin
una resposta.
Ens autoritzen. No tenim constància de les resposta donada.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA

2009/DCG/79
Una ciutadana presenta una queixa reincident, referent a la problemàtica creada en torn de les obres d’ADIF, quant a l’estacionament.
És un tema que implica moltes variables i molts interessats, aliens
a l’Ajuntament i el defensor no pot fer altra cosa que traslladar la queixa
a l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat i recordar als
seus responsables que busquin alternatives a la manca de places d’aparcament, sobretot per persones que utilitzen el tren a diari per anar
a Barcelona o a Figueres.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA

2009/DCG/73
Una ciutadana presenta una queixa referent al canvi de circulació
que s’ordena, els dies en què té lloc un acte multitudinari, a la zona de
Fontajau.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que si ens autoritza podem traslladar el contingut de la seva queixa i les seves dades

2009/DCG/83
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb la pintura emprada
en la senyalització dels passos de vianants.
Com que es tracta d’un tema reincident es demana a l’Àrea responsable que ens informi i ens comuniquen que la pintura utilitzada
prové d’un concurs públic, que s’ajusta a la normativa i també que s’aplica material granulat antiderrapant per millorar les característiques de

2009/DCG/78
Uns ciutadans en representació d’uns veïns del barri de Mas Ramada presenten una queixa en relació amb els canvis de circulació afectats per un projecte de l’Ajuntament.
El defensor s’entrevista amb els veïns i, acompanyat del regidor del
barri, va a veure la zona i com afecta als veïns el canvi de circulació que
té previst l’Ajuntament.
El defensor intervé en mediació a fi d’aconsellar que veïns i regidor
s’assentin a dialogar i a cercar la solució més ajustada als requeriments
tècnics i a les pretensions dels veïns.
Es porten a terme diverses reunions.
RESOLUCIÓ: MEDIACIÓ
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flotació i adherència d’acord amb la norma UNE-EN 1423. Es va iniciar
aquesta aplicació l’any 2008.
Es facilita aquesta informació al ciutadà.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/95
Un ciutadà presenta una queixa referent a la prohibició d’estacionament a la plaça Ciutat de Figueres.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que si ens autoritza podem traslladar el contingut de la seva queixa i les seves dades
a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Ens autoritza. No tenim constància de les resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/113
Un ciutadà presenta una queixa per manca de resposta a un escrit
presentat en relació amb una petició reiterada, per la col·locació d’una
esquena d’ase al carrer Església de Sant Miquel.
Atès el temps transcorregut i el fet que, com a resposta d’una antiga petició se li va contestar que es tornaria a valorar, es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que d’acord amb el contingut de l’article 118.5 del capítol sisè del
ROM, el qual estableix que el Defensor de la Ciutadania ha de vetllar
perquè l’Administració Municipal resolgui en temps i forma deguda les
peticions i els recursos que li han estat presentats, es valori la possibilitat d’instal·lació de l’esquena d’ase que se sol·licita i en tot cas, es
doni resposta a la petició del ciutadà.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ PENDENT
2009/DCG/115
Una ciutadana presenta una queixa per la manca de protecció d’unes obres al passeig Sant Joan Bosco.
El defensor constata que les obres a les quals es fa referència ja
estan acabades. No obstant, si es dóna un cas semblant es recordarà
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als responsables que s’han d’evitar inconvenients com els que han motivat aquesta queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/116
Un ciutadà presenta una queixa referent al mal estat d’algunes voreres del barri de Sant Grau, i zones del voltant.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que si ens autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades a
l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Ens autoritza. No tenim constància de la resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/134
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb la manca de resposta
de varis escrits, en concret juny 2004, 21 de març de 2005, 7 novembre
2006 i 21 de juliol 2008, que ha dirigit a l’Ajuntament exposant la seva
preocupació referent a la perillositat i l’aparició d’esquerdes al tram del
Carrer Disseminat Caputxins, que limita amb la seva propietat.
Al marge que el contingut de les queixes dels ciutadans mereixin, o
no, favorable acollida per part del Consistori, el defensor entén que cal
respondre i contestar en forma i en un termini raonable les seves peticions, prèvia actuació dels serveis tècnics implicats.
En el present cas, les comunicacions reiterades del ciutadà esmentat sembla que no han merescut l’atenció imprescindible per part dels
responsables de l’àrea corresponent, i atès que entre les competències
del defensor, segons el ROM, hi ha la de vetllar perquè l’Administració
Municipal resolgui i respongui en temps i forma les diverses reclamacions
o peticions que se li adrecen, ens veiem en l’obligació de fer la següent
RECOMANACIÓ:
Que es reiteri als responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament, o Administració Municipal que, en ordre a garantir el dret de la
ciutadania a disposar d’una bona administració, transparent i eficient,
un cop rebuda una petició o reclamació de qualsevol ciutadà/ciutadana,
i prèvies les gestions oportunes per part dels serveis tècnics, sigui ade-
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quadament contestada, i no precisament amb el silenci administratiu.
I per tant, en relació al tema concret del senyor IMC, demanem que les
seves peticions o comunicacions siguin contestades en breu.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ PENDENT
2009/DCG/151
Una ciutadana presenta una queixa per deixar constància del que
ella entén que és una injustícia: privar un ciutadà de poder exposar per
vendre llibres i altres objectes a la Rambla, els dissabtes i festius.
Es demana una entrevista a la ciutadana per tal d’explicar-li la normativa sobre l’ocupació de la via pública. Davant el desestiment de
continuar la tramitació de la queixa, aquesta s’arxiva.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/164
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb diversos problemes relacionats amb les obres del carrer Gavarres de Santa Eugènia.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que si ens
autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Ens autoritza. No tenim constància de les resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/175
Un ciutadà presenta una queixa referent a la circulació i excés de
velocitat al carrer Bescanó.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que si ens autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades a
l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Ens autoritza. Tenim constància de les resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
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2009/DCG/181
Un ciutadà presenta una queixa referent a les molèsties que li causa
un banc que ha instal·lat l’Ajuntament, just sota de casa seva, al carrer
Primer de Maig, 155.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que si ens autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades a
l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Ens hi autoritza. Tenim constància de la resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/187
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb la dificultat de
circulació de vehicles a la zona de Fontajau.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que si ens
autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Ens hi autoritza. No tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/210
Un ciutadà presenta una queixa referent a l’estat del carrers Riera
Marroc i Riera de Llémana.
Després de les gestions realitzades, el defensor constata que el ciutadà també s’havia dirigit a l’Ajuntament, via “bústia d’avisos” amb la
mateixa petició i per tant, no pot intervenir fins que l’Ajuntament respongui al ciutadà.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/213
Una ciutadana presenta una queixa davant la impossibilitat de poder
accedir a la Catedral de Girona degut a dos esglaons que hi ha a la
plaça dels Apòstols.
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La titularitat de la plaça dels Apòstols és del Bisbat de Girona.
Denegada, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, una petició per la construcció d’una rampa per salvar aquest
desnivell, s’acorda fer, des de l’Ajuntament, gestions amb l’equip redactor de la Catedral de Girona a fi que es faci una altra proposta més
respectuosa amb el conjunt arquitectònic.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/237
Un ciutadà presenta una queixa relativa a una sanció imposada per
incompliment de les senyals de direcció obligatòria, i en concret pel
que fa a la deficient senyalització del pàrquing de davant la Guàrdia
Civil, al carrer Emili Grahit, i del tracte rebut per la Policia Municipal.
El defensor es desplaça a la zona per tal de constatar l’estat de senyalització i, reconeix que la seva queixa està justificada ja que la senyalització és molt deficient.
Entrant al carrer Emili Grahit des de la plaça Països Catalans, amb
direcció cap a Quart, únicament al costat del semàfor que hi ha situat
a l’encreuament del carrer Joaquim Ruyra, sobre la calçada, hi ha un
senyal d’obligatorietat de continuar circulant sobre el carril de la dreta.
Aquesta senyal sembla que obliga els dos carrils.
Al mateix temps també es constata que des de la plaça dels Països
Catalans, en direcció a Quart, no hi ha cap indicació sobre com accedir al pàrquing esmentat, creant confusió i desorientació, o com a mínim
no facilitant la informació pertinent.
Per tant el defensor decideix fer una recomanació a l’Ajuntament
perquè millori la senyalització, pel que fa als vehicles que procedeixen
de Girona i que vulguin accedir a aquest pàrquing.
RECOMANACIÓ:
Per evitar problemes a la ciutadania sobre l’accés al pàrquing situat
al carrer Emili Grahit, davant la Guàrdia Civil, a criteri d’aquest defensor, seria convenient i necessari posar panells informatius sobre com
accedir al pàrquing esmentat i col·locar senyals més visibles i orientadores, evitant d’aquesta manera actuacions irregulars o infraccions dels
ciutadans i ciutadanes que procedint de la plaça Països Catalans no
veuen la manera de poder accedir a aquest pàrquing.
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Per altra banda i respecte al tracte rebut per part de la Policia Municipal, el defensor es lamenta profundament que persones investides d’autoritat no actuïn amb consonància amb el que els és exigible: tracte respectuós i considerat, envers tots els ciutadans. La policia
està per controlar i fer complir les normes, però amb respecte cap a
la ciutadania.
Així doncs i arran d’aquesta queixa, des de l’Oficina del Defensor,
com ja s’havia fet en altres ocasions, s’insisteix en recordar a la policia
municipal la necessitat i obligació de dirigir-se a la ciutadania amb respecte i sensibilitat.
Atenent totes aquestes circumstàncies, sobretot pel que fa a la deficient senyalització d’accés al pàrquing, es demana que es revisi l’expedient sancionador, tot plantejant la possibilitat d’anul·lació de la denúncia.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/247
Uns veïns del Barri Vell presenten una queixa per problemes relacionats amb l’activitat d’un establiment de restauració del Barri Vell, situat a les escales de Sant Domènec, amb la plaça de l’Oli, la plaça Sant
Domènec, el carrer Sant Josep, etc.
Els veïns es queixen que de manera recurrent, l’Ajuntament no contesta les reclamacions i peticions dels veïns, en les quals mostren la
seva disconformitat amb els horaris de tancament dels establiments,
amb la ubicació de les taules que ocupen espais públics en detriment
dels veïns i veïnes i de ciutadans i ciutadanes en general, en benefici
dels propietaris o titulars de les activitats, i també dels sorolls més enllà
del que és admissible.
Segons planell signat per la regidora de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat, l’any 2009, aquest establiment té concedit un permís per col·locar en l’espai públic 6 taules, i per fer activitats a les terrasses fins les 22 hores, si bé, pot allargar l’hora de tancament fins les
24 hores, SI NO ES PROVOCA MOLÈSTIA ALS VEÏNS.
Els veïns han reiterat les queixes pel que fa a la manca de respecte
dels horaris i de la manca de control de l’ocupació indiscriminada de
l’espai públic, (en ocasions hi ha 17 taules parades) i de la manca de
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control policial, malgrat les promeses al respecte. En definitiva no es
respecten els drets dels veïns tant pel que fa al descans com pel que
fa a disposar amb llibertat dels carrers i els espais públics del Barri Vell.
En ordre a fer compatibles els drets dels veïns i la ciutadania en general i les necessitats dels negocis ubicats al Barri Vell, després d’analitzar les diverses queixes dels veïns, des de la institució del Defensor
es fan les següents recomanacions:
1. Que es revisin les llicències i els permisos atorgats als establiments d’aquesta zona per determinar-ne la possible responsabilitat si
incompleixen les condicions establertes en les autoritzacions.
2. Que s’informi degudament els veïns sobre les condicions d’ocupació dels espais públics, amb indicació de les taules autoritzades, els
horaris corresponents i el període al qual fa referència l’autorització.
3. Que es garanteixi el lliure accés i trànsit dels veïns pels carrers i
places del Barri Vell, sense la necessitat d’haver de demanar permís i
favors als usuaris dels diferents negocis del Barri Vell.
Cal fer esment que a l’inici del carrer Carreres Peralta, se sol produir
una aglomeració de consumidors, en determinades hores, que impedeixen fins i tot el pas dels veïns i veïnes i ciutadans i ciutadanes, tot
ignorant si el comerç que proporciona la beguda té autorització per ocupar la via pública.
4. Que s’adoptin les mesures oportunes per fer complir l’Ordenança
de convivència ciutadana, fent respectar les autoritzacions atorgades,
els horaris de tancament, els límits de soroll i de la música que permeti
la tranquil·litat i el descans dels veïns. La vigilància policial sovintejada,
ha de ser un element que faciliti compaginar els drets del veinatge i les
necessitats dels negocis.
5. Mantenir reunions de veïns i veïnes, comunitats i comerciants, per
clarificar i reordenar la convivència i les relacions al Barri Vell i evitar
confrontacions innecessàries.
Pel que sigui necessari la nostra Institució s’ofereix en el seu paper
de mediador.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA PARCIALMENT
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2009/DCG/250
Un ciutadà presenta una queixa referent a l’estat del paviment de la
travessia Auriga.
En tractar-se d’una queixa reiterada es demana informació a la responsable de l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat i
se’ns comunica que s’ha constatat que el paviment del carrer Albareda ha estat renovat. Pel que fa a la travessia Auriga, es farà un requeriment a la comunitat de propietaris de l’edifici a fi que renovi el
paviment, atès que es tracte d’un espai de la seva propietat.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/257
Un ciutadà presenta una queixa referent a les molèsties ocasionades per unes obres de renovació de la capa d’asfalt de la carretera de
Taialà, el dia el 12 d’agost, en la qual sembla ser que es van fer els treballs durant la nit.
Fetes les gestions amb la responsable de l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat, se’ns comunica que quan les obres impliquen tallar el carrer se solen programar durant la nit per no afectar la
mobilitat quotidiana.
Aquests treballs van ser finançats pel projecte de Fons Estatal d’Inversió Local i el calendari era just i es van haver de fer durant l’estiu.
Malgrat tot, el defensor, demana que no es facin treballs durant la
nit i en tot cas, si és indispensable, es prenguin les mesures necessàries per poder-ho comunicar als veïns i veïnes amb l’antelació suficient,
per evitar aquestes molèsties.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/279
Una ciutadana reitera una queixa davant aquesta institució sobre
la problemàtica generada per l’activitat de càrrega i descàrrega dels
camions que treballen per un supermercat, ubicat en la zona del
Güell.
Concretament les queixes eren perquè els camions ocupaven i pujaven a les voreres malmetent-les, pel soroll excessiu dels mateixos camions i les càmeres de refrigeració i també pel concert de clàxons quan,
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amb motiu del poc espai que tenen els camions per circular, es formen
embotellaments importants i també de la brutícia que la descàrrega
dels camions provoca al carrer.
Arran de la queixa i la intervenció de la defensora s’adoptaren algunes mesures que, en part, varen solucionar alguns problemes que originaven la queixa.
La veïna ha tornat a visitar la nostra institució i, després de fer constar que fa més d’un any no hi ha control policial al carrer Pau Casals,
s’ha queixat novament que els camions continuen aparcant sobre la
vorera, impedint en ocasions la circulació, originant concerts de clàxons i embrutint la vorera i el carrer.
El carrer Pau Casals és un carrer estret, en el qual es pot estacionar
als dos costats del carrer. Això deixa un espai molt limitat a la circulació de vehicles, agreujant-se el problema quan es tracte de camions de
gran tonatge.
Atès que són problemes antics i reiterats el defensor formula la
següent
RECOMANACIÓ:
Que s’extremi el control pel que fa a la càrrega i descàrrega al supermercat del carrer Pau Casals, que es procuri evitar l’ocupació de les
voreres, s’exigeixi evitar el soroll i es controli l’estat de neteja de la vorera, requerint als titulars del supermercat referit l’adopció de quantes
mesures siguin necessàries per fer compatibles els seus interessos amb
els drets i necessitats dels veïns i veïnes.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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Sancions en matèria de trànsit
2009/DCG/30, 63, 69, 84, 87, 100, 105, 160, 165, 174, 184, 191,
253, 273, 281, 288, 289,
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/15
Una ciutadana presenta una queixa per disconformitat amb una
sanció imposada per estacionar en un lloc reservat per a càrrega i descàrrega.
En tractar-se d’una sanció i no havent-se formulat encara ni al·legacions, ni recursos, no s’admet la queixa i s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos. Abans d’adreçar-se a l’Oficina del
Defensor, cal donar a l’Ajuntament l’oportunitat de resoldre, d’acord
amb els tràmits i terminis legals.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/18
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb la resolució de l’Ajuntament a unes al·legacions presentades contra una sanció
imposada per estacionar sobre una vorera.
Fetes les gestions i estudiat l’expedient, el defensor, tot i comprendre els problemes exposats, constata que l’expedient s’ha tramitat conforme al procediment administratiu comú, per la qual cosa
considera que l’Ajuntament ha actuat segons la legalitat i sense causar greuge. Per tant, es desestima la queixa presentada i així es comunica al ciutadà.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/19
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb la resolució d’unes al·legacions presentades contra una sanció imposada per
estacionar en zona de càrrega i descàrrega, exposant, segons l’agent,
una fotocopia de la targeta de reserva d’estacionament per a persones
amb disminució.
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Estudiada la normativa vigent i l’expedient en concret de l’interessat, des de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, es formulen les
següents argumentacions i suggeriments:
a) Pel que fa a la sanció i la presumpta utilització d’una fotocòpia de
la targeta en lloc de l’original:
Tot i respectant la presumpció de veracitat dels agents, es fa molt
difícil per aquesta defensora no donar també credibilitat a les manifestacions d’un ciutadà, que afirma amb tota rotunditat que la targeta exhibida al seu vehicle era l’original.
En aquest supòsit concret que ens ocupa, si analitzem la butlleta
de sanció i el motiu pel qual se sanciona, podem pensar que hi havia
algun desconeixement per part de l’agent sobre com són aquestes targetes, tota vegada que menciona que no hi constava la matrícula del
vehicle quan aquesta dada no hi figura mai. A les targetes només hi
consta a la part que es fa visible, el número, el període de validesa i la
condició del titular (conductor o no conductor), per tant aquestes dades
figuraven a la targeta exhibida, i no es pot requerir cap altre identificació que aquesta.
Cal considerar també que la persona sancionada ha justificat que
efectivament la seva filla disposa d’una targeta de titular no conductor,
número 82/2002, amb període de validesa fins l’any 2012.
Davant el dubte, fonamentat en el textual de la butlleta i la ratificació
de l’agent que es refereix a “una fotocòpia de la targeta sense matrícula,
o a una fotocòpia sense cap mena d’identificació”, indistintament, i sobretot davant el fet que s’ha justificat l’existència d’una targeta vàlida i
vigent, es proposa sol·licitar que es deixi sense efecte la sanció.
Però alhora també es vol fer un advertiment a la persona que ha formulat la queixa, per tal que tingui la màxima cura en la utilització de la
targeta, que en faci ús només en benefici i per atendre les necessitats
de la persona titular i que eviti qualsevol temptació (que es pot donar
per comoditat si s’utilitza més d’un vehicle, o per altres raons) d’exhibir una fotocòpia en lloc de la targeta original.
També hi ha la consciència de la picaresca que es pot donar i que
en realitat es dóna entorn de la utilització d’aquestes targetes, la qual
cosa fa pensar també que caldria utilitzar un altre model de targetes
que impedís qualsevol mal ús o possibilitat de manipulació i còpia.
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Tot i que aquesta qüestió no és competència municipal, la defensora pensa que no estaria malament transmetre aquest suggeriment a
d’administració competent, perquè elaborés un sistema de targeta més
modern i més segur.
b) Pel que fa als termes de la denúncia i l’expressió “minus” per referir-se a les persones amb alguna minusvalidesa, se suggereix que
s’adverteixi a l’agent que tingui més cura i eviti la utilització d’aquest
diminutiu entre cometes, poc apropiat i que pot resultar ofensiu, com
així ha estat en aquest cas, per algunes persones afectades.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/27
Una ciutadana presenta una queixa referent a una actuació de la Policia Municipal, en sancionar-la i retirar-li el vehicle de la via pública.
En tractar-se d’una sanció i no havent-se formulat encara ni al·legacions, ni recursos, no s’admet la queixa i s’informa la ciutadana del
procediment habitual en aquests casos. Abans d’adreçar-se a l’Oficina
del Defensor, cal donar a l’Ajuntament l’oportunitat de resoldre, d’acord
amb els tràmits i terminis legals.
Pel que fa a la sanció ha de presentar les al·legacions dins el termini
que la mateixa sanció li indica i pel que fa a l’actuació municipal només
vol deixar-ne constància.
Així doncs, per petició de la interessada, traslladem la queixa a la
regidora de Seguretat.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/32
Una ciutadana presenta una queixa per disconformitat amb la resolució de l’Ajuntament, estereotipada i sense motivació, a les al·legacions presentades contra una sanció imposada per circular amb excés
de velocitat.
Revisat l’expedient i la seva tramitació es constata que s’ha tramitat correctament.
Tal com ja s’ha fet en altres ocasions, la defensora insistirà en la necessitat que l’Ajuntament resolgui motivadament les al·legacions de la
ciutadania.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA i suggeriment
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2009/DCG/50
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb una sanció imposada per presentar una fotocòpia de la targeta de reserva d’estacionament per minusvalidesa.
La defensora fa les següents consideracions i formula un suggeriment:
S’ha fet tot el que ha estat possible per esclarir els fets objecte de
la queixa i determinar si s’exhibia l’original o la fotocopia de la targeta,
però el Policia Municipal que va imposar la sanció ha ratificat la denúncia i assegura en les seves observacions que “presentava fotocopia de la targeta i les dades de la targeta, com període de validesa, número de targeta, etc., no eren visibles”.
Avala la credibilitat de la seva informació el fet que la Policia Municipal està molt alerta amb aquests temes tota vegada que s’ha detectat moltes irregularitats amb l’ús de les targetes i el tema de les fotocòpies també s’ha detectat reiteradament. De vegades això passa, i
fins i tot pot arribar a ser comprensible, encara que no justificable legalment, en persones que utilitzen més d’un vehicle, possiblement per
evitar haver de canviar constantment la targeta de vehicle.
De cap manera s’afirma que sigui aquest el cas, però tampoc es pot
passar per alt la presumpció de veracitat que la llei atorga a tots els
agents sense excepció, sempre i quan no es pugui destruir amb prova
de contrari fefaent.
Des de la perspectiva del ciutadà sancionat, el qual afirma amb rotunditat que exhibia l’original, es vol deixar constància que és una persona molt preocupada per aquesta qüestió, com ho demostra el fet que
s’ha dirigit a la defensora del ciutadà en d’altres ocasions per expressar el seu malestar per la falta de control dels vehicles que, sense disposar de la targeta, estacionen en llocs reservats i causen problemes
als que, com ell, ho necessiten de veritat.
Es fa difícil imaginar que una persona sensibilitzada per aquest tema
pugui fer ús de la seva targeta de forma incorrecta o no reglamentària.
És per això que la defensora fa el següent
SUGGERIMENT:
Que es torni a revisar l’expedient amb número de butlleta 50205224,
i es permeti a l’interessat prestar declaració sobre la seva versió dels
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fets, perquè puguin ser contrastats amb la presumpció de veracitat de
l’agent, que tampoc es pot posar en dubte.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/53
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb l’actuació de la Policia Municipal en ser sancionada quan va aturar-se un moment, per recollir un paquet.
El ciutadà no vol formular al·legacions només demana que el seu
malestar i desacord amb l’actuació de l’agent, arribi a la regidora de la
Policia Municipal.
Per petició expressa del ciutadà es trasllada la queixa.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT DE QUEIXA
2009/DCG/64
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb una sanció
imposada per no respectar el color vermell d’un semàfor, de la ronda
Pont del Dimoni.
Revisat l’expedient el defensor constata que està pendent de resposta per part de l’Ajuntament i per tant el defensor no pot intervenir.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/80
Un ciutadà presenta una queixa referent a dues sancions i retirada
de punts que se li va imposar per estacionar al carrer Lorenzana, cantonada amb Juli Garreta.
Fetes les gestions pertinents amb la Secció de Multes, i tenint en
compte les circumstàncies i arguments exposats, s’acorda reduir l’import de la sanció a la meitat.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/92
Una ciutadana ha presentat una queixa al defensor de la ciutadania,
referent a una sanció imposada per obstaculitzar greument la circulació al carrer Emili Grahit, 71, el dia 10 de gener de 2008.
Examinat el contingut de la queixa i els diversos elements probato-
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ris aportats per l’Àrea corresponent i per la mateixa interessada, es fan
les següents consideracions:
– Es constata que la ciutadana és titular de places d’aparcament a
l’edifici del carrer Emili Grahit, 73 on hi està empadronada.
– El dia 10 de gener de 2008, després d’intentar accedir al seu garatge i comprovar que un vehicle mal estacionat li privava l’accés, va
telefonar a la Policia Municipal a fi d’exposar els fets i demanar la intervenció de la grua per retirar el vehicle. Aquesta trucada ha estat constatada per la mateixa Policia Municipal que afirmen que es va realitzar
a les 13.22 hores.
– A les 13.30 hores l’agent número 10121 formula denúncia a la ciutadana que presenta la queixa, per obstaculitzar greument la circulació, que constitueix infracció de l’article 15.3.b de les Normes de Trànsit i Circulació. La denúncia no li és lliurada en mà a la persona
interessada, per estar l’agent en un altre servei prioritari, sense que s’especifiqui quin és aquest servei, privant a la ciutadana del dret a la seva
defensa en el moment adequat del procediment.
– Es dóna el fet que el domicili declarat del vehicle no coincideix
amb el del seu titular, el senyor CSR, per tant, no aconseguint notificar,
pel procediment ordinari, s’inicien els tràmits reglamentaris per la corresponent notificació per edictes. Com que la butlleta, tal com ja hem
fet esment, no va ser entregada en mà, tanmateix també va perdre el
dret a pagar amb bonificació.
– Un cop realitzades les corresponents publicacions en el BOP, i iniciat el tràmit del procediment en via executiva, l’esposa del senyor CSR
i conductora habitual del vehicle, s’assabenta de l’existència de la sanció i sol·licita una entrevista amb la regidora responsable de la Policia
Municipal, al mateix temps que fa efectiu el pagament de l’import de la
denúncia, més el recàrrec corresponent.
– Entenem que la ciutadana que es queixa va intentar que la Policia
Municipal actués per tal de salvaguardar el seu dret de poder accedir
al seu garatge. Davant la manca d’auxili i a l’espera que aparegués el
titular del vehicle mal estacionat, va esperar uns moments i finalment,
veient que no es resolia la situació, va optar per marxar.
Atesos aquests antecedents i les circumstàncies exposades, sense
entrar a valorar la conveniència que les notificacions de les denúncies
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i sancions es fessin amb els mateixos mitjans que s’utilitzen per a la via
de constrenyiment, i entenent que a banda de sancionar, la Policia Municipal té la funció de donar suport i garantir els drets dels ciutadans i
ciutadanes, el defensor de la ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que s’anul·li la sanció número de butlleta 50152245 imposada al senyor CSR com a titular del vehicle, del qual n’és la conductora habitual
la seva esposa i es retorni l’import abonat pel concepte de sanció més
els recàrrecs.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ REBUTJADA
2009/DCG/133
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb la resolució de l’Ajuntament a les al·legacions presentades contra una denúncia imposada per estacionar en bateria, al vial d’accés a l’Hospital Trueta.
Després de les gestions fetes amb l’Àrea de Mobilitat, Coordinació
Territorial i Seguretat, i tenint en compte les circumstàncies i els arguments exposats s’acorda acceptar la proposta del defensor i deixar
sense efecte la sanció imposada.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/140
Hem rebut dues queixes en relació amb dues sancions imposades
per estacionar en llocs prohibits temporalment per reserves d’ocupació de la via pública, degut a obres o treballs i la corresponent col·locació dels senyals de previ avís.
Una sanció fa referència a l’ocupació de la plaça Assumpció, davant del número 4 el dia 23 de març, i l’altre al carrer Canonge Dorca,
cantonada amb Bernat Boades, el dia 21 d’abril.
En ambdós casos els titulars dels vehicles asseguren que les senyals no eren col·locades en el moment de la sanció.
Fetes les comprovacions amb l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat, s’ha constatat que la reserva va ser degudament
sol·licitada i autoritzada per l’Ajuntament, en ambdues ocasions.
Per poder determinar si els senyals indicatius de la prohibició temporal van estar col·locats amb l’antelació que marca la normativa, es
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va demanar el corresponent informe a la Policia Municipal i la resposta
va ser la següent:
...
2. Pel que fa al carrer Canonge Dorca cantonada amb Bernat Boadas, de l’informe de la Policia se’n desprèn que no hi ha constància de
la col·locació dels senyals de prohibició temporal el dia que va ser sancionat el vehicle.
Atès tot l’exposat es formula la següent
RECOMANACIÓ:
...
– I en referència a la queixa de l’estacionament al carrer Canonge
Dorca, i no podent justificar que realment els senyals determinaven la
prohibició amb l’antelació suficient, el defensor recomana que es revisi
l’expedient, generat per la butlleta número 50235521, que s’anul·li la
denúncia i per tant s’acordi la devolució de l’import corresponent a la
taxa del servei realitzat per la grua municipal, per retirar el vehicle de la
via pública.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA

1. A la plaça Assumpció, la Policia ens comunica que te constància
de la col·locació dels senyals.
Atès tot l’exposat es formula la següent
DECISIÓ
– Atesa la presumpció de veracitat dels agents i per no poder desvirtuar els fets, el defensor desestima la queixa referent a la sanció per
estacionament en zona reservada temporalment per obres a la plaça
Assumpció, i així ho comunicarà al ciutadà que ha presentat la queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA

2009/DCG/152
Hem rebut dues queixes en relació amb dues sancions imposades
per estacionar en llocs prohibits temporalment per reserves d’ocupació de la via pública, degut a obres o treballs i la corresponent col·locació dels senyals de previ avís.
Una sanció fa referència a l’ocupació de la plaça Assumpció, davant del número 4 el dia 23 de març, i l’altre al carrer Canonge Dorca,
cantonada amb Bernat Boades, el dia 21 d’abril.
En ambdós casos els titulars dels vehicles asseguren que les senyals no eren col·locades en el moment de la sanció.
Fetes les comprovacions amb l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat, s’ha constatat que la reserva va ser degudament
sol·licitada i autoritzada per l’Ajuntament, en ambdues ocasions.
Per poder determinar si els senyals indicatius de la prohibició temporal van estar col·locats amb l’antelació que marca la normativa, es
va demanar el corresponent informe a la Policia Municipal i la resposta
va ser la següent:

2009/DCG/167
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb una sanció
imposada per una infracció que diu no ha comès.
Després de les gestions fetes amb l’Àrea de Mobilitat, Coordinació
Territorial i Seguretat, i tenint en compte els arguments exposats per el
ciutadà, des de la regidoria ens comuniquen que acreditats els fets, s’acorda deixar sense efecte la sanció.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

2009/DCG/163
Una ciutadana presenta una queixa amb referència a unes sancions
imposades per estacionar en una zona sense senyalitzar, sota les vies,
a la Travessia del Carril.
Després de les gestions realitzades, un cop revisat l’expedient, tenint en compte les circumstàncies i arguments exposats, s’acorda deixar sense efecte les sancions.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

2009/DCG/172
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb la resolució de les al·legacions presentades contra una sanció imposada per no
portar el cinturó de seguretat.
El defensor revisa l’expedient i malgrat entendre que l’actuació municipal, tot i atenir-se a la legalitat vigent és d’una rigorositat excessiva, atès que el fet objectiu és un dels previstos com a denunciables
i atès que la Policia Municipal no ha considerat prou justificables les

40

|

Defensor de la Ciutadania de Girona

al·legacions, entén que l’actuació de l’agent compleix amb la legalitat
del procediment i normativa establerta i per tant es desestima la queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/188
Una ciutadana presenta una queixa en disconformitat amb el procediment sancionador seguit per l’Ajuntament i la ratificació, després
dels pertinents recursos i al·legacions, de la sanció imposada i el pagament de la taxa per la retirada del vehicle per la grua.
Fetes les oportunes gestions i examinat l’expedient sancionador es
constata:
Que el dia 20 de gener de 2009 la ciutadana MASP va telefonar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia Municipal de Girona tot sol·licitant informació relativa a la legalitat per poder estacionar el seu vehicle al Passatge Emili Blanch.
El motiu de tal consulta era perquè la ciutadana havia de portar al
metge la seva mare, persona de mobilitat reduïda, i el poder estacionar en el lloc esmentat li evitaria desplaçaments innecessaris.
Des de l’Oficina de la Policia l’agent 11164 va informar a la titular de
la queixa el següent: “en atenció a les circumstàncies del lloc, el qual és
una zona no pavimentada, fora de vorera, sense senyalització vertical ni
horitzontal que reguli l’estacionament, amb accés a vehicles, i sense cap
denominació de plaça, zona de vianants, etc., l’estacionament no hauria
de comportar infracció a l’Ordenança municipal de circulació de Girona”.
La ciutadana en qüestió, fiada i confiada en la resposta de l’Oficina
d’Informació de la Policia Municipal, va estacionar en el lloc indicat del
Passatge Emili Blanch.
A les 16.50 hores del dia 20 de gener de 2009, l’agent 10066 imposà al vehicle estacionat 7034BBW, la sanció prevista a l’article 15,
apartat 14 de l’Ordenança corresponent. I a més la grua municipal va
intervenir i va retirar el vehicle del passatge.
La titular de la queixa ve fer les oportunes al·legacions i recurs de reposició, tant a la sanció com per la taxa per retirada de vehicle per la grua.
A la vista de la relació dels fets incontrovertits, atès que tots ells queden patents i clars en el propi expedient administratiu i a més contrastats per l’agent 11164 que emet l’informe.
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Considerant que el principi de legalitat, i també el d’equitat, han de
ser el fil conductor de qualsevol actuació o decisió administrativa.
Considerant que amb la seva relació amb la ciutadania l’Administració ha de respectar les expectatives legítimes i raonables que el
ciutadà o ciutadana tingui per raó de les informacions rebudes de la
pròpia Administració, es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Deixar sense efecte la sanció imposada amb número de butlleta
50203354 de 20 de gener de 2009.
I atès que és criteri del defensor que si no hi ha causa per la sanció,
tampoc hi ha justificació per la retirada del vehicle per la grua, es proposa la devolució a la ciutadana de l’import abonat en concepte de taxa
per retirada de vehicle per la grua municipal.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/205
Una ciutadana presenta una queixa per disconformitat amb una sanció imposada per estacionar al carrer Canalejas, en zona de càrrega i
descàrrega.
La ciutadana diu que en el moment que va estacionar en el lloc de
la denúncia, les senyals que limitaven l’estacionament, no hi eren.
Es demana al Departament de Mobilitat que ens informi sobre la
col·locació dels senyals i en tot cas que revisi l’expedient de denúncia.
Es constata que el senyal es va col·locar amb antelació a la sanció
i ho estaven tal com prescriu la normativa, per tot l’anterior es desestima la queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/243
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb la resolució d’unes al·legacions presentades contra una sanció imposada per
no disposar de distintiu que permet circular pel Barri Vell.
Després de les gestions realitzades, el defensor constata que el fet
d’haver canviat la seva motocicleta per una altra de nova, no justifica
la infracció, doncs va passar el temps suficient per poder fer el canvi
de matrícula del distintiu.
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No podent desvirtuar els fets ocorreguts, ni contrarestar l’actuació
de l’agent que va sancionar, es desestima la queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/251
Un ciutadà presenta una queixa al defensor de la ciutadania per disconformitat amb la resolució de l’Ajuntament a les al·legacions presentades contra una sanció imposada per “no utilitzar adequadament
el casc de protecció, el conductor d’una motocicleta o d’un ciclomotor de dues rodes autoritzat per a dues persones. El porta descordat.”
Fetes les gestions amb la Policia Municipal i demanat el corresponent informe l’agent es ratifica amb la sanció.
El conductor fa constar i assegura que és conductor habitual i de fa
molts anys que es desplaça molt sovint amb motocicleta i que mai aniria amb moto sense casc o portant-lo descordat.
Que des que porta moto és conscient del perill que aquest vehicles
tenen i sempre ha actuat amb total disciplina envers el Reglament municipal de circulació i totes les normatives al respecte.
En aquest cas la presumpció de veracitat de la qual gaudeix la Policia Municipal el deixa en una total indefensió.
Fa al·lusió i així ho vol fer constar que considera que és molt difícil
que un agent de la Policia Municipal sense aturar el conductor, en situació denunciant un altre servei prioritari, sigui capaç de determinar i
assegurar que un conductor de motocicleta que passa circulant, porta
el casc descordat.
El defensor comparteix aquest argument i considera que denunciar
un casc sense cordar o mal cordat, mereix i exigeix cert grau d’atenció
per part de l’agent denunciant.
Aquest fet, i la circumstància feta constar per l’agent, que en el
mateix moment, es trobava denunciant un altre conductor, fa que
aquest defensor consideri que existeixi la possibilitat que l’agent confongués la tira que acordona el casc, amb un altre element de la vestimenta del conductor i per tant la percepció que portava el casc descordat fos errònia.
Les circumstàncies que envolten els fets, apunten aquesta possibilitat com a prou probable, com per, davant el dubte, es faci la següent
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RECOMANACIÓ:
Que en casos com aquest, atesa la necessitat d’un alt grau d’observació i verificació, i amb la finalitat de no provocar un sentiment d’indefensió, el conductor infractor sigui aturat en el moment de la denúncia, si no hi ha una causa molt justificada que ho impedeixi i que
s’expliciti a la denúncia.
Com a conseqüència de tot això, recomanem que es revisi l’expedient 366927 i es deixi sense efecte la sanció.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/252
Un ciutadà presenta una queixa contra la imposició d’una sanció per
haver conduït, suposadament, “utilitzant un dispositiu de telefonia mòbil”.
L’agent no va aturar el vehicle en els moments dels fets i el denunciat va rebre la notificació amb posterioritat, per correu ordinari.
A la denúncia, l’agent fa constar expressament que no se li va entregar la denúncia per “estar en un altre servei prioritari”, sense explicitar quin servei, ni la causa concreta.
El ciutadà va fer al·legacions i va formular recurs de reposició, sense
que s’estimés ni una cosa ni l’altre. La resposta de l’Ajuntament és una
resposta estàndard, sense fer referència als arguments exposats i sense
més fonament que donant per reproduït el relat de la denúncia i basantse exclusivament en la presumpció de veracitat de l’agent.
Estudiats els antecedents i examinat l’expedient i analitzats tots els
aspectes de la denúncia i les al·legacions del ciutadà en qüestió, es fan
les següents consideracions:
Atès que s’ha constatat que el vehicle del ciutadà té instal·lat un dispositiu automàtic de mans lliures.
Atès que en la butlleta de denúncia no s’hi fa constar quina circumstància o servei prioritari realitzava l’agent per justificar que no s’aturés el denunciat.
Atès que en el seu dia, i en relació amb aquest mateix tema, els responsables de la Policia Municipal, seguint una recomanació de l’anterior defensora, ens varen comunicar que:
“Respecte a la necessitat de notificar a l’acte les denúncies, li haig
de dir que els comandaments han fet arribar als agents, l’ordre que, en
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les infraccions relacionades amb l’ús del cinturó de seguretat i l’ús de
telefonia mòbil, no se sancionin si no és possible la notificació a l’acte.”
Atès tots els arguments exposats i partint del criteri jurisprudencial
del Tribunal Contenciós Administratiu que:
“Les denúncies formulades pels agents de l’autoritat sense parar als
denunciats, no seran vàlides a menys que consti en les mateixes i se’ls
hi notifiqui, les causes concretes i específiques per les quals no va ser
possible aturar el vehicle.”
Es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Deixar sense efecte la sanció amb número d’expedient 341798 de
18 de gener de 2009 i es retornin els 3 punts del permís de conduir del
ciutadà JMPS.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/256
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb una sanció imposada per “no portar el cinturó de seguretat, o no fer-ho adequadament”.
A fi de poder revisar l’expedient, es demana informació al ciutadà
que presenta la queixa.
No es rep resposta i per tant, es desestima la queixa per desestiment del ciutadà.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/260
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb la resolució de l’Ajuntament a les al·legacions presentades contra una sanció
de 300 €, per “estacionar destorbant greument la circulació” i que van
ser desestimades per l’Ajuntament.
El defensor fa les següents argumentacions i formula la decisió
següent:
– A la butlleta de denúncia es feia constar el següent:
“Estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles, tallant totalment el trànsit de la via” al carrer Ramon Folch, s/n.
El fet que no figuri en la butlleta el número del carrer Ramon Folch,
fa que sigui impossible saber objectivament en quin lloc es trobava el
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vehicle estacionat. Sense aquesta data, no és possible mantenir l’afirmació “tallant totalment el trànsit a la via”.
– En la mateixa denúncia es fa constar que no s’havia pogut notificar en l’acte de la denúncia per “moments en què concorren factors
climatològics adversos”.
Aquest fet crea una situació de desequilibri pel ciutadà, perquè no
hem d’oblidar que els agents de la Policia Municipal gaudeixen de la
presumpció de veracitat, respecte als fets. L’esmentat ciutadà va al·legar
en la seva defensa que la climatologia d’aquell dia no podia impedir la
comunicació. Es dóna la circumstància que l’afectat és empleat de Correus, coneix perfectament la zona i sembla que el dia de la denúncia
havia acudit a deixar el seu fill de 17 anys, limitant-se a estacionar el
temps necessari perquè baixés del vehicle.
En atenció als fets exposats i considerant que la comunicació al denunciat, si no hi ha una causa que ho justifiqui molt acuradament, s’ha
de fer en el moment de la infracció comesa, d’acord amb el propi sentit de la legislació i la jurisprudència, el defensor es veu en l’obligació
moral, i per equitat, de fer la següent
RECOMANACIÓ:
Reiterar a la Policia Municipal que les denúncies s’han de notificar
en el moment de la infracció, a no ser que hi hagi una causa molt justificada i es faci constar, molt detalladament, en la butlleta.
Deixar sense efecte la sanció amb número d’expedient 358158.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/290
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb la imposició d’una multa i pel tracte rebut per part de l’agent municipal que el
denuncià, pels fets ocorreguts el 6 d’abril de 2009.
Vist que el senyor MCV el dia 6 d’abril de 2009 tenia aparcada la
seva moto al pàrquing ubicat al carrer Güell, cantonada carrer Santa
Eugènia, i que des del lloc on era aparcada la moto només el separava del carrer Santa Eugènia l’espai ocupat per les ratlles del pas de
vianants.
Que després de sortir del lloc esmentat, amb els peus a terra, (operació que sembla que ha fet l’esmentada persona en moltes ocasions,
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fins i tot en presència de policia municipal, atès que treballa com a funcionari als Serveis Territorials de Justícia al carrer Güell, 89, a uns 30
metres de l’aparcament) s’incorporà al carrer Santa Eugènia i es va aturar al semàfor que hi ha a uns metres més enllà, en direcció a Salt. Es
va aturar al costat d’un agent municipal que anava en moto que es va
limitar a comunicar-li que havia fet una infracció i li va prendre la matrícula, sense que redactés la corresponent butlleta “in situ”.
Vist que el senyor MCV, al rebre la butlleta de sanció, va formular escrit d’al·legacions, el 12 d’agost de 2009, aportant fotos indicatives de
la situació de la moto, tot al·legant així mateix que ni al costat, ni tampoc a la vora, de l’aparcament de motos hi ha cap indicació de prohibició d’incorporar-se al carrer Santa Eugènia ni d’obligatorietat de seguir
el sentit contrari. I també negava que hagués conduit negligentment.
Vist que per part de l’Ajuntament es varen desestimar les al·legacions, per resolució de 5 d’octubre de 2009, sense entrar a argumentar i motivar suficientment, a criteri d’aquest defensor, els fets i argumentacions presentats pel ciutadà, atès que la resposta desestimatòria
es del tot estereotipada.
Que al rebre la contesta, el ciutadà formulà noves al·legacions, reiterant en part l’escrit d’al·legacions inicials i finalment, el 9 de desembre
de 2009, se li notifica la desestimació definitiva de les seves al·legacions
i es confirma la sanció.
Considerant que l’agent municipal, en l’expedient examinat no ha
indicat les circumstàncies o fets que denotin que el ciutadà conduís
NEGLIGENTMENT, que tampoc va lliurar la butlleta de sanció el mateix
moment, en mà, sense indicar si hi havia un servei prioritari i quin era,
i que de l’examen de la ubicació del pàrquing no es pot deduir, a criteri
del defensor, l’existència d’una actuació sancionadora com la proposada per l’agent esmentat.
RECOMANO:
Que es deixi sense efecte la sanció amb número d’expedient 364716
i butlleta 50269568, imposada al senyor MCV i que, d’ara en endavant,
es procuri donar contesta suficientment motivada als plantejaments,
qüestions i recursos que la ciutadania dirigeixi a l’Ajuntament, evitant
contestes estereotipades.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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Policia Municipal
2009/DCG/3
Un ciutadà presenta una queixa pel tracta rebut per part d’un agent
de la Policia Municipal, en ser sancionat per no portar cinturó, per no
haver passat la ITV i per no portar l’assegurança del vehicle.
Pel que fa a les sancions informem al ciutadà que ha de presentar
les al·legacions, en el termini que les mateixes sancions indiquen.
Tanmateix i en relació amb el tracte rebut, i en tractar-se d’una primera queixa a l’Ajuntament s’informa al ciutadà del procediment habitual en aquests casos i que si ens autoritza podem traslladar el contingut de la seva queixa i les seves dades a la regidoria de Seguretat, a fi
que li donin una resposta.
Si quan rebi aquesta resposta, tant de les al·legacions, com pel tracte,
considera que continuen vulnerats els seus drets, pot presentar una
queixa al defensor, que, llavors sí, podrà admetre la queixa i tràmit i revisar l’actuació municipal.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/93
Una ciutadana presenta una queixa per deixar constància del seu
malestar pel tracte rebut per part d’un agent de la Policia Municipal.
Tractat l’assumpte amb la regidora responsable i amb el cap de la
Policia Municipal, s’acorda fer un advertiment general als agents, recordant que cal donar l’atenció amb la màxima cura i respecte a la
ciutadania.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/104
Una ciutadana presenta una queixa referent a un incident ocorregut
amb un agent de la Policia Municipal en ser recriminada per utilitzar un
megàfon per guiar un grup de turistes pel Barri Vell.
En tractar-se d’una primera petició s’informa la ciutadana del procés habitual en aquests casos i també que si ens autoritza, podem traslladar el contingut de la seva queixa i les seves dades a l’àrea corresponent a fi que li donin una resposta.
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Ens autoritza. No tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/128
Un ciutadà presenta una queixa referent a la seguretat al barri de
Sant Narcís.
En tractar-se d’una primera petició s’informa la ciutadana del procés habitual en aquests casos i també que si ens autoritza, podem traslladar el contingut de la seva queixa i les seves dades a l’Àrea corresponent a fi que li donin una resposta.
Ens autoritza. Tenim constància de la resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/129
Un ciutadà presenta una queixa per manca d’actuació de l’Ajuntament, en relació amb l’ocupació de la via pública de la plaça Fra Ignasi
Barnoya i Oms.
En tractar-se d’un tema reincident s’acorda donar les ordres oportunes a la Policia Municipal per tal que s’intensifiquin els controls i la
vigilància en aquesta plaça.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/145
Una ciutadana presenta una queixa pel tracte dispensat per un agent
de la Policia Municipal, el dia 13 de maig a la rodona de Pedret.
Amb la finalitat de poder tractar l’assumpte i tenir més informació,
el defensor demana a la ciutadana que puguin mantenir una entrevista.
No s’obté resposta. Es desestima la queixa per desestiment de la
ciutadana.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/169
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
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2009/DCG/200
Un ciutadà presenta una queixa, en relació amb un incident entre un
agent de la policia municipal i un veí d’aquesta ciutat.
A causa d’aquests incidents, dels quals hi ha versions contradictòries dels implicats i dels possibles testimonis, es va tramitar per part de
la policia municipal expedient contra el senyor SMAM, per suposada
desobediència als agents de l’autoritat i desordre en espais públics. I
comunicada l’acta corresponent als Mossos d’Esquadra, en l’àmbit de
les seves competències, varen tramitar expedient sancionador, a tenor
del contingut exclusiu de l’acta aixecada per la Policia Municipal de Girona, que finalitzà amb la imposició de 200 euros de multa al ciutadà
esmentat.
Fetes les indagacions corresponents, i havent demanat, tant a la
Policia Municipal com al senyor SMAM, la versió dels fets ocorreguts
a la plaça Calvet i Rubalcava el dia 13 de juliol de 2009, hem completat la versió de les parts implicades amb la declaració de l’empleat
municipal que en aquells moments estava prestant serveis al Mercat
Municipal.
A la vista de tots els elements de judici que hem examinat, dos qüestions criden la nostra atenció en referència a l’actuació de l’agent:
1. Que ni tan sols hagués fet constar la matrícula del vehicle objecte
de la polèmica inicial, extrem que no coincideix amb la versió policial.
2. Que es va negar rotundament a escoltar l’empleat municipal, el
qual, a instàncies del propi senyor SMAM i la seva esposa, va acudir
per explicar-li a l’agent que el senyor SMAM tenia permís per estacionar al mercat, atès que l’esposa és titular d’una parada. De males maneres, quan l’empleat municipal es volgué adreçar a l’agent, aquest
amb prepotència el va assenyalar amb l’índex i el braç dret estès tot
dient: “tu aquí no hi pintes res. ja pots marxar” i no li va permetre donar
cap explicació, desacreditant al responsable municipal del mercat, davant testimonis.
Per tot l’exposat i amb l’ànim d’evitar que situacions com la descrita
es repeteixin, aquest defensor fa el següent
SUGGERIMENT:
Que des de la regidoria de la Policia Municipal, atesos els arguments exposats i fetes les comprovacions oportunes es tingui en
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compte aquest incident i es prenguin les mesures que calguin a fi que
des del cos de la Policia Municipal es prengui consciència de l’actitud i comportament que han d’emprar els agents, en vers als ciutadans i ciutadanes que se’ls adrecen i en cap cas fer ús abusiu de l’autoritat impedint que qualsevol persona que vulgui donar explicacions,
pugui fer-ho.
RESOLUCIÓ: SUGGERIMENT ACCEPTAT
2009/DCG/204
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb els aldarulls que, determinats grups de gent, organitzen als voltants del carrer Taga i Güell.
En tractar-se d’una queixa reincident es demana a la responsable
de la Policia Municipal que prengui les mesures que calguin per minimitzar aquest problema.
S’acorden diverses actuacions que es porten a terme en aquesta
zona.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/267, 268
Un ciutadà i una ciutadana presenten dues queixes pel tracte rebut
per part de la Policia Municipal. Una al barri de Vista Alegre, el 12 de
novembre, i l’altra a l’estacionar a la plaça Calvet i Rubalcaba.
El defensor creu que és convenient tornar a incidir en l’obligació que
tenen els agents de fer gala d’un tracte respectuós i amable en vers els
ciutadans i ciutadanes, i així ho recorda al responsable de la Policia Municipal.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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TMG
2009/DCG/29
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb l’horari, conducció i periodicitat dels autobusos de la línia 1 de Girona.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens
hi autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat, a fi que se n’ocupin i li donin una resposta. Ens hi autoritza. Tenim constància de la
resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/62
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb el recorregut i les
parades de l’autobús de la línia 7.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens hi
autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat, a fi que se n’ocupin i li donin una resposta. Ens hi autoritza. No tenim constància de
la resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/287
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb les parades que realitzen els autobusos, especialment el que fa la ruta del Pont Major.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i se li faciliten les dades
del departament on pot fer arribar la seva queixa, a fi que se n’ocupin
i li donin una resposta.
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
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3.2. Administració i Règim Interior
Personal
2009/DCG/103
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb la problemàtica sorgida en la composició d’uns tribunals i adequació d’unes places a l’Ajuntament de Girona.
És un tema que afecta a persones amb dependència funcionarial o
laboral de l’Administració Municipal, i es troba en via judicial. No es pot
admetre la queixa a tràmit.
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/171
Un ciutadà presenta una queixa demanant la mediació del defensor
en relació amb diverses sol·licituds de documentació i informació, relatives a un acreditat legítim interès respecte a un complex expedient
administratiu d’aquest Ajuntament.
Atès que el queixant és persona vinculada a l’Ajuntament per una
relació laboral, hem examinat, primerament, la competència d’aquesta
institució referent a la queixa formulada. Cal dir que l’article 118 del
ROM exclou del dret a dirigir-se al Defensor “a les persones amb dependència funcionarial o laboral de l’Administració Municipal en qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals o de servei”.
Considerant que l’objecte de la queixa és essencialment la disconformitat amb la manca de resposta dels diversos escrits i la desatenció per accedir a l’expedient del que demana la seva queixa i l’obtenció de documentació en el període de febrer 2009 a maig 2009, i el fet
que fins a final de la tramitació no s’hagi foliat l’expedient esmentat.
Considerant que qualsevol empleat municipal, sigui funcionari o
estigui vinculat per contracte laboral, no ha de tenir pitjors condicions
quant a l’exercici dels seus drets de ciutadania que qualsevol altre
ciutadà.
Atenent els principis bàsics i fonamentals que han de presidir tota
Administració Pública, com és la transparència, el principi de no discriminació, l’informar adequadament, i atendre i respondre motivada-
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ment les peticions i escrits que se’ls hi adreça, el defensor es veu amb
l’obligació de fer les següents
RECOMANACIONS:
Cal que totes les àrees municipals, complint la seva obligació, contestin motivadament i en un temps prudencial, segons el tema plantejat, les peticions, escrits i recursos dels ciutadans, sense exclusió dels
empleats municipals, tot evitant el silenci administratiu o les dilacions
injustificades.
Per a una major seguretat jurídica, tant per l’Administració Municipal com per a la ciutadania, és precís que tots els expedients que es
tramiten davant les diferents àrees, estiguin degudament foliats des del
moment inicial fins a la seva finalització.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/266
Un ciutadà presenta una queixa per la manca de resposta a una
sol·licitud de certificació de serveis prestats a l’Ajuntament de Girona,
Escola Taller, a efectes de reconeixement de triennis treballats a l’Administració Pública.
Fetes les gestions amb la Secció de Personal ens comuniquen que
en breu rebrà resposta a la seva petició.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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Responsabilitat patrimonial
2009/DCG/33
Un ciutadà presenta una queixa perquè l’Ajuntament ha ordenat l’enderroc d’una vivenda que s’ha construït de forma il·legal sobre terrenys
municipals.
Fetes les gestions amb l’Àrea d’Administració i Règim Interior, la defensora intenta mediar entre Ajuntament i el particular, però davant la
il·legalitat produïda l’Ajuntament té l’obligació d’actuar per no causar
greuge a tercers i per tant no hi ha acord.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/48, 51, 269
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/71
Una ciutadana presenta un escrit en el qual demana informació referent a la tramitació d’un expedient de responsabilitat patrimonial, per
danys causats en el seu vehicle en ser retirat per la grua municipal.
Fetes les gestions amb l’àrea corresponent s’acorda iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial a fi de determinar la possible responsabilitat de l’Administració en l’actuació de l’empresa concessionària del servei de retirada de vehicles de la via pública.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/106
Una ciutadana presenta una queixa per manca de resposta i resolució a un expedient de responsabilitat patrimonial, per danys a la via
pública, iniciat el maig de 2007, i encara no resolt.
Atès el temps transcorregut sense que s’hagi donat resposta, es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que d’acord amb el contingut de l’article 118.5 del capítol sisè del
ROM, el qual estableix que el Defensor de la Ciutadania ha de vetllar
perquè l’Administració resolgui en temps i forma deguda les peticions

56

|

Defensor de la Ciutadania de Girona

i recursos que li han estat presentats, es doni resposta i/o resolució a
l’expedient de referència.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/120
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb uns desperfectes causats en un vehicle per uns treballs de poda,d’uns arbres propers, realitzats per les Brigades Municipals.
Fetes les gestions davant els responsables de les àrees corresponents, es constata que en el seu dia es va iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, i després de l’aportació del nou pressupost, s’estimarà la reclamació dins els límits que s’estimin correctes, partint dels
desperfectes causats.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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Estadística - Empadronament
2009/DCG/1
Un ciutadà presenta una queixa referent a la impossibilitat de poder
empadronar-se en el domicili on viu, per constar-hi empadronades 16
persones, alienes a la seva família.
Fetes les gestions amb la regidoria d’Administració i Règim Interior,
es procedeix a donar de baixa, per inclusió indeguda, a la totalitat de
persones inscrites en el domicili alienes a la família de l’interessat i d’aquesta manera podrà fer efectiu el seu empadronament.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/28
Un ciutadà presenta una queixa referent a la petició d’un certificat
de l’Ajuntament a efectes de tramitació de la pensió de viduïtat.
Sol·licitada la informació pertinent i revisat el procediment s’informa
el ciutadà que no hi ha cap problema en l’obtenció de la certificació
que precisa.
Segurament es tracte d’un malentès. Se l’adreça directament a Estadística.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/61
Un ciutadà presenta una queixa davant la impossibilitat de poder
empadronar-se per no tenir, l’edifici on viu, la llicència de primera ocupació, impedint aquest fet, poder donar tràmit a l’expedient de reagrupament familiar que té iniciat.
Fetes les gestions amb l’Àrea d’Urbanisme i amb l’Àrea d’Administració i Règim Interior, s’acorda accelerar els tràmits per concedir la llicència de primera ocupació i possibilitar l’empadronament.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/72
Un ciutadà presenta una queixa per la impossibilitat de poder empadronar la seva esposa i el seu fill, en el domicili on viu, per haver-hi
masses persones empadronades indegudament.
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Fetes les gestions amb la regidoria d’Administració i Règim Interior,
es procedeix a donar de baixa, per inclusió indeguda, a la totalitat de
persones inscrites en el domicili alienes a la família de l’interessat i d’aquesta manera poder fer efectiu el seu empadronament.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/131
Un ciutadà presenta una proposta de denominació per un vial públic a Girona.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens hi
autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea d’Administració i Règim Interior, a fi que se n’ocupin i li donin
una resposta.
Ens hi autoritza. Tenim constància de la resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA

2009/DCG/159
Un ciutadà presenta una queixa per la impossibilitat de poder empadronar-se en l’habitatge on viu per estar ocupat, segons el Padró,
per persones que no hi viuen però que hi resten empadronades.
Fetes les gestions amb la regidoria d’Administració i Règim Interior,
es procedeix a donar de baixa, per inclusió indeguda, a la totalitat de
persones inscrites en el domicili alienes a la família de l’interessat i d’aquesta manera podrà fer efectiu el seu empadronament.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/224
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
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3.3. Hisenda
Gestió d’ingressos
2009/DCG/44
Un ciutadà presenta una queixa referent a l’augment de l’import dels
impostos municipals de l’any 2009.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens hi
autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea d’Hisenda, a fi que se n’ocupin i li donin una resposta.
Ens hi autoritza. Tenim constància de la resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/54
Un ciutadà presenta una queixa per manca de resposta a un escrit
presentat en relació amb una sol·licitud de pagament fraccionat d’un
IBI corresponent a una finca de la qual n’és copropietari.
Atès el temps transcorregut sense que s’hagi donat resposta,
Es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que d’acord amb el contingut de l’article 118.5 del capítol sisè del
ROM, el qual estableix que el Defensor/Defensora de la Ciutadania ha
de vetllar perquè l’Administració Municipal resolgui en temps i forma
deguda les peticions i els recursos que li han estat presentats, doneu
resposta a l’escrit de referència.
Alhora que també es demana que es doni resposta immediata a la
petició del ciutadà, la defensora també suggereix que es facin les liquidacions de l’IBI fraccionades a cada un dels propietaris en proporció de els seves respectives quotes, tal com s’interessava en l’escrit
presentat en temps i forma oportunes.
S’entén que és més just tota vegada que no hi ha entre els copropietaris una relació que permeti passar comptes privadament i es dóna
el cas que sempre paga la quantitat íntegra la mateixa persona.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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2009/DCG/82
Un ciutadà, en representació d’una societat, presenta una queixa
referent a la sol·licitud de lliurement, per part de l’Ajuntament, d’unes
factures amb el desglossament de l’IVA.
Fetes les gestions amb l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament, ens comuniquen que han fet la gestió amb la Delegació d’Hisenda i els hi ha
informat que no procedeix el desglossament de l’IVA en els imports abonats pels copropietaris d’una comunitat que ha originat una execució
subsidiària per part de l’Ajuntament.
El defensor no comparteix aquest criteri, però, atesa la motivació
legal que ho justifica, comunica al ciutadà que un cop obtinguda la resolució municipal, podrà impugnar-la utilitzant els mecanismes legals
corresponents en defensa dels seus legítims interessos. També informa
al ciutadà que, per tal d’evitar despeses innecessàries, pot adreçar una
consulta a la Direcció General de Tributs, que sol ser vinculant.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/112
Un ciutadà presenta una queixa referent a la domiciliació totalment involuntària en el seu número de compte, d’un IBI del qual no és el titular.
Fetes les gestions es constata que el fet que li carreguin un rebut
que no és seu, no sembla un error atribuïble a l’Ajuntament.
Se li suggereix que es dirigeixi a la seva entitat bancària, ja que des
de la Recaptació, ens comuniquen que totes les dades són correctes.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/119
Una ciutadana presenta una queixa referent al pagament de l’Impost sobre Bens Immobles, amb efectes retroactius, d’una finca que
encara no disposa de la llicència de primera ocupació.
Fetes les gestions amb l’Àrea d’Hisenda i tenint en compte la normativa urbanística i les ordenances fiscals, no es disposa d’argument que justifiqui deixar sense efecte el cobrament de l’IBI amb efectes retroactius.
Es desestima la queixa sense perjudici que es pugui recórrer davant
altres instàncies.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
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2009/DCG/124
Una ciutadana presenta una queixa referent al problema laboral per
impagament de salaris per part d’una empresa que presta els seus serveis a l’Ajuntament.
La relació laboral d’un treballador no té a veure amb la situació de
l’empresa envers l’Ajuntament. S’informa la ciutadana del procediment
a seguir en defensa dels seus drets laborals.
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/132
Un ciutadà presenta una queixa referent a la taxa de recollida d’escombraries.
La taxa d’escombraries ve regulada en les Ordenances fiscals que,
anualment s’aproven de forma definitiva, previ tràmit d’al·legacions, i
són d’obligat compliment.
Els criteris per determinar les quotes són optatius i cada administració pot optar per determinar les quotes segons diferents condicions.
Es desestima la queixa per considerar que no hi ha hagut cap greuge
pel ciutadà.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/218
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
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Recaptació
2009/DCG/107
El senyor JNM presenta una queixa al defensor de la ciutadania per
la negativa de l’Ajuntament a concedir-li fraccionament pel pagament
dels impostos municipals de l’any 2009 al·legant que té deutes pendents amb la Recaptació Municipal.
L’article 25.8.c de l’Ordenança fiscal general de gestió i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic diu que es concedirà l’ajornament i fraccionament del pagament dels impostos sempre que:
...
c) que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament.
Però en el mateix article, en el punt 10 també diu:
10. L’aplicació dels criteris generals assenyalats en els apartats anteriors es podrà modificar en aquells casos en què l’Ajuntament ho consideri necessari per assegurar el cobrament dels deutes.
Atès que en cap moment el ciutadà es nega a pagar el deute pendent, i manifesta la seva intenció de pagar els impostos, en el termini
establert i sense recàrrecs.
Atesa la seva condició de pensionista.
Atès que l’Ajuntament compta amb altres procediments legalment
establerts, per perseguir i penalitzar la manca de pagament.
Atès que el deute pendent és en concepte de taxa per tinença d’animals, de l’any anterior, de nova imposició i que ha generat opinions
adverses.
Atesa la situació actual, precària i difícil econòmicament, també pels
pensionistes.
Atès el criteri general de mantenir certa benevolència a l’hora de ser
exigibles en el pagament dels impostos.
I finalment atenent l’article 25.10 abans esmentat, el defensor de la
ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ:
Davant el perill de generar augment del deute pendent i davant la
manifesta voluntat de fer efectiu el pagament, es concedeixi el fraccionament del deute pel que fa als impostos de l’exercici 2009, en pe-
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ríode de voluntària, a nom del senyor JNM i es continuï el procediment
legalment establert pel que fa als deutes pendents, d’exercicis anteriors i que es troben ja en via executiva.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ REBUTJADA
2009/DCG/236
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb el procediment d’embargament obert a la Recaptació Municipal.
Fetes les gestions amb la Recaptació Municipal ens comuniquen
que el ciutadà havia incomplert uns terminis que se li havien concedit
per facilitar el pagament del deute pendent. Aquest terminis no es van
complir i és per aquest motiu que s’ha procedit a l’embargament.
Per tant es desestima la queixa i es comunica al ciutadà.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
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3.4. Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat
2009/DCG/98, 99,136, 137, 139, 144, 231,
Varis ciutadans presenten queixes referents a les molèsties que causen els actes, festes i celebracions que es fan a la Devesa.
Són queixes reincidents de varis veïns i veïnes de la zona. La regidora, coneixedora d’aquest problema per queixes anteriors, es compromet a fer gestions amb els responsables dels establiments a fi de
resoldre d’una vegada aquest problema que cada any provoca molèsties i queixes als veïns i veïnes.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/225
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/263
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb el tracte rebut per
part d’un treballador de l’Ajuntament de Girona, Àrea de Desenvolupament Local, Secció de Dinamització del Territori, en motiu d’un espectacle pirotècnic organitzat per les Fires de Sant Narcís.
Fetes les gestions amb el responsable de l’Àrea i demanats els corresponents informes, s’acorda demanar disculpes al ciutadà i es recorda la necessitat de tenir un comportament templat, contingut i correcte, tot garantint la seguretat dels ciutadans.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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3.5. Urbanisme
Disciplina urbanística
2009/DCG/13
Un ciutadà presenta una queixa en considerar excessiu el temps
transcorregut en concedir-li una llicència d’obres i també el seu import.
Revisat l’expedient d’Urbanisme i la normativa vigent sembla que la
liquidació s’ha fet correctament, però per descartar qualsevol error es
demana al ciutadà que aporti la fitxa de característiques del Col·legi
d’Arquitectes, on hi figura el pressupost de referència i el d’execució
que serveixen de base per calcular la liquidació.
Pel que fa al temps de tramitació, s’ha pogut comprovar en l’expedient que si bé va haver-hi un retard, va ser motivat per la manca de
documentació que era necessària i que va ser aportada posteriorment
per l’interessat.
Per tant i considerant que la tramitació ha estat la correcte, es desestima la queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/34
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb la denúncia d’unes obres de construcció d’un porxo i una piscina que s’estan fent al
costat de casa seva, sense respectar distàncies normals i sense llicència d’obres.
A partir de la denúncia es va iniciar expedient i després de la visita
d’inspecció amb el resultat que consta a l’informe, es va requerir al propietari perquè procedís a adaptar la piscina a les determinacions urbanístiques establertes sobre separacions mínimes a la normativa urbanística municipal.
Per manca de compliment es va reiterar el requeriment anterior i havent observat que la tanca que envoltava la piscina en tot el perímetre del
pati posterior a la propietat, tampoc s’adaptava a la legislació vigent, es
va requerir també al propietari per l’adaptació de la tanca a la normativa.
El dia 3 de febrer de 2009 es va fer una última visita d’inspecció i es
va constatar que no s’havia donat compliment al Decret d’Alcaldia de
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8 de novembre de 2008, per quan les piscines descobertes s’han de
separar un mínim de 1,50 m respecte a totes les partions, i que tampoc s’havia adaptat la tanca que envolta la piscina.
A la vista d’aquest informe es va decretar un nou requeriment i es
va advertir l’interessat de la imposició de multes coercitives, inicialment
de quantia 600 €.
No va ser fins que la formulant de la queixa va reiterar les molèsties
que se li ocasionaven, no tant respecte a la piscina sinó a la construcció del porxo, i va demanar que es tanqués el lateral confrontat amb
casa seva amb material opac, que es va acordar una nova visita d’inspecció en la qual es va constatar que el porxo que s’havia construït no
disposava de llicència d’obres i estava fora d’ordenació.
L’obra de referència, que es troba totalment acabada s’ha realitzat,
segons l’informe tècnic, en contra del que disposen l’article 203 del Pla
General d’ordenació de Girona i l’article 206 del Text refós de les ordenances d’edificació.
És per això que, mitjançant Decret de data 1 de desembre de 2008,
es va disposar la incoació de l’expedient de restauració de l’ordre jurídic infringit i de la realitat física alterada, de conformitat amb el que disposen els articles 191 i 198 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
amb relació als porxos construïts sense llicència i fora d’ordenació.
El 3 de febrer de 2009 es va dictar el corresponent decret i es va requerir als propietaris per la restauració de l’ordre jurídic infringit, amb
l’advertiment que en cas d’incompliment es poden imposar multes coercitives.
Atès el que s’ha exposat, en primer lloc cal lamentar que en les primeres visites d’inspecció no es constatés, si ja s’havia iniciat l’obra,
que s’estava construint un porxo sense llicència i fora de normativa,
per la qual cosa suggeriria que es prestés més atenció a les obres en
fase de construcció, per evitar haver d’actuar quan ja estan acabades
que és molt difícil i sobretot molt lent.
En segon lloc, respecte a la piscina i tancament, quines actuacions
i requeriments al propietari per la seva adaptació a la normativa vigent,
ja es van iniciar l’any 2006, ha passat temps suficient perquè s’adoptin
mesures més dràstiques si el propietari no acompleix els requeriments.
És per tot l’exposat que
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ES RECOMANA:
Que es plantegi la possibilitat d’iniciar els tràmits per a l’execució
subsidiària, ja que en casos com el de la piscina, havent passat tant
temps en la il·legalitat, els infractors poden tenir la impressió que no
passa mai res i que poden sortir-se amb la seva, sense respectar la legalitat vigent.
Finalment i pel que fa al nou expedient obert amb relació al porxo,
es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que es faci un seguiment estricte i puntual per comprovar si s’acompleixen els requeriments i si es paguen les multes i, en cas d’incompliment, en el més breu termini possible, s’iniciïn els tràmits per
restablir l’ordenament jurídic infringit, mitjançant l’execució subsidiària
per part de l’Ajuntament, amb repercussió dels costos al propietari.
Al meu parer cal fer-ho amb total respecte al procediment administratiu quan als terminis però amb la major celeritat possible, perquè ja
hi ha un antecedent, el de la piscina i la tanca, en què han passat més
de dos anys i les coses segueixen igual.
També vull advertir la formulant de la queixa de la impossibilitat de
posar un vidre opac al lateral del porxo perquè estem davant d’una
construcció il·legal i qualsevol autorització de complement o canvi podria suposar una acceptació de quelcom que no procedeix.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/46
Un ciutadà presenta, una queixa en relació amb el mal estat que presenta un balcó que dona a la via pública.
Es demana més informació al ciutadà i se li comunica el procediment per poder presentar una denúncia per deficiència urbanística.
D’aquesta manera el Servei d’Inspecció podrà, prèvia intervenció per
constatar aquesta situació, fer un requeriment al responsable, sigui
el propietari o la comunitat, si es tracta d’un element comunitari de
l’edifici.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
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2009/DCG/55
Un ciutadà presenta una queixa amb referència al perill per unes
obres que es realitzen en un establiment de restauració al Barri Vell.
Es demana una inspecció al Serveis Tècnics d’Inspecció Municipal,
es comprova l’estat de les obres i s’acorda revisar i fer les reparacions
que calguin a fi de protegir les estructures conforme el projecte aprovat i la llicència atorgada.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/59
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb uns ferros que
hi ha en una terrassa i que representen un perill pel veí.
Fetes les gestions es demana una inspecció als Serveis Tècnics Municipals i constatat el fet s’acorda fer un requeriment al propietari perquè procedeixi a la retirada dels ferros existents a la terrassa posterior
de l’habitatge i que representen un perill de despreniment a la propietat veïna.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/70, 192, 195
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/89
Una ciutadana presenta una queixa davant la impossibilitat de poder
accedir a la seva parcel·la situada al costat de l’hotel AC.
Fetes les gestions amb l’Àrea d’Urbanisme i estudiat l’expedient es
fa una petició d’inspecció a la zona per comprovar de quina manera
s’impedeix l’accés a la interessada i es comprova que l’ampliació d’una
tanca posterior de la finca on s’ubica l’hotel, ha privat l’accés al camí
públic per on diversos veïns accedien a les seves parcel·les.
S’acorda iniciar un procediment de protecció a la legalitat, per tal
de restituir el dret d’accés dels propietaris a les seves parcel·les.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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2009/DCG/108
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb el requeriment de
l’Àrea d’Urbanisme, pel que fa la pèrgola que te instal·lada en la part
de darrera de casa seva.
Fetes les gestions, revisat l’expedient que hi ha obert a Urbanisme,
i feta una visita sobre el terreny, hem constatat que la ubicació, situació, i pel que fa també a les dimensions de la pèrgola, la normativa en
prohibeix la seva instal·lació i per tant, en no respectar la legalitat vigent, es desestima la queixa i així es comunica al ciutadà, tot recordant-li que pot, si ho creu oportú, recórrer a les instàncies judicials.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/118
Un ciutadà presenta una queixa referent a l’estat d’una obra al Pou
Rodó.
En tractar-se d’una primera petició s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos. Tractant-se d’un tema puntual s’exposa la queixa al Servei Municipal d’Inspecció d’Obres, i l’inspector del
Barri Vell ens comunica que demanarà al constructor que, per seguretat, acabi amb el tancament definitiu o ho tapi.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/125
Un ciutadà presenta una queixa referent a la manca d’intervenció de
l’Ajuntament davant l’estat i perill d’accés de l’obra situada al carrer del
Carme, 259.
Fetes les gestions amb Urbanisme es demana una inspecció i informe tècnic en relació amb l’accés als habitatges veïns des de l’obra.
Realitzada la inspecció se’ns comunica que l’obra de referència es
troba correctament tancada, mitjançant paret d’obra i porta metàl·lica.
Es traslladarà la queixa a l’empresa promotora de l’obra a fi que en siguin coneixedors i puguin adoptar les mesures que estimin pertinents.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

72

|

Defensor de la Ciutadania de Girona

2009/DCG/280
Un ciutadà presenta una queixa referent a la reconversió d’un antic
centre comercial de Montjuïc en pisos, denunciant una possible corrupció urbanística.
Fetes les gestions i demanat el corresponent expedient a Urbanisme
es constata que contra l’acord de l’Ajuntament es va presentar l’oportú
recurs, tant en via administrativa com, posteriorment judicial.
El jutjat Contenciós Administratiu de Girona, número 1, va dictar sentència desestimant les pretensions dels veïns front l’Ajuntament i l’empresa promotora dels habitatges.
Per un principi bàsic de seguretat jurídica i de respecte a la legalitat i separació de poders, el defensor no pot intervenir en assumptes
que hagin estat convalidats judicialment. Per tant es desestima la queixa
i es notifica al ciutadà aquesta resolució degudament motivada.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
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Actuació urbanística
2009/DCG/8
Un ciutadà presenta una queixa per manca de resposta a un escrit,
presentat en data 1 d’octubre, en relació amb unes obres d’urbanització i l’accessibilitat de Mas Xirgo.
Atès el temps transcorregut sense que s’hagi donat resposta, el defensor formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que d’acord amb el contingut de l’article 118.5 del capítol sisè del
ROM, el qual estableix que el Defensor de la Ciutadania ha de vetllar
perquè l’Administració Municipal resolgui en temps i forma deguda les
peticions i els recursos que li han estat presentats, es doni resposta a
l’escrit de referència.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/9
Un ciutadà presenta una queixa per la manca d’actuació de l’Ajuntament i els perjudicis que li ocasiona l’estat ruïnós d’un edifici municipal al Pont Major, 44-48.
Fetes les gestions amb l’Oficina Tècnica, l’arquitecte municipal constata amb un informe aquesta situació i s’acorda que, en breu, els Serveis Tècnics Municipals redactaran el projecte d’enderroc.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/22
Una ciutadana presenta una queixa relativa als compromisos de
l’Ajuntament, temes de convivència i participació en les obligacions i
despeses comunitàries, al carrer de la Força, 8.
Com a antecedents a aquesta queixa en data 18 d’octubre de 2005
l’aparellador municipal emet informe tècnic en relació amb filtracions
de la coberta de l’edifici del carrer de la Força, 8.
Es conclou que és convenient un repàs general del teulat amb
recol·locació de les teules mogudes i substitució de les trencades així
com la neteja dels punts de desguàs.
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En data 11 de març de 2009, s’emet nou informe de l’arquitecte tècnic municipal, que diu:
...caldrà requerir a la Comunitat de Propietaris de l’immoble perquè
faci les obres de reparació necessàries per tal de mantenir les façanes
i els elements comuns de l’edifici en condicions de seguretat i ornat públic, i consistents en:
Reparació del revestiment de la façana posterior, valorant durant l’obra, el grau d’integritat i cohesió del material base per aplicar un acabat
exterior que estarà conforme amb els acabats, materials i la gamma cromàtica de colors segons els criteris fixats pel Pla Especial del Barri Vell.
Adequació dels tancaments als criteris fixats pel PEBV. Els colors i
material de les fusteries i persianes de les façanes s’hauran d’adaptar a
l’article 63 del Pla Especial del Barri Vell.
Substitució dels baixants de fibrociment per planxa metàl·lica o de ferro,
tal com s’especifica a l’article 70 del Pla Especial del Barri Vell. I eliminació dels elements disconformes com tendals i sortides d’extracció de fums.
Repàs general del teulat amb recol·locació de teules mogudes i substitució de les peces trencades. Neteja tant de la coberta com punts
de desguàs tals com les tortugades de les plantes i arrels que hi han
aparegut.
En data 5 de juny de 2009 es dóna trasllat a les interessades, veïnes
de l’immoble, de l’informe tècnic.
Des de l’any 1993 s’han portat a terme per part de l’Ajuntament en
diferents fases, obres que han contribuït, segons diversos informes tècnics, a la consolidació i rehabilitació de l’immoble.
Atès que de les queixes rebudes se’n dedueixen dos temes o problemes, un relatiu a deficiències de l’immoble (façana i teulat, que a
més originen problemes en l’interior del pis quart) i l’altre quant al funcionament i relacions de la comunitat de propietaris, de la que forma
part l’Ajuntament.
Considerant que veïns i Ajuntament conformen una comunitat de
propietaris i que qualsevol tema o problema comú, relatiu a elements i
funcionament de l’immoble i la comunitat s’han de tractar en les reunions ordinàries o extraordinàries que legalment es convoquin.
Atès tot l’exposat formulo la següent
RECOMANACIÓ:
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Reiterar la necessitat de donar resposta als escrits, queixes o reclamacions de la ciutadania i evitar que els problemes es dilatin innecessàriament, posant terminis adequats a les actuacions municipals.
Facilitar les informacions necessàries als copropietaris relatives als
requeriments tècnics i intervencions sobre l’immoble, especialment pel
que es refereix als elements comuns, tractant-los en les reunions de la
Comunitat, i donar compliment als requeriments dels tècnics municipals referents a les obres indispensables segons l’informe de l’11 de
març de 2009.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/39
Una ciutadana presenta una queixa reiterada en relació al mal estat
de brutícia i el perill que això representa, en una parcel·la a Can Sureda.
En ser una queixa reiterada la defensora sol·licita d’Urbanisme una
inspecció i intervenció, el més ràpid possible.
Amb posterioritat se’ns comunica que s’ha portat a terme la inspecció i la neteja del terreny.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/57, 65, 198, 202
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/75
Un grup polític municipal presenta una queixa per impossibilitat de
poder accedir a l’antic edifici del Cinema Modern.
Després de valorar els diversos elements i circumstàncies concurrents, i tenint en compte que cal preservar la independència i imparcialitat de la Institució, el defensor admet la queixa i es compromet a
intervenir amb mediació i fer les gestions que calguin a fi de donar solució al tema plantejat.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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2009/DCG/76
Un ciutadà presenta una queixa per manca de resposta a un escrit
presentat en relació una sol·licitud de certificació urbanística del carrer
Canonge Dorca.
Atès el temps transcorregut sense que s’hagi donat resposta, es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que d’acord amb el contingut de l’article 118.5 del capítol sisè del
ROM, el qual estableix que el Defensor de la Ciutadania ha de vetllar
perquè l’Administració Municipal resolgui en temps i forma deguda les
peticions i els recursos que li han estat presentats, es doni resposta a
l’escrit de referència.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/81
Un ciutadà presenta una queixa, referent a la negativa per part de
l’Ajuntament a concedir la llicència de primera ocupació d’un edifici del
carrer Migdia, 7.
Examinat el contingut de la queixa i analitzat l’expedient de llicència d’obres que a petició del defensor ha facilitat l’Àrea d’Urbanisme,
es fan les següents consideracions, amb la recomanació que hi figura
al peu d’aquest escrit:
Prèvia sol·licitud de la corresponent llicència urbanística, aportant
el projecte i els informes tècnics pertinents, que figuren als expedients
número 30574 de data 12 de gener 2004 i subsegüents ampliacions
temporals, d’acord amb les disposicions legals del Decret legislatiu
1/2005 de 26 de juliol i demés normativa complementària, la Junta de
Govern Local en sessió de 10 de maig de 2007, acorda adoptar el següent acord: “Atorgar llicència d’edificació núm. 070355, d’acord amb
la normativa vigent i el projecte presentat, al sol·licitant, per pròrroga
de la llicència d’obres amb número d’expedient 03/633 per construcció edifici plurifamiliar, al c/ Migdia, 7, i amb referència cadastral
5374210001”.
Acabades les obres esmentades, en data 23 de juny 2008, es presenta la petició perquè se li atorgui la llicència de primera ocupació. Tal
sol·licitud va ser informada negativament per l’inspector corresponent,
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tot indicant una sèrie de deficiències que s’havien de solucionar com
a condició prèvia a l’atorgament de l’esmentada llicència, segons escrit de 23 de juny, expedient 03/633. Entre les condicions se li exigeix
al titular de la llicència la retirada d’un pal de fusta de la vorera que havia
servit pel provisional de la llum.
Per escrit de 27 agost de 2008, l’interessat presenta nou escrit pel
que comunica i acredita la subsanació de les diverses anomalies, a excepció de la retirada del pal de fusta del provisional de la llum, tot argumentant: “El pal de fusta de la llum el va col·locar la companyia elèctrica. No és per tant competència nostre retirar-lo. És més no ho podem
fer. Tanmateix ja fa temps s’ha demanat a la companyia que el retiri, però
cal considerar que nosaltres no podem assumir que la negligència d’aquesta entitat ens perjudiqui davant aquest Ajuntament”.
A l’expedient 051349 d’aquest Ajuntament hi consta un Decret de
la tinent d’alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat per la
qual es concedeix llicència a ENHER per treballs a la via pública, especificant-se que com a condició: “El pal de fusta s’ha de retirar un cop
finalitzada la construcció de l’immoble”.
Atesos aquests antecedents i especialment la condició imposada
en el seu dia a l’entitat ENHER, respecte a la qual està subrogada
FECSA-ENDESA, pel que fa a la col·locació del referit pal de fusta a la
vorera, que incloïa la seva retirada al finalitzar les obres, s’entén que no
es pot, ni és coherent ni lícit, condicionar l’atorgament de la llicència
de primera ocupació a l’interessat, tot imposant-li la retirada del pal,
obligació que recau directament sobre FECSA ENDESA. Per tant i en
conseqüència es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que, havent-se acomplert totes les condicions a ells imputables, es
concedeixi sense més dilacions la llicència de primera ocupació al senyor SMT pel que fa a l’edifici del carrer Migdia, 7.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/123
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb les condicions, accés
i manca de seguretat d’unes obres que s’estan realitzant al carrer Sol,
Muntanya, Pedreres.
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En tractar-se d’una primera petició s’informa al ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que si ens autoritza podem
traslladar el contingut de la queixa i les seves dades a l’Àrea d’Urbanisme a fi que el servei d’inspecció pugui determinar si les obres s’estan realitzant conforme la normativa vigent.
Fent un seguiment d’aquestes obres se’ns comunica que l’Ajuntament va demanar als responsables de l’empresa que es coordinessin
amb els veïns per tal de programar l’accés dels vehicles als respectius
pàrquings dels carrers.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

Fetes les gestions amb l’Àrea d’Urbanisme es comunica a l’Associació que són unes obres dins el programa de Pla de Barris i està previst que s’acabin el 5 d’octubre.
Es facilita el nom del responsable de l’obra per tal que si tenen algun
problema pels accessos s’hi posin en contacte.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

2009/DCG/156
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb el greuge que representa la imposició, decretada per l’Ajuntament, de soterrar la línia
elèctrica en el seu domicili, en front als seus veïns, que no ho han de
fer.
El defensor s’entrevista amb el regidor i tècnics d’Urbanisme i fa
constar el fet que en d’altres veïns amb la mateixa situació no s’ha donat
aquesta obligatorietat de soterrament de la línia.
Amb col·laboració de l’àrea s’acorda deixar sense efecte el Decret
que requeria el soterrament i se li dóna al ciutadà el mateix tracte que
els altres veïns.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

2009/DCG/201
Un ciutadà presenta una queixa amb referència als porcs senglars
que s’han vist recentment, vora del riu, a Fontajau.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens hi
autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea corresponent, a fi que se n’ocupin i li donin una resposta.
Des de Medi Natural ens informen que són coneixedors del tema,
s’han fet batudes i més endavant convocaran una reunió amb tots els
agents implicats per coordinar una nova actuació, tenint en compte que
es tracte d’una zona de seguretat.
Ja han donat resposta al ciutadà amb aquesta informació.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

2009/DCG/211
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb l’estat de neteja d’una
parcel·la situada al carrer Riera de Llémana.
En tractar-se d’un tema reincident es demana una intervenció a l’Àrea d’Urbanisme. Més tard ens comuniquen que s’ha portat a terme la
neteja requerida.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/222
Una associació presenta un escrit en relació amb la previsió d’acabament d’unes obres que s’estan executant en el carrer Maçana i de la
possibilitat d’accés al seu local ubicat en aquest carrer.

Medi Natural
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Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
2009/DCG/24
Un ciutadà presenta una queixa per una facturació d’aigua que han
rebut i a la qual no poden fer front.
La lectura de comptador és correcta però no guarda cap relació amb
el seu històric de consum i no troben cap explicació a aquest consum
desmesurat.
La defensora s’entrevista amb el responsable de la companyia
d’Aigües per tal que faci tot el possible per rebaixar l’import de la
factura, quantitativament fins on sigui possible i en tot cas que puguin rectificar la factura i repartir el consum en el màxim de trimestres possibles.
S’acorda revisar la facturació i fer terminis de pagament.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/110
El senyor JBLL presenta una queixa, que posteriorment ha estat matisada i aclarida per un nou escrit, sobre el sistema seguit pel Servei
municipal d’abastament d’aigua potable, de l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA pel control i cobrament del consum.
El contingut de la queixa fa referència a diversos aspectes, entre els
quals destaquem els següents:
a) Factures de consum emeses sobre lectures estimades, sense relació amb el consum real.
b) Manca d’aplicació de criteris objectius o reglamentaris a les lectures estimades.
c) No correcció dels errors per part d’Aigües de Girona, un cop constatat el consum real, atès que la comptabilització del consum sol ferse a l’últim trimestre de l’any, circumstància que representa un increment del cost pel ciutadà, ja que fàcilment s’aplica el tram 3, amb el
corresponent encariment del consum.
d) Devolució de les quantitats erròniament cobrades.
e) Un cop constatades les irregularitats es doni trasllat a l’equip de
govern del Consistori gironí.
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La queixa va ser acceptada i es varen demanar les explicacions complementàries al queixant, així com al gerent de l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA.
Estudiat el tema, les circumstàncies i fets exposats a la queixa, i
considerant les explicacions del gerent de l’empresa subministradora
de l’aigua i la normativa aplicable, s’ha de fer constar el següent:
Es constata que quan per part dels serveis de control de la companyia de les aigües no es pot accedir als comptadors per fer la lectura
real, sol girar-se la factura sobre lectura estimada, fent constar una A
en la factura, equivalent a Absent, o una P, equivalent a Promig, nomenclatura poc clara.
Pel que fa al reclamant, i aplicant-se la pròpia normativa reguladora
del Servei, en concret el Reglament del servei municipal d’abastament
i distribució d’aigua potable del sistema de Girona, Salt i Sarrià de Ter,
article 59, molts trimestres apareixen a les factures amb consum 0.
Tal circumstància se sol regularitzar l’últim trimestre de l’any, d e s compensant-se ostensiblement el preu del consum en contra del ciutadà, ja que fàcilment es passa al tram 3, incrementant-ne el cànon de
l’aigua al sobrepassar els mínims.
Un dels comptadors objecte de queixa no figura a nom del reclamant sinó de la seva mare, però des de fa molts anys la domiciliació
bancària és a nom del titular que es queixa.
S’ha constatat l’existència d’un deute real i efectiu de la companyia
d’aigües respecte a l’esmentat ciutadà, essent discutible la quantia final
per aplicació de criteris jurídics referits a la institució de la prescripció.
Atesos els fets abans exposats, i partint del principi inspirat en la recerca d’una bona administració, que sigui eficient en la prestació dels
seus serveis, i que sigui transparent en la seva gestió i relació amb la
ciutadania, formulo la següent
RECOMANACIÓ:
Que, deixant de banda excuses merament burocràtiques, s’afronti
la realitat del servei prestat a la ciutadania i es cobri en funció dels consums reals, regularitzant la facturació tan bon punt es conegui el consum real, retornant el que s’hagi cobrat de més.
Que a les factures de l’aigua es faci constar amb claredat i transparència si són lectures ESTIMADES o lectures REALS.
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Que sempre que no hagi estat possible accedir a la lectura dels
comptadors es deixi avís a la ciutadania i s’informi als consumidors/res
de l’aigua potable de la possibilitat de comunicar la lectura dels comptadors telefònicament o per escrit. I com a darrer recurs es faci promig
dels últims trimestres per determinar una lectura estimada, que s’aproximi el màxim a la real.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/216
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb un pressupost que
li ha fet la companyia d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA per a
la connexió a la xarxa d’aigua potable, d’un habitatge al Disseminat
dels Lleons, 17-18 de Girona.
Fetes les gestions amb el gerent de l’empresa concessionària del
servei d’abastament d’aigua potable a Girona, ens comuniquen els tràmits i requisits establerts per a les connexions a la xarxa pública, si bé
les taxes i preus vénen fixats per l’Ajuntament.
Pel que fa a la possibilitat que l’obra civil es pugui contractar directament pel propi ciutadà, el gerent no hi ha posat cap impediment, sempre i quan es faci seguint els requeriments tècnics previstos i sota la
supervisió d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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3.6. Medi Ambient i Sostenibilitat
Activitats classificades
2009/DCG/127, 130, 147, 148, 189, 206, 291
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/12
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb les condicions
de funcionament del sistema de calefacció del CEIP Santa Eugènia.
Un cop fetes les gestions amb l’Àrea de Medi Ambient, es constata
que efectivament el sistema necessita reparacions. També ens comuniquen que està previst que es realitzin millores en la instal·lació pel que
fa a les canonades i al sistema d’extracció. Ho faran el més ràpid possible.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/26
Una ciutadana presenta una queixa per manca de resolució de la
sol·licitud d’una llicència d’activitats d’un bar musical a Girona que té
iniciat des de l’any 2003.
Revisat l’expedient es constata que, segons comunicació de 3 de
desembre de 2008, es va trametre còpia del projecte tècnic al Servei
Territorial de Jocs i Espectacles de la Delegació Territorial de Govern
de la Generalitat, per tal que es procedeixi a l’emissió de l’informe corresponent per la Ponència Tècnica Interdepartamental d’Espectacles i
Activitats Recreatives d’aquesta Delegació.
L’Ajuntament està a l’espera d’aquest informe per tal de resoldre la
sol·licitud.
Així doncs, no s’admet la queixa fins que es produeixi aquesta resolució.
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/31
Una ciutadana presenta una queixa per manca de resposta d’un
escrit presentat a l’Ajuntament, relatiu a les molèsties que li ocasiona
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una activitat de rentat de vehicles a la carretera de Barcelona, sota
casa seva.
Atès el temps transcorregut sense obtenir resposta, es formula la
següent
RECOMANACIÓ:
Que d’acord amb el contingut de l’article 118.5 del capítol sisè del ROM,
el qual estableix que la defensora de la ciutadania ha de vetllar perquè
l’Administració resolgui en temps i forma deguda les peticions i els recursos que li han estat presentats, doneu resposta a l’escrit de referència.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/97
Un ciutadà presenta una queixa referent al funcionament de l’aire
condicionat d’un establiment del carrer Pau Casals.
Després de les gestions fetes amb la Secció d’Activitats i Obertures de l’Ajuntament, se’ns comunica que l’última actuació que consta
en l’expedient és el precinte de l’aparell, el novembre de 2006, per no
complir la normativa vigent.
Si persisteixen les molèsties haurà de presentar un nou escrit a l’Ajuntament a fi que s’obri nou expedient de denúncia i s’iniciarà el procediment pertinent a fi i efecte de determinar la legalitat de l’aparell i la
responsabilitat de les possibles molèsties que pugui provocar.
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/102
Una ciutadana presenta una queixa referent a un soroll que provoca
molèsties i que prové d’un supermercat, al carrer Ultónia.
Fetes les gestions i revisat l’expedient es constata que s’ha fet una
inspecció a l’establiment, s’ha comunicat el resultat al seu responsable i se l’ha requerit a fi que porti a terme les actuacions i obres necessàries perquè s’adapti a la normativa vigent.
També ens informen que totes aquestes actuacions han estat degudament notificades.
Trobant-se l’expedient en tràmit, pendent de resolució, es desestima la queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
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2009/DCG/117
Un ciutadà presenta una queixa referent a suposats problemes relatius a emanació de fums i sorolls de la Fàbrica Nestlé.
Fetes les corresponents gestions amb l’Àrea de Medi Ambient, es
constata que les activitats de la Fàbrica Nestlé estan sotmeses al règim
d’autorització ambiental, que és competència de la Generalitat de Catalunya, que periòdicament realitza els corresponents controls, cada
dos anys, sense perjudici de les comprovacions, controls i informes que
pot realitzar, i efectivament ha realitzat, l’Ajuntament de Girona, tant respecte als sorolls com a l’emissió de fums.
Atès que quan conflueixen competències diverses i són vàries les
administracions o àrees implicades, sovint es produeixen determinades descoordinacions, no sempre favorables a la ciutadania, com podria donar-se en el present cas.
Atès que s’ha constatat que la mateixa empresa Nestlé va encarregar, a requeriment del propi Ajuntament, un estudi mediambiental sobre
soroll produït per la Fàbrica Nestlé, que es va comunicar als veïns l’any
2007.
I atès que, finalment, també es va realitzar un estudi mediambiental
que, malgrat no estar incorporat encara a l’expedient de Medi Ambient,
va ser emès per una empresa independent, abonat pel mateix Ajuntament i comunicat als veïns en una reunió del passat mes de març de
2009.
Es formula la següent
RECOMANACIÓ:
En primer lloc, i davant temes o problemes que afecten a diverses
àrees, caldria actuar coordinadament i amb una transparència i comunicació fluïda entre els diversos responsables, facilitant informacions i
estudis realitzats i, en segon lloc, que s’informi puntualment als veïns
implicats, evitant malentesos i reclamacions innecessàries.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ PENDENT
2009/DCG/162
Una ciutadana, en representació d’un establiment comercial, presenta una queixa referent als problemes i suposada dilació en la concessió d’una llicència d’activitats sol·licitada.
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Fetes les gestions amb la Secció d’Activitats i Obertures es constata que el temps transcorregut no és responsabilitat de l’Administració, és perquè es van fer requeriments per manca de documentació i
es van demanar modificacions de diversos aspectes del projecte.
Per tant, considerats els fets exposats, es considera que el retard
en la concessió era imputable a les deficiències del projecte tècnic aportat per la societat sol·licitant. Es desestima la queixa i es notifica a la
ciutadana que va presentar la queixa en representació de l’establiment
comercial.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/166
Un ciutadà presenta una queixa referent a les molèsties produïdes
per l’activitat de prostitució en un pis a l’avinguda de Sant Narcís.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa al ciutadà del procediment habitual per tal que s’iniciï un expedient de denúncia d’una activitat.
Per part de la immobiliària que gestiona la comunitat de propietaris
de l’edifici, també s’ha dirigit una queixa a l’Ajuntament.
S’ha posat el fet en coneixement de la Policia Municipal, per tal que
informin de si l’activitat, presumptament il·legal, persisteix i si és així es
continuï la tramitació de l’expedient obert.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/182
Un ciutadà, en representació d’una comunitat de propietaris de la
plaça Independència, presenta una queixa per la manca de resposta a
un escrit presentat en el qual es denuncia les condicions de soroll i sortida de fums d’un establiment de restauració de la plaça Independència.
Després de les gestions realitzades amb la Secció d’Activitats i Obertures ens comuniquen que han requerit al titular de l’activitat que aportés la documentació necessària per la rectificació i adopció de les mesures correctores, exigides per l’Ajuntament. No havent estat aportades
s’inicia un procediment sancionador, amb les multes coercitives pertinents que estableix la legislació vigent.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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2009/DCG/249
Un ciutadà, com a president de la comunitat de propietaris de la Cort
Reial, 18, presenta una queixa en relació amb una reiterada reclamació
referent a:
– Ocupació, per part de la titularitat de l’establiment de restauració
situat a la Cort Reial, 16, d’un pati interior per a magatzem i ubicació
de maquinària, congeladors i extractors de fum que generen fressa i no
deixen dormir els veïns.
– Exercici de l’activitat de restaurant, quan la llicència només permet l’activitat de bar.
– Utilització d’un altell, que no reuneix les condicions adequades,
com a zona pública.
Atès que l’Ajuntament ha procedit a comprovar, des de fa temps,
per mitjà dels seus inspectors que en aquest establiment s’està realitzant una activitat de bar-restaurant sense la corresponent llicència i,
atès que malgrat els requeriments que se’ls hi ha adreçat, no s’han atès
i es continua exercint l’activitat amb les mateixes condicions, sense
aportar, en cap cas, la documentació requerida.
Atès que la Policia Municipal ha comparegut a l’habitatge del representant de la comunitat i al bar en qüestió i, mitjançant informe,
ha deixat constància del soroll que genera la maquinària ubicada al
pati interior (aparells d’aire condicionat, congeladors, extractor de
fums...)
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 14 d’agost de 2009 en el qual es
dóna un termini de 15 dies perquè els seus titulars adoptin les següents mesures:
1. Treure les instal·lacions de la zona de pati interior.
2. Arranjar el problema de sorolls del sistema d’extracció.
3. Treure tots els elements d’extracció, que no sigui una planxa.
4. Treure el mobiliari de la planta de l’altell i fer servir aquest com a
magatzem.
5. Aportar els certificats que li manquen, inclòs els d’ignifugació,
dels elements metàl·lics estructurals.
6. Aportar un informe tècnic amb plànols en el qual es justifiqui que
l’activitat s’ajusta a la llicència concedida de bar i que s’han arranjat els
problemes de soroll amb els veïns.
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Sense que en el dia d’avui s’hagin acomplert, ni s’hagin justificat legalment.
En atenció als fets exposats i reiterant que l’actuació de l’Ajuntament des de la legalitat ha de servir els interessos públics i el bé comú
amb eficiència i sense dilacions innecessàries formula la següent
RECOMANACIÓ:
Donat el temps transcorregut i l’ostensible manca d’actuació dels
responsables de l’establiment de restauració situat a la Cort Reial, que
des del gener de 2007 exerceixen l’activitat de restaurant sense la corresponent llicència reglamentària i no han acomplert ni adoptat les mesures requerides per fer compatible la seva activitat, amb la normativa
i amb el dret de descans dels veïns, sense més demora ni concessions
es faci complir la legalitat, s’apliquin les sancions previstes legalment i
en tot cas, i de forma preventiva, es procedeixi al tancament provisional de l’activitat fins la seva adequació a la legalitat vigent.
RESOLUCIÓ: RECOMANANCIÓ PENDENT

Contaminació acústica
2009/DCG/179
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/212
Una ciutadana presenta una queixa per les molèsties que li causen
uns veïns africans, amb les olors que fan quan cuinen.
És un tema complicat en el qual es contraposen dues cultures, amb
dues maneres de preparar els menjars i diferent concepte de l’olor.
El defensor proposa una mediació entre la senyora ILM i els veïns.
Es fa una visita al domicili dels afectats. Tots figuren nets i endreçats i
ens reben amb correcció i amabilitat.
Després de converses s’arriba a un acord de compromís per ambdues pars i es deixa el resultat en mans del bon sentit comú i de la voluntat de resoldre la situació en favor de la convivència civilitzada.
RESOLUCIÓ: MEDIACIÓ
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Tinença d’animals i control de plagues
2009/DCG/20
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb la taxa per tinença d’animals.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens
hi autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, a fi que se n’ocupin i li donin
una resposta.
Ens hi autoritza. Tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/56
Un ciutadà presenta una queixa referent a la taxa per tinença d’animals pel període 2008, d’una gossa que va morir el 4 de gener de
2006.
Fetes les gestions amb el Servei de Control i Tinença d’Animals i
atès la certificació aportada i amb les comprovacions oportunes, s’acorda anul·lar el rebut corresponent a l’any 2008.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/74
Diversos ciutadans i ciutadanes presenten queixes referents a l’aplicació de la nova taxa per tinença d’animals.
El defensor no té competència per valorar si l’import d’una taxa és
excessiu o no. Les taxes i els impostos tenen un procediment d’aprovació legalment establert, amb un període per al·legacions i un cop
aprovades esdevenen obligatòries per a tota la ciutadania.
Es desestima la queixa i així es justifica als ciutadans i ciutadanes.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/77
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb uns incidents
ocorreguts mentre passejava el seu gos.
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El cas exposat és un cas d’incivisme d’una tercera persona envers
la ciutadana, el defensor li aconsella que, si es torna a repetir, es posi
en contacte amb la Policia Municipal.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/94, 161, 178, 203, 293
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/101
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb una plaga de
mosquits que afecta la zona del parc de les Casernes.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que si ens
autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament a fi que li donin una resposta.
Donat el cas es demana informació i ens comuniquen que des de
Medi Ambient coneixen el problema i ja s’han fet intervencions.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/111
Una ciutadana presenta una queixa en relació a la recuperació d’un
gos que li va ser retirat.
Després de les gestions realitzades hem constatat que essent el gos
de raça perillosa, és precís que estigui censat i registrat i també ha de
tenir una assegurança per si causa danys a tercers.
Tanmateix, els titulars han de passar un test psicotècnic per determinar la seva idoneïtat.
També es fan gestions amb Serveis Socials per veure si poden rebre
algun tipus d’ajuda, però ens comuniquen que els recursos de què disposen estant destinats a situacions d’extrema gravetat, manca d’aliments o manca de treball.
Per tot l’exposat i a banda de la informació facilitada es desestima
la queixa presentada.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
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2009/DCG/121
Una ciutadana presenta una queixa per disconformitat amb el cobrament de la taxa per tinença d’animals, en relació amb un gos que
es va morir el dia 7 d’abril i li volen cobrar tot l’any.
Fetes les gestions amb el responsable de la Secció de Control i Tinença d’Animals i tenint en compte els arguments exposats, s’acorda
retornar dos trimestres de la quota anual.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/264, 265
Dues ciutadanes presenten uns escrits en relació amb les decisions
preses per l’Ajuntament de Girona, pel que fa al projecte d’instal·lació
d’una protectora d’animals.
Fetes les gestions, des de l’Àrea de Medi Ambient ens comuniquen
que el projecte ha estat valorat negativament per la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’informe d’impacte ambiental.
Malgrat això, l’Ajuntament es mostra disposat a col·laborar i ajudar
per trobar uns terrenys que puguin ser destinats a equipaments per
poder-hi construir aquest servei.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
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Neteja viària – Parcs i Jardins
2009/DCG/7, 60, 68, 155, 197, 199, 214, 228, 259
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/2
Una ciutadana presenta una queixa pel mal estat de neteja de l’estanc ornamental de la plaça dels Països Catalans.
Després de les gestions realitzades amb l’Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat, s’acorda requerir a l’empresa de jardineria que té adjudicat el seu manteniment, que controli la periodicitat de neteja i en faci
un seguiment.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/35
Una ciutadana presenta una queixa referent a la petició de bonificació de la taxa d’escombraries per utilització de les instal·lacions de
la deixalleria de Girona.
Fetes les gestions i estudiada l’ordenança fiscal que regula aquesta
taxa, es constata que l’Ajuntament ha actuat correctament, conforme
a la normativa i per tant es desestima la queixa.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA

2009/DCG/85
Un ciutadà presenta una queixa referent a l’estat de neteja dels carrers Creu, Migdia, Emili Grahit.
Fetes les gestions amb l’Àrea que gestiona la neteja viària, ens comuniquen que va ser un tema puntual i que va ser degut a la pluja i l’oli
que va perdre un vehicle.
L’empresa de neteja ja ha fet diverses intervencions i ho anirà fent
fins que quedi resolt.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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2009/DCG/149, 150
Dos ciutadans presenten dues queixes amb el mateix contingut:
estat de neteja de la plaça Ciutat de Figueres, degut als fruits que per
aquesta època cauen dels arbres.
Després de les gestions fetes amb el responsable de la neteja viària de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, es comunica que, fa poc
s’ha portat a terme una neteja intensiva amb màquina de pressió d’aigua en aquesta plaça.
S’ha acordat que, atès que aquest any aquests fruits cauen més que
d’altres anys, es farà un seguiment programant neteges amb periodicitat.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
2009/DCG/186
Una ciutadana presenta una queixa per l’estat de brutícia en què es
troba la plaça Empúries.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens
hi autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, a fi que se n’ocupin i li donin
una resposta.
Ens hi autoritza. Tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/226
Una ciutadana presenta una queixa referent a l’actuació de Musersa,
en política laboral, en no contractar els seus fills per cobrir baixes temporals o períodes de vacances.
A fi d’estudiar la queixa abans esmentada, es va demanar a la direcció de Musersa que informés sobre els requisits i tràmits establerts
a l’empresa a l’hora de realitzar contractacions. Per escrit de 20 d’octubre es va facilita tota la informació sol·licitada.
Atesa la comunicació i els documents que s’han fet arribar, es constata el següent:
– La forma i condicions de la contractació es regula per l’article 43
del Conveni i la Disposició Addicional 11ª, existint una Comissió Pari-
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tària, on en pla d’igualtat hi ha igual nombre de representants de l’empresa que dels treballadors.
– Que per a les contractacions temporals d’estiu, essencialment per
substitució per vacances, la Comissió Paritària acordà examinar les
sol·licituds presentades aplicant dos criteris (Acta de 19 de maig de
2009): relació de parentesc de primer grau amb treballadors de plantilla i el fet d’haver tingut relació prèvia amb l’empresa.
En virtut d’aquestes circumstàncies es fan les següents observacions:
a) L’existència d’una Comissió Paritària per a la contractació esdevé
ineficaç i poc àgil per les dificultats per acordar quan hi ha discrepàncies entre les parts econòmica i social. I tal dificultat esdevé impossibilitat quan les postures són irreconciliables. El mecanisme de la contractació hauria de ser àgil i flexible, especialment quan es tracta de
cobrir llocs de treball provisionals i necessaris per a la ciutadania. Potser una possible correcció seria que la Comissió esmentada inclogués
un membre extern, la decisió del qual desencallés la situació quan hi
hagués empat de posicions.
b) Pel que fa als criteris sobre contractació, essencialment pel que
es refereix al requisit del parentesc de primer grau, com a criteri de selecció, pensem que pot vulnerar principis constitucionals, com els continguts a l’article 103 de la Constitució.
Es considera que qualsevol contractació de les administracions públiques i de les empreses amb capital públic hauria de basar-se en els
principis de mèrit i capacitat, amb publicitat, transparència i imparcialitat. I des d’aquesta òptica, no es creu que el requisit del parentesc
pugui mantenir-se com a criteri de contractació.
I per tant el defensor fa la següent
RECOMANACIÓ:
Que en els convenis relatius a empreses on hi és present l’Ajuntament,
cas d’establir-se comissions paritàries, es prevegi un mecanisme complementari per fer eficient i àgil el seu funcionament, com pot ser que
algú extern a l’empresa en formés part a fi d’evitar la ineficàcia o paralització de tals comissions, especialment quan es tracti de contractacions
eventuals.
I finalment, eliminar qualsevol dels requisits, com per exemple el de
ser familiar d’algun treballador, que pugui atemptar contra els principis
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de mèrit i capacitat, en les contractacions a realitzar per empreses dependents de l’Ajuntament de Girona.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/234
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb la ubicació d’uns
contenidors de recollida selectiva al carrer Ramon Muntaner, cantonada
amb Pare Coll.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens
hi autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, a fi que se n’ocupin i li donin
una resposta.
Ens hi autoritza. No tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA

Parcs i Jardins
2009/DCG/10
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb les molèsties que
li ocasionen uns arbres plantats a la vorera, davant de casa seva i les
branques que li entren al seu balcó.
Fetes les gestions amb el responsable de Parcs i Jardins se’ns comunica que, malgrat es va fer una poda l’any passat, demanaran a l’empresa que realitza el manteniment en aquesta zona, que passi a tallar
els brots que molesten a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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3.7. Cultura, Esports i Educació
Cultura - Biblioteques - Museus
2009/DCG/146
Un ciutadà presenta una queixa en la qual manifesta la seva preocupació davant la programació musical prevista pel dia de la música,
recordant que en l’edició de l’any passat es van ocasionar molèsties
als veïns i veïnes.
En tractar-se d’una petició que afecta a diferents àrees de l’Ajuntament es demana que es prenguin les mesures que calguin a fi que es
pugui controlar el volum de so i l’horari de finalització de les diferents
actuacions previstes a la ciutat.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA
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Esports
2009/DCG/126
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb la substitució, per
part de l’Ajuntament, de la pista de frontó de la Devesa per una de pàdel.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa el ciutadà del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens hi
autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a la Secció d’Esports, a fi que se n’ocupin i li donin una resposta.
Ens hi autoritza. No tenim constància de la resposta donada al ciutadà.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
2009/DCG/158
RESOLUCIÓ: NO ADMESA

2009/DCG/190
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
2009/DCG/239
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb l’exhibició d’una
bandera palestina en un balco d’un habitatge veí del Museu dels Jueus
a Girona.
Fetes les gestions amb el responsable del Museu s’acorda mantenir una entrevista amb els veïns i veïnes per tal de tractar el tema de la
bandera.
Es tracte de fer compatibles el dret a la llibertat d’expressió i manifestació d’uns i d’altres. Aquesta serà l’orientació del compromís adoptat a fi de trobar una solució acceptable per ambdues parts.
RESOLUCIÓ: AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA

Educació
2009/DCG/109
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb el sistema
de puntuació utilitzat a l’hora de valorar l’accés a les escoles bressol
de les persones que es troben en situació d’atur.
Atès que la baremació, atenent als criteris prioritaris fixats per la Generalitat de Catalunya, inclou com a criteris tenir germans al centre,
viure a la zona, tenir una minusvalidesa o ser beneficiari del Pirmi.
Atès que l’Ajuntament de Girona ha fixat com a criteris complementaris les circumstàncies de ser família nombrosa i situació de treball del pare i de la mare.
Considerant que la persona que és perceptora de l’atur reglamentari, des del punt de vista legal, s’hauria de considerar un treballador
a tots els efectes, per quan se suposa que està en situació de cerca
de treball i en qualsevol moment pot i hauria d’acceptar una oferta de
feina.
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A parer del defensor, el fet de valorar la situació laboral del pare o
mare, en el període d’inscripció, o en el dia de fer efectiva la inscripció
a l’escola bressol, constitueix un greuge comparatiu.
És totalment possible que, la persona sol·licitant, sigui la seva situació de treballador en actiu o estigui a l’atur, li pugui variar aquesta
circumstància en qualsevol moment, tant perquè el que té feina quedi
en atur, com perquè el que està a l’atur, immediatament de presentada
la sol·licitud, pugui trobar feina, havent perdut, en aquest cas, el dret a
puntuar per aquesta circumstància.
Per tot el que s’ha exposat, es formula la següent
RECOMANACIÓ:
Que pel que fa a la puntuació o reconeixement de punts en ordre a
l’accés a una plaça d’escola bressol, haurien de modificar-se els criteris complementaris actuals, fixats per l’Ajuntament de Girona, per un
principi d’equitat, i considerar que el treballador/ora que és perceptor
de l’atur reglamentari quedi equiparat al treballador/ra en actiu, als efectes de la puntuació, pel que fa a aquesta circumstància.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
2009/DCG/153, 157
RESOLUCIÓ: NO ADMESA
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3.8. Polítiques Socials i Cooperació
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3.9. Relacions Ciutadanes i Joventut

Serveis Socials i Habitatge

OIAC, Joventut i d’altres

2009/DCG/25, 45, 49, 141, 142, 176, 219, 220, 235
RESOLUCIÓ: NO ADMESA

2009/DCG/66, 122, 223, 240
RESOLUCIÓ: NO ADMESA

2009/DCG/96
Un ciutadà presenta una queixa amb referència a la contractació de
personal de ADIF, manca de treball i sol·licitud d’ajuts i també a la manca
de resposta a la sol·licitud d’entrevista amb l’alcaldessa.
S’informa al ciutadà a on pot dirigir-se i també que normalment des
de l’alcaldia, adrecen el ciutadà a l’Àrea corresponent segons la petició realitzada.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/270
Un ciutadà demana la intervenció del defensor per mediar amb una
entitat bancària davant l’embargament de la prestació que cobra per la
seva situació d’aturat major de 45 anys.
Malgrat no és un tema de la seva competència, el defensor fa una
gestió amb l’entitat bancària, i els hi recorda que la quantitat corresponent al sou mínim interprofessional és inembargable.
RESOLUCIÓ: MEDIACIÓ

2009/DCG/86
Un ciutadà presenta una queixa referent a l’alt volum d’un concert
que va tenir lloc a la Copa, un dia entre setmana.
Atès que el ciutadà també es va dirigir al regidor de Relacions Ciutadanes i Joventut, el defensor no pot intervenir, fins que es doni resposta al ciutadà i, si quan obtingui la resposta, considera que aquesta
encara vulnera els seus drets, podrà demanar la intervenció del defensor.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/138
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb els problemes
generats per la celebració del final de curs de l’escola Eiximenis a la
plaça Independència.
En tractar-se d’una primer a petició a l’Ajuntament s’informa la
ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que si
ens autoritza podem traslladar el contingut de la queixa i les seves
dades a l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut, a fi que li donin
una resposta.
Ens autoritza a traslladar la queixa però ens demana reserva de les
dades.
Traslladem a la ciutadana l’acord adoptat pel que fa a les autoritzacions d’actes que impliquin sorolls a la via pública. Es controlarà millor
l’hora límit d’acabament de l’activitat o celebració i, d’aquesta manera,
la Policia disposarà de l’instrument necessari per ordenar el tancament
o finalització de la celebració o activitat.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA
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2009/DCG/170
Una ciutadana presenta una queixa referent a problemes derivats
de l’empadronament i al suposat maltractament rebut per part del personal de l’OAC.
Fetes les oportunes gestions amb l’OAC, i ateses les circumstàncies concurrents i l’oportuna entrevista amb l’empleat que va realitzar
l’atenció al ciutadà, s’arriba a la conclusió que els problemes legals,
quant a l’empadronament, són imputables a la relació amb els diversos propietaris dels habitatges o habitacions que ha anat ocupant la
ciutadana.
Pel que fa al tracte i malgrat la versió contradictòria d’ambdues parts,
l’Ajuntament sempre recorda als seus empleats que l’amabilitat ha de
presidir el tracte amb la ciutadania. També ho fa en aquesta ocasió.
RESOLUCIÓ: QUEIXA DESESTIMADA
2009/DCG/180
Una ciutadana presenta una queixa referent a la utilització del castellà en el servei de megafonia de la piscina municipal de la Devesa.
En tractar-se d’una primera petició a l’Ajuntament, s’informa la ciutadana del procediment habitual en aquests casos i també que, si ens
hi autoritza, podem traslladar el contingut de la queixa i les seves dades
a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament, a fi que se n’ocupin i li donin una
resposta.
Ens hi autoritza. No tenim constància de la resposta donada a la ciutadana.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT A L’ÀREA

Memòria 2009 | 105

OMIC
2009/DCG/40, 42, 227, 272
Diversos ciutadans i ciutadanes presenten queixes per correu electrònic que no són competència de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, ja que fan referència a activitats d’empreses privades, o a productes adquirits o serveis prestats.
Es traslladen a l’OMIC, perquè s’informi la ciutadania i/o es tramitin
les queixes.
En relació amb les queixes derivades a l’OMIC tenim constància de
les respostes donades als ciutadans i ciutadanes.
RESOLUCIÓ: NO ADMESES
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4. ACTUACIONS DʼOFICI
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4.1. Medi Ambient i Sostenibilitat
Neteja viària
2009/DCG/14-O
El dia 7 de gener es va rebre una queixa de la senyora MPOA que manifestava haver anat a la cavalcada dels Reis amb els seus fills i expressava el seu disgust pel que, segons diu, és una constant dels darrers
anys; referit a que les úniques persones de raça negre eren els escombriaires que a peu recollien les deixalles de la cavalcada, mentre que el
rei negre i el seu seguici de patges eren persones de raça blanca i pintades de negre.
Reflexiona sobre el que això significa per la ciutat i com pot ser discriminatori ignorar la realitat multicultural de Girona, i es dol d’haver vist
les cares dels nens i nenes de pell fosca, que observaven entre sorpresos, decebuts e incrèduls l’escena, que per a ells era una evidència
de la falsedat.
El dia 8 de gener es va rebre una altra queixa en el mateix sentit de
la senyora ALLM, la qual manifestava haver treballat a la classe, d’un
institut de la ciutat, el tema de la cavalcada de Reis. Tant la formulant
de la queixa com alguns alumnes expressaven el seu desacord i disgust pel que havien vist a la cavalcada, és a dir que el rei negre i els
patges anaven pintats i que les úniques persones negres de debò eren
els escombriaires que recollien les deixalles al final de la cavalcada. Alguns ho havien vist i altres donaven la seva opinió sobre el fet relatat.
Posteriorment, entre els dies 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de gener de 2009
he rebut diverses queixes, la majoria de nens i nenes de 12 i 13 anys,
alumnes del mateix institut, en la qual confirmen haver treballat el tema
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a classe i expressen el seu desacord i malestar per aquest aspecte de
la cavalcada dels Reis, tot reclamant un canvi pels anys a venir.
Aquest seguit de queixes i el fet que algunes d’elles han estat presentades per menors, que reflexionen seriosament sobre un tema que
han treballat a la classe i que volen que l’Ajuntament tingui constància
del que consideren un greuge, però sobretot expressen el desig que canviï aquesta situació els propers anys, van fer decidir recollir-les totes en
una i formular una recomanació d’ofici, en base als següents arguments:
– Deixar constància de la situació denunciada i fer-la arribar a l’Ajuntament. L’opinió generalitzada que es recull a les queixes és que cal
un canvi, que hi ha moltes persones vingudes de fora i persones d’altres races, que no caldria pintar els blancs de negre sinó que podrien
ser-ho de debò, per evitar donar la imatge que els reis i els patges no
són de raça negra i que sí ho són els escombriaires que recullen les deixalles.
– Proposar un canvi de la cavalcada en els propers anys, tenint en
compte els aspectes qüestionats en les queixes, de manera que aquesta
sigui un vertader reflex de la realitat multicultural en la qual estem immersos i en la qual tothom si senti representat d’una forma real i no fictícia. Aquesta sembla que és l’orientació que es va donant a diferents
ciutats i pobles i que l’Ajuntament de Girona també s’hauria de plantejar pels anys a venir.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ REBUTJADA

4.2. Urbanisme
Actuació Urbanística
2009/DCG/88-O
Un ciutadà amb una gran minusvalidesa i usuari de cadira de rodes,
ha estat atès pel defensor de la ciutadania a la porta de l’Ajuntament
perquè deia no poder entrar degut al desnivell que hi ha per accedir a
les oficines municipals.
Constatada la dificultat, el defensor formula el següent suggeriment
a l’Ajuntament
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SUGGERIMENT:
Que es plantegi la necessitat de fer els treballs oportuns per facilitar l’accés a les persones usuàries de cadires de rodes, eliminant la
barrera arquitectònica que el desnivell actual representa per aquestes
persones amb la mobilitat reduïda.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA

4.3. Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat
2009/DCG/262-O
El Defensor podrà proposar recomanacions, a iniciativa pròpia o bé
arran de peticions o suggerències rebudes de la ciutadania, en ordre a
col·laborar a millorar les condicions i el funcionament de l’Administració Municipal i els seus serveis, d’acord amb el que preveu l’article 116
del ROM.
Ha arribat a la nostra Institució la queixa de diversos ciutadans, que
utilitzen la bicicleta o bé van caminant pel vial de la Copa, que molts
vehicles no obeeixen les senyals lumíniques dels semàfors, i tot i estar
en vermell els vehicles solen fer cas omís i passen en vermell. Això representa un incompliment greu i un atemptat contra el dret dels ciutadans/ciutadanes a utilitzar els passos de vianants regulats per semàfors, amb la necessària tranquil·litat i sense perill.
Per tal d’intentar evitar incidències que puguin afectar a la integritat
de la ciutadania, a causa de l’incivisme de conductors que de forma
habitual i temerària fan cas omís dels semàfors esmentats, el defensor
formula la següent
RECOMANACIÓ D’OFICI:
Que s’adoptin les mesures pertinents per vetllar més eficientment
perquè la normativa de circulació es compleixi en el tram de carretera
comprès entre les dues rotondes de davant la Copa, tant pel que fa a
la limitació de la velocitat com del respecte a la senyalització semafòrica, especialment en horari de 7 a 9 del matí, destinant-hi algun agent
municipal que vetlli pel seu compliment, i evitant que els conductors de
vehicles a motor se saltin els semàfors en vermell.
RESOLUCIÓ: RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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5. TRASLLAT AL SÍNDIC DE GREUGES
DE CATALUNYA
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2009/DCG/21
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb la manca d’actuació de l’Ajuntament de Llambilles, davant la denúncia interposada
contra l’atac d’un gos.
És un tema en el qual l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Girona, no té competència per afectar un altre terme municipal. Per tant,
i atès el conveni de col·laboració signat, es trasllada la queixa al Síndic
de Greuges de Catalunya.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT AL SÍNDIC DE GREUGES
2009/DCG/23
Una ciutadana presenta una queixa per la manca d’actuació de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, en relació amb els danys soferts
en una caiguda en unes escales públiques d’aquest municipi.
És un tema en el qual l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Girona, no té competència per afectar un altre terme municipal. Per tant,
i atès el conveni de col·laboració signat, es trasllada la queixa al Síndic
de Greuges de Catalunya.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT AL SÍNDIC DE GREUGES
2009/DCG/67
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb el municipi de Sarrià
de Ter.
És un tema en el qual l’Oficina del defensor de la ciutadania de Girona, no té competència per afectar un altre terme municipal. Per tant,
i atès el conveni de col·laboració signat, es trasllada la queixa al Síndic
de Greuges de Catalunya.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT AL SÍNDIC DE GREUGES
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2009/DCG/194
Un ciutadà presenta una queixa en relació amb la manca de compliment d’un conveni pel qual s’acordava la cessió d’un espai privat,
destinat a vorera, a canvi de desqualificar la resta d’espai, signat entre
l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles i un veí del mateix municipi.
És un tema en el qual l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Girona, no té competència per afectar un altre terme municipal. Per tant,
i atès el conveni de col·laboració signat, es trasllada la queixa al Síndic
de Greuges de Catalunya.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT AL SÍNDIC DE GREUGES
2009/DCG/286
Una ciutadana presenta una queixa en relació amb la sol·licitud d’ajut a la dependència, aprovada, però sense que s’hagi arribat a fer efectiu el pagament.
És un tema en el qual l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Girona, no té competència per afectar un altre terme municipal. Per tant,
i atès el conveni de col·laboració signat, es trasllada la queixa al Síndic
de Greuges de Catalunya.
Uns dies més tard, la ciutadana ens comunica que ja ha rebut el
corresponent ingrés i per tant es demana a l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya que deixin sense efecte la petició d’intervenció.
RESOLUCIÓ: TRASLLAT AL SÍNDIC DE GREUGES

6. GRÀFIC I TAULA DʼEXPEDIENTS
I RESOLUCIONS
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Àrea

MOB. COORD. TERRIT. I SEGURETAT
Gestió de la via pública
Sancions en matèria de trànsit
Policia Municipal
Transport Municipal del Gironès
ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR
Responsabilitat patrimonial
Estadística
Personal i d’altres
HISENDA
Gestió d’ingressos
Recaptació
DESENV. LOCAL I PROMOCIÓ
URBANISME
Disciplina urbanística
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
Actuació urbanística, Medi Natural
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Activitats classificades
Tinença d’animals. Control de plagues
Contaminació Acústica
Neteja viària. Parcs i jardins
CULTURA I EDUCACIÓ
Esports
Educació
Cultura, Biblioteques, Museus
POLÍTIQUES SOCIALS I COOPERACIÓ
Serveis Socials, Habitatge
RELACIONIS CIUTADANES I JOVENTUT
OIAC, i d’altres
OMIC
ACTUACIONS D’OFICI

TOTAL EXPEDIENTS
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Núm.
Expedients

131
70
44
14
3
18
7
7
4
11
9
2
9
36
13
3
20
53
18
15
2
18
8
2
3
3
12
12
12
8
4
3

293

No
admès

35
17
1
1

Tràmit

1
3
3

2
1
2
2

Tramès
Àrea

12
2
3
2

SITUACIÓ EXPEDIENTS
Expedients resolts
Queixes admeses
Trasllat
Recomanacions/Suggeriments
Queixa
Síndic de
Mediació
Greuges
desestimada Acceptada Rebutjada Pendent
1

1
1

5
9
1

4
8
1

1
1

1

2

1

1

1

4
1

1
1

1

8

3
4

3

9
5
1
9

1

4

1
1
4

2
6

1

1

1

1
1
1

1

5
2
8
2

2
2
1

2

1
2
1

5

1
1
2

9

1

4
4
114

9
4
5

2
4
1

1
1

Col·laboració
Àrea

2

12

28

1

1

2

5

38

2
27

1
3

Total recom/sugger 34
Total queixes admeses 134
Total expedients resolts 167

4

3

59

