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1.- PRESENTACIÓ

Com cada any presentem des de l’Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró l’informe de la tasca
desenvolupada durant el 2011.

Encara que sigui reiteratiu, hem de recordar les consideracions de sempre, relatives al funcionament de
l’Oficina i al dret a una bona administració.

La nostra actuació té cada vegada més perspectiva històrica, tant des del punt de vista intern, perquè
anem adquirint poc a poc més experiència, com també extern, ja que cada vegada són més les ciutats i
pobles  de  Catalunya  que  es  decideixen  a  nomenar  Defensors  o  Síndics,  la  qual  cosa  permet  anar
ampliant el FòrumSD i, en conseqüència compartir les nostres experiències, inquietuds i contactes.

Disposem d’un punt de referència important en el Síndic de Greuges de Catalunya,  perquè les seves
actuacions i informes ens ajuden en la nostra tasca i també en la regulació legal del dret a una bona
administració que podríem qualificar de privilegiada, cada vegada més concreta i detallada.

Recordem que el Defensor del Ciutadà es mou en l’àmbit del dret a una bona administració, anant més
enllà de l’estricte aplicació o interpretació d’una norma legal i en aquest sentit,  revisa l’actuació de
l’administració  recollint  la  queixa  del  ciutadà,  tramitant-la,  obtenint  la  informació  necessària  i,
finalment, resolent-la, dirigint les seves decisions, no vinculants, o recomanacions als diferents Serveis
de l’Ajuntament de Mataró i al propi ciutadà.

Durant l’any 2011 no s’ha produït cap novetat legislativa en l’àmbit del dret a una bona administració i,
d’aquest informe, el més destacable és la reducció tant de les intervencions fetes, com de les queixes
tramitades, al voltant d’un 25 % aproximadament.

Hem d’esperar que aquesta sigui una situació aïllada, atès que en el primer trimestre del 2012 el nombre
de queixes ha assolit  el nivell,  podríem dir, habitual i esperem que això es consolida. Però de totes
formes  creiem  que  s’ha  d’aprofitar  aquesta  dada  per  programar,  més  a  curt  termini,  la  tasca  de
divulgació de l’oficina davant la ciutadania,  més enllà de la simple inclusió de l’Oficina en el  web
municipal o l’edició de tríptics, per exemple.

S’ha de treballar perquè els mataronins tinguin coneixement de l’existència del Defensor a la seva ciutat
i si no l’arriben a utilitzar, que sigui pel seu desconeixement.

En relació a aquesta divulgació, creiem que també hi ajudarà la inclusió en les notificacions que es
dirigeixen als ciutadans, d’una nota a peu de pàgina, informant-los de la possibilitat d’acudir al Defensor
quan s’hagin esgotat o refusat els recursos legals procedents. Això va ser objecte d’un dels suggeriments
de l’any passat, havent-se formulat una proposta de redacció concreta.

Igualment, creiem que en l‘àmbit dels suggeriments o recomanacions que fa habitualment el Defensor i
que es dirigeixen actualment als caps de Servei també es podrien dirigir als regidors responsables de
l’àrea respectiva de què es tracti, tot i la càrrega de treball que suporten.

La finalitat  d’aquests suggeriments o recomanacions d’introduir millores en la tramitació de tots els
expedients a partir d’una situació concreta analitzada en una queixa determinada., no es poden valorar
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des de l’estricta òptica de la normativa legal o des d’un punt de vista jurídic, sinó des del sentit comú i
l’equitat, per tal de poder-lo acceptar o rebutjat, en funció de si comporta o no una millora en el respecte
dels drets dels ciutadans.

Per aquest motiu, aquest canvi de destinatari també serà objecte de les recomanacions d’enguany.

Mataró, març 2012
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2.- ACTIVITAT DE L’OFICINA DURANT L’ANY 2011

En els següents quadres estadístics es reflecteix la tasca desenvolupada per l’Oficina durant l’any 2011.

Com ja s’ha avançat en la presentació de l’Informe, el nombre d’intervencions totals s’ha reduït  en
relació a les de l’any anterior, al voltant del 22 %.

Atenent el motiu que origina la intervenció,  es manté aproximadament com en els anys  anteriors el
percentatge de distribució que reflecteix la següent classificació, essent les consultes i queixes sobre
Serveis de l’Ajuntament les majoritàries, seguides, per les consultes referides a les queixes pròpiament
dites i a temes diversos.

Es manté  aproximadament  també  la  forma utilitzada  per  a  la  presentació  de les  queixes,  dominant
primordialment la tramitació presencial i la presentació per correu electrònic.

Les intervencions que no han donat lloc a un expedient de queixa, relacionades detalladament a partir de
la pàgina 57, s’exposen, classificades per temàtiques, en el següent quadre.
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S’han obert 20 expedients de queixa menys que l’any passat i d’aquestes han estat admeses un 86%,
mentre que un 10% han estat remeses al Síndic, complint el conveni vigent, i quasi un 5% no han estat
admeses a tràmit. 
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Segons la procedència, majoritàriament procedeixen de veïns de l’eixample i un 14% de Rocafonda, i
quasi un 10% de Cirera. 

La classificació dels expedients  de queixa segons al  servei al  que afecten i el  tipus de qüestió que
plantegen es pot veure en el quadre següent,
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Lde les queixes admeses s’han estimar un 58%.
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Aquestes resolucions han generat suggeriments.

Al tancar aquest informe no ens consta que cap dels suggeriments hagin estat acceptats, si bé dels 12
efectuats, n’hi ha 8 pendents de resposta, cosa que serveix de justificació el canvi de destinatari que es
recomana en les conclusions de l’informe. 

En el següent quadre, el nivell d’acceptació varia en funció del Servei al que va dirigit.

Per acabar, s’ha de fer constar que la tramitació de la majoria dels expedients ha durat mes de 60 dies
com en els anys anteriors, un 10% ha durat menys d’un mes i un 27 % entre un i dos mesos.
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El temps de tramitació inclou també el temps que els servei triga a facilitar la informació sol·licitada i en
molts  casos  s’ha  hagut  d’esperar  a  que  es  resolguessin  els  recursos  administratius  presentats,  per
indicació d’aquesta Oficina.

El temps de resposta dels suggeriments es el següent:
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3.- ALTRES ACTIVITATS DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ 

Participació en l’organització d’una jornada sobre el “Dret a una bona administració”, juntament amb
el Servei de Recursos Humans.
Ponents:  Sr. Juli  Ponce,  Catedràtic  de Dret Administraiu de la Universitat  de Barcelona.  Sra.  Sílvia
Vernia,  Directora de l’Àrea d’Administració i Afers socials del Síndic de greuges de Catalunya,  Sr.
Marino E. Villa Adjunt de la Síndica de Greuges de Barcelona.

Assistència  a  la  XIII  Trobada-Assemblea  del  Fòrum de Síndics,  Síndiques,  Defensors  i  Defensores
locals de Catalunya celebrada a Santa Coloma de Gramenet.  

Assistència  a la  presentació  de l’Informe conjunt  del  FòrumSD  de l’any 2009 al  Saló de Plens de
l’Ajuntament  de  Girona,  presidit  per  l’Alcaldessa  de  Girona  Sra.  Anna  Pagans  i  el  President  del
FòrumSD  Sr.  Josep  Escartin  Síndic  de  Greuges  de  Sabadell,  juntament  amb  síndics,  alcaldes,
representats de la Diputació de Girona i de la Delegació del Govern.
L’Informe recull les actuacions i el serveis prestats per les diferents sindicatures a nivell de Catalunya en
defensa de la ciutadania.

Assistència a la presentació de  l’Informe al Parlament 2010 del Síndic de Greuges de Catalunya Sr.
Rafael Ribó al Parlament de Catalunya.

Assistència  a  la  celebració  del  Dia  de  la  Policia  Local  de  Mataró  i  a  l’acte  de  lliurament  de
condecoracions a la Comissaria de la Policia Local.

Diverses reunions de treball a Santa Coloma de Gramenet formant part de la Comissió de Documentació
del FòrumSD.

Assistència al VIè Taller de formació celebrat a la Sala d’actes de l’Edifici del Rellotge del recinte de
l’Escola  Industrial  de  Barcelona,  sobre  “Llei  de  procediment  adminitratiu”  i  “El  dret  a  la  Bona
Administració”. Ponents: Sra. Sílvia Vèrnia, Sra. Mar Aldeano, Sr. Eugeni Catelló i Sr. Juli Ponce. Amb
la col.laboració de la Diputació de Barcelona. 

Assistència a la constitució del nou Ajuntament.

Assistència a l’acte de commemoració del 40è aniversari del discurs que Pau Casals pronuncià davant
l’Assemblea de les Nacions Unides, que tingué lloc al Parlament de Catalunya.

Assistència a les jornades de formació del FòrumSD a Terrassa, on es va tractar:
Taula I-  Ciutadania,  convivència i  drets;  Taula II-  Derechos a la intemperie;  Taula III  Immigració,
racisme i  xenofòbia;  Taula  IV-  Avaluació  i  gestió  de la  contamincació  acústica;  Taula  V-  Potestat
sancionadora en matèria d’urbanisme.

Assistència  a  la  presentació  de  l’informe  conjunt  de  l’any  2010  del  FòrumSD,  al  Parlament  de
Catalunya, l’acte va ser presidit per la Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament, la Sra. M. Glòria
Valeri presidenta del FòrumSD i Síndica municipal de greuges de Vilafranca del Penendès, el Sr. Manuel
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Bustos  president  de  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  el  Sr.  Albert  Batalla  president  de
l’executiva  de  l’Associació  Catalana  de  Municipis.  També  comptà  amb la  presència  de  diputats  al
Parlament, alcaldes i regidors dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal.

Publicació del manifest del Dia dels Dret Humans, a la premsa.

Participació periòdica en el programa de Mataró Ràdio “Viu la Vida”
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4.- ACTIVITATS DEL FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I 
DEFENSORES LOCALS DURANT L’ANY 2011

El Fòrum de Síndics,  Síndiques,  Defensors  i  Defensores locals  de Catalunya  va presentar  el  recull
d’informes de l’any 2009 al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona, presidit per l’alcaldessa Sra. Anna
Pagans i el president del FòrumSD Sr. Josep Escartin Síndic de Greuges de Sabadell, juntament amb
síndics, alcaldes, representats de la Diputació de Girona i de la Delegació del Govern.

XIII Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores  locals de Catalunya. FòrumSD.
a Santa Coloma de Gramenet, on es va escollir la Junta Directiva de l’associació per un període de dos
anys, formada per les següents persones: 
Presidenta: M. Glòria Valeri, Síndica de greuges de Vilafranca del Penedès.
Vicepresident: Frederic Prieto, Síndic municipal de Greuges de Cornellà
Secretari: Josep Giné, Síndic municipal de Greuges de Lleida 
Tresorer: Francesc Ferrer, Síndic de greuges municipal de Tarragona 
Vocal: Ramon Llorente, Defensor de la ciutadania de Girona
Vocal: Fernando Oteros, Defensor de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Vocal: Jordi Sistach, Síndic municipal de greuges de Palamós
Vocal Armand Soler, Síndic Defensor de la ciutadania de Badalona
Vocal Vicenç Vila. Síndic personer de Mollet del Vallès

Una delegació  de la  Junta directiva  va mantenir  una audiència  amb la  Presidenta del  Parlament  de
Catalunya Sra. Núria de Gispert. 

El FòrumSD va ser present a la reunió de la Coordinadora del Foro Estal de Defensores Locales a la
ciutat de Paterna per preparar el continguts del ”IV Encuentro Estatal” 

Una delegació de la Junta directiva es va reunir al Parlament de Catalunya amb els portaveu del Grup
Parlamentari de CiU, d’ICV-EUiA i d’ERC a la Comissió del Síndic de Greuges.

Una  delegació  de  la  Junta  directiva  va  mantenir  una  reunió  amb  el  president  de  la  Diputació  de
Barcelona Sr. Antoni Fogué. 

Una delegació de la Junta directiva va mantenir una reunió amb la Sra. Joana Ortega Vicepresidenta del
Govern i Consellera de Governació. 

La junta directiva del FòrumSD va ser rebuda pel President de la Generalitat el Molt Honorable Sr. Artur
Mas al Palau de la Generalitat.

A Granada es va celebrar el IV Encuentro Estatal de Defensorias locales.

Signatura del conveni de col.laboració entre la Facultat de Dret de la Universistat  de Barcelona, el
projecte “Dret al Dret” i el FòrumSD. El conveni ofereix als alumnes la possibilitat de fer pràctiques a
les oficines del síndics locals.
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El Fòrum de Síndics,  Síndiques,  Defensors  i  Defensores locals  de Catalunya  va presentar  el  recull
d’informes de l’any 2010 al Parlament de Catalunya, l’acte va ser presidit per la Sra. Núria de Gispert,
presidenta  del  Parlament,  la  Sra.  M.  Glòria  Valeri  presidenta  del  FòrumSD i  Síndica  municipal  de
greuges de Vilafranca del Penendès, el Sr. Manuel Bustos president de la Federació de Municipis de
Catalunya i el Sr. Albert Batalla president de l’executiva de l’Associació Catalana de Municipis. També
comptà amb la presència de diputats al Parlament, alcaldes i regidors dels ajuntaments que tenen síndic
o defensor municipal.

Manifest del Dia dels Dret Humans, publicat en premsa.
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5.- SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 

Tal  com consta  en  l’estadística  d’aquest  informe,  sis  de  les  queixes  rebudes  s’han traslladat  i  son
tramitades pel Síndic de Greuges de Catalunya, ja que es tracta de qüestions de la seva competència.

Igualment, en el seu Informe de 2011, consta que el Síndic de Greuges de Catalunya, amb relació a
l’Ajuntament de Mataró, ha tramitar 16 queixes, d’aquelles sis incloses i una d’ofici, destacant que en
cap cas s’han refusat els suggeriments o recomanacions formulades i que en tot moment ha existit una
total i completa col·laboració.

Pel que fa a la pròpia activitat d’aquesta Institució, el Síndic ha efectuat 22.759 intervencions, de les que
14.759 són consultes, 125 són actuacions d’ofici i 8.065 són queixes pròpiament dites, referides en un
17’60 % a qüestions socials, 16’01 % a administració pública i 10’08 % a temes de seguretat. De les
consultes un 22’65 % han estat relatives a matèries de consum, 13’80 % a administracions públiques i
un 10’58 % a temes socials.

La ràtio de presentació de queixes a la comarca del Maresme é     s xifra en 1 queixa per cada 1000/2000
habitants.
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6.- CONCLUSIONS

Del contingut  de la  presentació inicial,  quan hem fet  referència  a  l’entrada en vigor de la Llei  del
Parlament de Catalunya 22/2010 de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques  de  Catalunya i  en  concret  el  seu  article  22  i  la  constant  evolució  del  “dret  a  una  bona
administració”, i atenent a l’èxit de la convocatòria de la jornada de formació celebrada, crec convenient
mantenir les

1r.-  Continuar  l’activitat  de  divulgació  de  la  institució,  mantenint  les  xerrades,  articles,  tríptics,
intervencions  radiofòniques,  però  ampliant-les  amb  una  bona  planificació  i  programació  per  tal
d’aconseguir el màxim nivell de difusió possible, arribant de forma efectiva al ciutadans.

2n.- Establir com a destinataris dels suggeriments o recomanacions que fa habitualment el Defensor en
alguns expedients de queixa, que es dirigeixen actualment als caps de Servei, als regidors o responsables
de l’àrea respectiva de que es tracti, essent aquests qui prenguin la decisió d’acceptar-los o rebutjar-los,
sense necessitat de justificar, en cap cas, la resposta que es doni.
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7.- EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS PER SERVEIS
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SERVEI : INGRESSOS

2011 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa

resolució queixes admeses 1 desestimada

Exp : 21/11
Queixa  amb  relació  a  la  denegació  de  la  seva  sol·licitud  de  devolució  de  l’impost  de  béns  immobles
indegudament ingressat, motiu pel qual es sol·licita al Servei d’Ingressos l’informe corresponent.

Extracte de la resolució : DESESTIMA.
El senyor R.M.G. indica que la Gerència del Cadastre ha acordat modificar el valor cadastral d'un immoble de la
seva propietat, reduïnt el seu import, motiu pel qual en resulta un Impost de Bens Immobles més baix que el havia
etat pagant, motiu pel qual ha sol·licitat la devolució de l'import pagat de més en els darrers quatre anys cosa que
se li ha denegat.
S'informa al promotor de la queixa que l'obertura d'expedient de queixa no atura els terminis ni la possibilitat
d'interposar els recursos administratius o contenciosos corresponents i es demana informació al Servei d'Ingressos
de l'Ajuntament.
De a informacióp rebuda en resulta que s'inicia l’expedient amb la petició de devolució del promotor de laqueixa
l’1 de febrer de 2011, a la que s’acompanya la notificació de la resolució per la Gerència del Cadastre, òrgan
depenent del Ministeri d'Economia i Hisenda, en la qual s'exposa la modificació econòmica acordada, a partir de
la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris de l'edifici al haver detectar un error en el còmput dels
elements comuns de l'immoble.
L'informe jurídic que consta unit a l'expedient justifica la desestimació de la petició del ciutadà per entendre que
la regulació del càlcul de l'import de la quota de l'impost de bens immobles s'ha de fer, segons la normativa
vigent,  en  base  al  valor  cadastral  vigent  cada  primer  d'any,  valor  aquest  en  quina  determinació  no  intervé
l'Ajuntament i que els efectes de tota modificació es produeixen a partir del dia següent de l'acord, cosa que fa
que en aquests casos es materialitzi el primer de gener de l'any següent, motiu pel qual la resolució dictada acull
aquest criteri desestimant la petició de devolució.
A la vista de la documentació facilitada pel promotor de la queixa i del contingut de l'expedient administratiu, es
constata que la modificació del valors cadastrals, a partir de la nova atribució dels elements comuns per corregir
els errors detectats i que posa de manifest la pròpia comunitat de propietaris, es efectivament una qüestió aliena a
l'administració  municipal,  motiu  pel  qual  hem d'entendre  ajustada  la  desestimació  de  la  petició  per  part  de
l'Ajuntament de Mataró.
Això no vol dir però, que el ciutadà no tingui dret a ser rescabalat d'aquell major import satisfet pel concepte de
l'impost de bens immobles, però aquesta reclamació s'haurà de dirigir contra qui n'hagi estat responsable, sigui la
pròpia Gerència de Cadastre, encara que en aquest cas, l'habitual és que s'efectuïn els càlculs segons la informació
que faciliten els  propis  interessats o  bé,  fins i  tot,  la  Comunitat  de  Propietaris  que s'ha vist  beneficiada per
l'absència del pagament que li corresponia.
Per aquest motiu, no es pot estimar la queixa i s’arxiva de l'expedient, si bé es remet a l'interessat a obtenir
assessorament jurídic per tal de valorar les possibilitats de reclamació i la seva viabilitat.
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

2011 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa
resolució queixes admeses 1 arxiu 

Exp. : 64/11
El senyor F.M.T. presenta una queixa amb relació a la denegació del fraccionament del pagament de diversos
rebuts que té pendents.

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA.
Per tal d'admetre la queixa a tràmit cal disposar de la documentació acreditativa d'haver-se formulatla  reclamació
prèvia a l'Ajuntament, el ciutadà no aporta la documentació requerida, per la qual cosa es considera que ha desistit
de la seva queixa i es procedeix al seu arxiu.
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SERVEI : POLICIA LOCAL

2008 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa
1 arxiu

2011- 4 expedients de queixa 3 queixes admeses
1 queixa inicial

resolució queixes admeses 2 arxiu
2 no tramitades per desestiment del promotor

Exp. : 51/08
La senyora A.M.L.M. formula una queixa amb relació a la retirada indeguda i el trasllat al dipòsit de vehicles
abandonats del seu vehicle que estava estacionat correctament davant del seu domicili, amb l’assegurança i la ITV
vigents.
S’ha demanat la informació corresponent al Servei de Policia Local i a GINTRA, i segons l’última informació
rebuda la promotora de la queixa va poder recuperar el vehicle i  va presentar una reclamació patrimonial la
tramitació la qual encara no ha finalitzat.
En data 18 de novembre de 2011 s’ha dictat per part del Jutjat Contenciós Administratiu nº 8 de Barcelona,
Sentència en la que s'estima parcialment el recurs interposat per lapromotora, s'anul.la el Decret d’1 de setembre
de 2009 i se li reconeix el dret a ser indemnitzada.

Exp. : 03/11
Es rep correu una queixa amb relació a l’actuació d’una Agent de la Policia Local quan el va advertir a un ciutadà
per haver estacionament incorrectament el seu vehicle.

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT.
Explica el ciutadà en el seu escrit de queixa que tenia la seva moto estacionada i una Agent, acompanyada d’un
altre, se li va dirigir en to irrespectuós i insultant.
S’informa  al  promotor  de  la  tramitació  d’aquests  tipus  de  queixa,  l’expedient  queda  obert  i  pendent  de  la
identificació de la Agent en qüestió.
El ciutadà no facilita la informació requerida per la quan cosa, entenem que  ha desistit de la seva queixa inicial,
motiu pel qual es procedeix a l’arxiu de l’expedient

Exp. : 08/11
El senyor E.J.C. presenta una queixa amb relació al tracte rebut per part d’un Agent de la Policia Local per una
infracció de trànsit, motiu pel qual i d’acord amb el reglament d’aquesta Oficina, s’ha demanat el corresponent
informe a la Policia Local.

Extracte de la resolució: ARXIU.
Es queixa el ciutadà de la forma en que l’Agent se li va dirigir quan havia parat el seu vehicle un moment per a
recollir unes eines i material per poder anar a treballar en un pas de vianants.
D’acord amb la reglamentació d’aquesta Oficina s’ha donat trasllat de la queixa al cap de la Policia Local i s’ha
sol·licitat el corresponent informe.
D’aquesta informació en resulta que l’Agent afectat nega haver dispensat un tracte incorrecte al ciutadà, de la
qual cosa se li dóna trasllat i s’arxiva l’expedient.

Exp. : 13/11
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Per correu electrònic es rep una queixa amb relació a la tramitació d'un expedient per la taxa de la grua, el ciutadà
exposa que el seu vehicle va estar-se diversos dies al dipòsit i li cobren una taxa de 400,00 €. 

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT.
Per tal poder demanar al Servei de la Policia Local la informació corresponent calen les dades completes de
l'expedient les quals son requerides en diverses ocasions al promotor que, deixa passar el temps sense facilitar-les,
motiu pel qual s'arxiva l'expedient, per entendre que el ciutadà ha desistit de la seva queixa.

Exp. : 54/11
La senyora L.P.M. presenta una queixa amb relació a la situació d’inseguretat ciutadana que viuen els veïns de la
zona del carrer de Santiago Rusiñol amb la plaça de Colòmbia i voltants.

Extracte de la resolució: ARXIU.
Explica la ciutadana que la inseguretat se’ls fa als veïns insuportable, principalment pels continus robatoris del
que són objecte, ha presentat la corresponent queixa als Mossos d’Esquadra, que li varen respondre amb una
comunicació  on  es  justificaven  i  explicaven  les  actuacions  portades  a  terme  i  que  la  ciutadana  considera
insuficient.
Per aquest motiu i encara que no consta cap reclamació a l’Ajuntament de Mataró per part de la promotora de la
queixa, s’ha sol·licitat a la Policia Local el corresponent informe, del qual en resulta que son coneixedors de la
sensació  d’inseguretat  que  viuen  els  veïns  i  es  treballa  per  a  reduir  aquesta  sensació,  si  bé  es  destaca  que
estadísticament el nombre de delictes, faltes i actes incívics, es troba dins de la mitjana d’altres zones de la ciutat.
Igualment s’informa que la Policia Local treballa al barri, tant per augmentar la seguretat com per disminuir la
sensació  d’inseguretat  dels  veïns,  mantenint  contractes  directes  i  intensius  a  través  del  Policia  de  Barri  i
l’associació de veïns i,  especialment amb la seva presidenta, per recollir la percepció dels veïns i avançar la
intervenció  en  qualsevol  problemàtica  que  pugui  sorgir.  Es  fan  xerrades  informatives  i  de  prevenció  pels
col·lectius  més  desprotegits,  s’utilitza  especialment  la  mediació  comunitària  en  els  conflictes  veïnals  que  es
presenten,  es  reforça  la  presència  policial  en  festes  i  dates  assenyalades  i  s’intenta  disposar  de  cobertura
ininterrompuda de la Policia de Barri, especialment a la tarda, enviant dispositius especials amb policies a peu, de
paisà i operatius conjunts amb els Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.
Queda palès que el Servei de Policia Local coneix la problemàtica, es trasllada a la promotora de la queixa la
informació rebuda i s’arxiva l’expedient.
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SERVEI: JURÍDIC ADMINISTRATIU DE VIA PÚBLICA

2010 -1 expedient de queixa  1 queixa admesa 

resolució queixa admesa  1 estimada

2011 -28 expedients de queixa 26 queixes admeses

resolució queixes admeses  6 desestimades 

13 estimades amb 4 suggeriments no acceptat
                             8 suggeriments pendent de resposta
 3 queixes no tramitades per desestiment del promotor.

 1 no tramitada per desaparèixer la causa que la va 
motivar
 3 pendents de resoldre

motiu no admissió queixa  2 queixes no admeses per manca de fonament

Exp. : 53/10
La senyora S.N.G.es queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit quan
el vehicle de la promotora estava estacionat en el gual del carrer Castaños 8, motiu pel qual es va sol·licitar al
Servei Jurídic Administratiu la informació corresponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA.
La  senyora  S.N.G.  presenta  al·legacions  i  discuteix  les  circumstàncies  de  la  infracció,  al·legant  que  la
senyalització es confusa ja que les línies de zona blava estaven esborrades, presenta fotos del lloc i el tiquet de
pagament que no son tramitades com a tals, ja que la denúncia s’ha pagat amb bonificació, sinó com un recurs de
reposició vers la taxa de grua. Sol·licitat el  corresponent informe a l’Agent,  aquest confirma la infracció per
invasió parcial del gual i per dificultar la sortida de vehicles, es desestimat el recurs i es confirma la liquidació de
la taxa de grua.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, o la no tramitació millor dit, de l’apartat relativa a la infracció de
trànsit i la seva sanció, no es detecta cap infracció ni de forma i tampoc de fons, ja que la possibilitat de no donar
contesta a les al·legacions en cas de pagament bonificat de la sanció està prevista en la Llei, però des del punt de
vista d'una bona administració i com ja hem tingut ocasió de pronunciar-nos en altres ocasions, s'hauria d'haver
donat resposta a l'escrit de la promotora, més en aques6t cas, quan les seves al·legacions es tramiten per la taxa de
la grua, motiu pel qual fàcilment es podia haver fet referència a les circumstàncies de la infracció, que per altra
banda constitueixen el fet imposable de la taxa liquidada, informant també a l’interessada que el pagament d'una
denúncia amb bonificació comporta l'acceptació de la infracció.
Per tot l'exposat s’estima la queixa i s’arxiva l’expedient.

Exp. : 01/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit, per haver estacionat el seu
vehicle en la zona reservada per la parada de l’autobús davant de l’estació Renfe de Mataró, que va ser detectada
per la càmera que existeix al mateix lloc, motiu pel qual s’ha sol·licitat la corresponent informació al Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública. 

Extracte de la resolució: ESTIMA.
La senyora  G.S.S.  també  exposa  que  fetes  les  comprovacions  pertinents,  va  decidir  pagar  la  denúncia  amb
bonificació, formulant posteriorment al·legacions a les quals no ha rebut resposta.
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Per la seva banda, el Servei confirma l’existència de l’expedient sancionador, que l’import de la denúncia va ser
satisfet amb bonificació i que les al·legacions presentades van quedar sense resposta, tal com preveu la llei.
Des d’aquest punt de vista, tot i que pugui estranyar a la promotora, és clar que la vigent normativa de trànsit, en
concret l’article 80 de la Llei de Transit, preveu expressament que el pagament amb bonificació de l’import de la
sanció,  comporta  la  finalització de la  tramitació de l’expedient  i  la  renúncia  a  formular  al·legacions,  ja  que
aquestes, si es presenten, es consideraran com si no haguessin estat presentades.
Per  altra  banda,  la  prohibició d’estacionament,  de  la col·locació d’una càmera  i  l’existència  d’una zona per
aturades breus, esta degudament senyalitzada.
Però  dit  això,  hem  de  recordar  que  en  casos  com  aquest,  de  pagament  amb  bonificació  i  presentació
d’al·legacions,  el  servei  les  tramitava  com si  es  tractés  d’un  recurs  de  reposició,  donant-ne  la  corresponent
resposta.
En conseqüència, entenem que deixar sense resposta unes al·legacions, encara que la normativa vigent permeti
fer-ho, no constitueix una bona practica administrativa, considerant exigible a l’administració l’obligació de donar
resposta a les al·legacions presentades, ni que sigui per informar al ciutadà afectat de la norma jurídica aplicable i
que aquelles es tenen per no presentades.
En aquest sentit s’estima la queixa servint aquesta resolució per informar-la de la normativa legal aplicable al seu
cas.

Exp. : 04/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit, detectada per càmera,
comesa  pel  vehicle  de  la  ciutadana  quan  estava  estacionat  en  doble  fila,  motiu  pel  qual  s’ha  sol·licitat  la
corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública. 

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
De la informació rebuda en resulta que l’expedient, s’inicia per denúncia fotogràfica per la infracció comesa pel
vehicle de la ciutadana quan estava estacionat en doble fila, la promotora de la queixa paga l’import de la sanció
amb bonificació i formula escrit d’al·legacions, que són tramitades com un recurs de reposició i que no s’admet a
tràmit per extemporani.
En quan al procediment hem de ressaltar que els tràmits s’han ajustat al legalment previst, ja que el pagament
amb bonificació de la denúncia per part de la senyora J.J.A. va comportar, la finalització del procediment i la
renúncia a formular al·legacions, per això el seu escrit va ser tramitat com un recurs de reposició, però a l’haver
transcorregut més d’un mes entre la data del pagament i la presentació de l’escrit, aquesta impugnació està
presentada  fora del termini legal, motiu pel qual la seva inadmissió s’ajusta escrupolosament a les previsions
legals vigents.
Per això, la queixa no es pot estimar i s’arxiva l’expedient.

Exp. : 06/11
El senyor A.B.L. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de
trànsit detectada per càmera, comesa pel vehicle del ciutadà quan estava aturat davant d’un centre mèdic al Camí
de la Geganta a les 8.45h del matí del dia 16 de juliol de 2010, ja que hi va acompanyar a la seva esposa, amb
mobilitat reduïda per una intervenció quirúrgica, sense altra possibilitat de poder fer-ho que deixar al vehicle a la
via pública per deixar-la dins del centre, motiu pel qual s’ha sol·licitat la corresponent informació al Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública. 

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
En  les  seves  al·legacions  el  ciutadà  explica  la  situació  i  presenta  documentació  mèdica  acreditativa  de
l’intervenció  dos  dies  abans  i  la  citació  per  a  visita  mèdica,  les  quals  són  directament  desestimades,  sense
sol·licitar cap informe a l’agent.
El ciutadà presenta recurs de reposició insistint en la seva argumentació i aporta nous documents mèdics, el qual
es desestima per Decret de 18 de gener de 2011.
En quan al procediment hem de ressaltar que els tràmits s’han ajustat al legalment previst, si bé creiem que a la
vista  de  les  circumstàncies  exposades  pel  ciutadà  en  el  seu  escrit  inicial,  s’hauria  d’haver  sol·licitat  el
corresponent informe a l’Agent denunciant.
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Per altra banda, respecte de la motivació de les resolucions dictades, creiem que no s’ajusta al que s’entén per
bona pràctica administrativa, des del punt de vista del dret a una bona administració, ja que la valoració de la
prova que aporten els ciutadans per contradir la presumpció de veracitat dels Agents, ha de ser molt detallada i
acurada i aquella no pot ser aplicada de forma automàtica, i en aquest cas, la documentació aportada es considera
insuficient per destruir la presumpció, sense fer cap esment a la situació exposada i amb arguments genèrics i
redactats de forma estereotipada. 
Per  això,  s’estima  la  queixa  i  es,  SUGGEREIX al  Servei  Jurídic  Administratiu  de  Via  Pública  valori  la
possibilitat de revisar la valoració de la prova aportada pel ciutadà, motivant de forma detallada i acurada, en el
seu cas,  la  seva desestimació,  fugint  de l’aplicació automàtica  de la presumpció de veracitat  dels Agents de
l’autoritat.

La cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública no accepta el suggeriment.

Exp. : 07/11
Queixa amb relació a una denúncia de trànsit per estacionar en doble fila, feta pel sistema de captació d’imatges,
estant pendent de fer al.legacions.

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA.
El senyor S.T.T. presenta la seva queixa per la denúncia, ja que al.lega que no estava estacionat en doble fila sinó
que estava parat per a fer una gestió que era qüestió de uns segons.
Atés que la via administrativa no s’ha esgotat, es recomana al ciutadà que presenti les corresponets al.legacions
dins de termini.
Posteriorment el promotor informa que no ha presentat al.legacions a la denúncia i que ha pagat la sanció, per la
qual cosa s’arxiva l’expedient per desestiment de l’interessat.

Exp. : 11/11
El senyor J.L.M.H. es amb relació a una denúncia de trànsit per estacionar en zona reservada per a minusvàlids,
tot i que ell ostenta aquesta condició i que la tarja acreditativa corresponent estava col·locada en lloc visible. Se li
han desestimat les seves al·legacions i se li ha embargat el seu compte corrent.

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA VA MOTIVAR.
De la informació rebuda del Servei en resulta que s’ha dictat Decret revocant la resolució sancionadora i s’ha
ordenat l’aixecament de l’embarg.
Per aquest motiu es tanca l’expedient, ja que l’administració ha posat fi al procediment sancionador i executiu.

Exp. :12/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit, detectada per càmera,
quan el vehicle del promotor va passar un semàfor de la Plaça d'Espanya en vermell, motiu pel qual s’ha sol·licitat
la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública. 

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
El ciutadà  presenta  al.legacions  discutin les  circumstàncies  de  la  infracció,  i  la  visibilitat  del  semàfor,  però
aquestes no són tramitades, ja que la denúncia s’ha pagat amb bonificació.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, o la no tramitació millor dit no es detecta cap infracció ni de
forma i tampoc de fons, ja que la possibilitat de no donar contesta està prevista en la Llei, però des del punt de
vista d'una bona administració i com ja hem tingut ocasió de pronunciar-nos, s'hauria d'haver donat resposta a
l'escrit  del ciutadà,  ni que sigui per informar-lo de que les seves al·legacions no serien tramitades perquè el
pagament d'una denúncia amb bonificació comporta l'acceptació de la infracció.
Per l'exposat, s’estima la queixa, SUGGERINT al Servei Jurídic Administratiu de Via Publica doni a l'escrit del
ciutadà  la  resposta  corresponent  informant-lo  de  les  conseqüències  jurídiques  del  pagament  bonificat  de  les
denuncies.
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Aquest suggeriment està pendent de resposta.

Exp. : 18/11
El  senyor  D.V.P.  exposa  que  estava  estacionat  en  una  zona  on  no  hi  havia  cap  senyal  de  prohibició
d’estacionament, però com que el seu vehicle interferia el pas del vehicle que fa la recollida d’escombraries,
l’endemà al matí es va trobar que la grua li havia retirat i la conseqüent denúncia.

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA.
Atés que la via administrativa no s’ha esgotat, es recomana al ciutadà que presenti les corresponets al.legacions
dins de termini.
Posteriorment el promotor informa que no ha presentat al.legacions a la denúncia i que ha pagat la sanció, per la
qual cosa s’arxiva l’expedient per desestiment de l’interessat.

Exp. : 23/11
El senyor R.R.R. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador 
per infracció de trànsit, per la manca de resposta a les seves al·legacions i als diferents escrits presentats en el
tràmit  de constrenyiment, motiu pel qual s’ha sol·licitat al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública tota la
informació corresponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
Es queixa el ciutadà del que considera una sancio incorrecte per estacionament prohibit de dos ciclomotors al
passatge del Sac el dia 4 d'agost de 2009 i de l'error en la identificació del propietari d'un dels vehicles, sent-li
exigit el pagament de la sanció corresponent al ciclomotor que no és de la seva propietat.
De la informació rebuda del Servei en resulta que s’inicia l'expedient per denúncia de 4 d'agost de 2009 per
l'estacionament incorrecte d’un ciclomotor, es formula la denuncia davant el propietari F.G.G. Pel que sembla
aquesta denúncia coincideix amb una altra de similars característiques a un altre ciclomotor, aquest sí del Sr.
R.R.R.,  per la qual  es tramita  l'expedientcorresponent.  El  ciutadà presenta al·legacions a les dues denuncies,
requerint-se  en aquest  expedient  l’informe a  l'Agent  denunciant,  en base al  qual  l'instructor  proposa la seva
desestimació i confirmació tant de la sanció com de la taxa de grua.
Així mateix consta que tot i que l'expedient s'inicia vers el Sr. F.G.G., s'acaba dirigint-se vers el Sr. R.R.R., a qui
es notifica la resolució final i s'inicia el tràmit de constrenyiment.
Així, el promotor aporta documentació acreditativa de que la liquidació de la taxa corresponent a l'expedient se li
notifica a ell, motiu pel qual comunica a l'OGT que ell no és el propietari del vehicle infractor. Més endavant rep
la  provisió  de  constrenyiment  de  la  liquidació  de  la  taxa  anterior,  amb  el  recàrrec  corresponent  i  torna  a
comunicar a l'OGT que ell no és el propietari del vehicle infractor i, més tard, torna a rebre el requeriment de
pagament del deute, motiu pel qual acudeix al Defensor del Ciutadà.
Des del punt de vista processal no detectem cap defecte de tramitació, més enllà del canvi d'imputació que no és
justifica. És a dir, es formula una denúncia, es notifica, es contesten les al·legacions i es resolen. L'únic que ha
ocorregut en aquest cas és que s'ha produït un canvi en la identificació de la persona denunciada, ja que si bé la
denúncia inicial es formula contra qui devia constar com a titular del vehicle denunciat, (suposem) Sr. F.G.G.,
s'acaba imposant  la sanció al promotor de la queixa .R.R.R. (titular de l'altre ciclomotor denunciat al  mateix
temps) i, el que és objecte de queixa, executant l'impagament de la taxa de grua contra ell, sense que consti el
motiu d'aquest canvi i sense haver ni tan sols comprovat ni atès les diverses al·legacions del ciutadà, en el tràmit
executiu, de no ser el propietari.
En conseqüència s’estima la queixa,  SUGGERINT al Servei Jurídic Administratiu de Via Publica que revisi la
tramitació  de  l'expedient  sancionador  per  tal  de  corregir,  en  el  seu  cas,  la  discrepància  existent  entre  la
identificació de la persona inicialment denunciada i aquella contra qui s'està portant a terme el constrenyiment,
donant  contesta a les diverses al·legacions presentades en les que es nega ser titular o propietari  del vehicle
infractor.

Aquest suggeriment està pendent de resposta.
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Exp. : 24/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador sancionador per l'Ordenança de Civisme publicada
per  l'Ajuntament  de Mataró  i  tramitada  pel  Serve  Jurídic  Administratiu  de Via  Pública  a  partir  de  l'acta  de
denúncia oberta por dos Agents dels Mossos d'Esquadra motiu pel qual s’ha sol·licitat la corresponent informació
al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública. 

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
El ciutadà en el seu escrit  de queixa exposa que se sent víctima d'una injustícia per part de l'Ajuntament de
Mataró per donar tràmit a la denúncia dels Mossos d'Esquadra que considera falsa, proposant-se la imposició
d'una sanció econòmica, en base únicament a les manifestacions dels propis Agents afectats, que entén són part
interessada, actuen subjectivament i com a part interessada.
De la documentació rebuda en resulta que en data 24 d'agost de 2010 dos Agents dels Mossos d’Esquadra varen
aixecar  acta  en  relació  a  l'actuació  del  promotor  de  la  queixa  durant  la  concentració  celebrada  davant  la
comissaria per demanar la llibertat d'un ciutadà.
Expliquen els agents en la seva acta de denúncia que l'interessat hauria proferit insults vers ells i actuat de forma
violenta,  infringint  l'Ordenança  de  Civisme  de  Mataró,  identificant  a  l'infractor  de  forma  visual,  perquè  el
coneixien.
Incoat l'expedient per part de l'Ajuntament  de Mataró, nomenant  instructor, existeix una primera proposta de
l'instructor de la mateixa data en la qual es demana la imposició de tres sancions per tres infraccions (insults,
alteració de la convivència i actitud violenta amb alteració de l'ordre public). Notificats aquests primers actes a
l'interessat, presente un primer escrit d'al·legacions en el qual demana la nul·litat d'actuacions per vulneració de
drets ide  procediment, mantenint la falsedat dels fets imputats i proposant la prova que va considerar adient.
En la segona proposta de resolució, l'instructora considera provat que l'interessat va insultar als agents durant la
concentració de forma clara i reiterada, desestimant les peticions de nul·litat, per entendre que al no imputar-se
faltes lleus el procediment a aplicar a aquest cas és el genèric i que hi ha plena coherència amb els fets denunciats,
pel  que fa a l'existència de molèsties als  veïns.  En relació a les infraccions comeses,  l'instructora considera,
sobretot  a  partir  de  les  respectives  actes  de  ratificació  dels  dos  agents  denunciants,  que  van  ser  comeses
individualment però emparant-se en el grup de persones concentrades, s’identifica a l'interessat dins del gruix de
manifestants,  sense trobar  cap impediment  per  aquest  sistema  d'identificació i  considerant  la  inexistència  de
molèsties als veïns, nomes manté la comissió d'una sola infracció, en la qual es sumeixen tots els fets provats, la
de conducta atemptatòria de la convivència que no té rellevància penal, tipificada en l'article 7 de l'ordenança de
civisme, demanant la imposició d'una sanció de 300,00 €.
Les al·legacions formulades davant la proposta de resolució, insisteixen en la nul·litat del procediment. En primer
lloc pel caràcter subjectiu i parcial dels agents denunciants, única prova de càrrec, entenent que l'existència de
defectes i errors que treuen credibilitat a la denúncia i, per tant, força probatòria a les seves manifestacions. En
segon lloc, la petició de nul·litat per defectes en l'accés a l'expedient, pel format unificat de les respostes donades
a les diferents al·legacions (pels diversos implicats) i per la destrucció de les proves gràfiques (gravació d'imatges,
respecte de les quals la proposta de l'instructora exposa que ja foren analitzades perquè no aportaven dades
rellevants). Igualment impugnen el mètode d'identificació, per coneixença notòria i posen de manifest la manca
de concreció en les imputacions, al referir-se a un precepte que conté actuacions diferents i diverses, entrant a
analitzar  detalladament  les  actes  de  ratificació  i  denúncia  dels  agents  denunciants  per  justificar  la  seva
inconsistència i la possibilitat d'infracció del principi de “non bis in idem”.
El 23 de març es dictada resolució final de l'expedient la qual acull completament la proposta de resolució de
l'instructora i  s'imposa al  ciutadà una sanció de 300,00 €,  contra la que ens consta s'ha interposat  recurs de
reposició, si bé no tenim coneixement ni de si hi ha hagut resolució expressa i si s'ha interposat o no recurs
jurisdiccional.
Cal en primer lloc determinar l'abast de la intervenció del Defensor del Ciutadà, ja que d'acord amb la normativa
que li  és  aplicable,  les  seves  resolucions no  són vinculants  i  no disposen de la  possibilitat  de  modificar  el
contingut o disposició de cap acte administratiu ni suspenen els terminis de presentació de recursos, podent això
si, formular suggeriments o fer recordatoris de deures legals. Per altra banda, les valoracions del Defensor del
Ciutadà ho són des del punt de vista del dret a una bona administració i el denominat “soft law” és a dir, que van
més enllà de les consideracions i interpretacions jurídiques.
Dit això, i des del punt de vista de la tramitació estricta del procediment, l'expedient analitzat s'ha tramitat pel
denominat tràmit genèric, sense que s'hagin detectat defectes processals que hagin causat efectiva indefensió del
dret de defensa del  ciutadà.  L'existència d'una primera proposta de resolució, de la mateixa data que l'acord
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d'incoació, no s'ajusta a la normativa existent. Les al·legacions del ciutadà en aquest sentit es referien al fet de que
al dictar-se aquesta primera proposta de resolució, es perdia el primer tràmit d'al·legacions i desvirtuava el seu
caràcter ja que aquesta proposta de l'instructor esta pensada per fer-se després de la pràctica de proves, tant en el
procediment general com en el simplificat, per tant el seu dictat es va tractar d'un error. Ara bé, aquest error
entenem no ha causat cap indefensió al ciutadà, atès que ha pogut formalitzar les seves al·legacions inicials,
proposar prova i  donar contesta al  tràmit  d'audiència posterior a la segona proposta de resolució amb noves
al·legacions.
Pel que fa a l'accés al contingut de l'expedient, en la còpia facilitada pel servei consten les dades en que s'hauria
facilitat a l'interessat les còpies de la documentació, constant el reconeixement del servei de l'existència d'un error
en l'enviament  de certa  documentació per correu electrònic que l'interessat  ja  posa de manifest  en les  seves
segones al·legacions.
L'anàlisi de la resta de qüestions va més enllà de les possibilitats d'intervenció i competències del Defensor del
Ciutadà,  sobre  tot  aquelles  que  comporten  una  valoració  jurídica  de  fets  o  normes,  ja  que  aquesta  només
correspon a qui  dicta la resolució i,  en tot  cas,  als  tribunals.  Ens referim principalment  a la valoració de la
contradicció de versions entre els agents denunciants i el ciutadà, la seva respectiva credibilitat, l'absència de les
imatges gravades, etc. Malauradament la principal discrepància, la versió dels agents, no pot ser resolta d'altre
manera que amb l'aplicació de la presumpció de veracitat, sobre tot quan aquesta no s'aplica de forma automàtica
al haver demanat l'informe ampliador dels agents denunciats, petició aquesta demanada reiteradament per aquesta
oficina, de tal manera que aquesta qüestió nomès podria ser discutida de forma efectiva davant els tribunals en el
recurs contenciós administratiu corresponent.
Per tot això, aquesta queixa no es pot estimar tot i l'existència d'un error de procediment, ja que considerem que
aquest no ha provocat cap mena d'indefensió a l'interessat, i per tant s’arxiva l'expedient.

Exp. : 25/11
El senyor G.I.B. es queixa d’una denúncia de trànsit que se li ha interposat quan estava estacionat en una zona
blava sense tiquet horari, perquè la màquina que hi havia no va acceptar la seva tarja de crèdit.

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA.
Atès  que  la  via  administrativa  no s’havia  esgotat,  es  recomana  a  l’interessat  que  presenti  les  corresponents
al.legacions dins de termini.
Posteriorment, el promotor de la queixa informa que ha pagat les sancions i no ha presentat al.legacions, motiu
pel qual s’arxiva l’expedient, per desistiment de l’interessat.

Exp : 30/11
El senyor A.E.B. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de
trànsit ja que va haver d’aturat el camió a la parada d'autobús existent a la estació Renfe d'aquesta ciutat, motiu
pel qual es va sol·licitar al Servei Jurídic Administratiu la informació corresponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
A les al.legacions el ciutadà reconeix haver estacionat el vehicle però justifica la maniobra en el fet de que era
l'única opció per poder executar les obres de manteniment de les instal·lacions de Renfe, en concret la via número
4 situada en paral·lel al costat de la parada.
Es demana un informe al Servei de Mobilitat, el qual informa que no consta la sol·licitud ni concessió de la
ocupació de l'espai per l'execució de les obres, motiu pel qual a partir d'aquest informe, l'instructor de l'expedient
proposa la desestimació de les al·legacions i la imposició d'una sanció de 200,00 €, el que es recull en el Decret de
18 d'abril de 2.011, degudament notificat a l'interessat, sense que consti la interposició de cap recurs.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, no es detecta cap infracció de forma. Respecte del fons, a part de
que la resolució final afirma que les al·legacions del ciutadà no poden prosperar, sense motivar-ho, el que fa
suposar que es degut a la manca d'autorització per ocupar l'espai, informat pel Servei de Mobilitat, entenem que al
tractar-se d'un cas poc habitual i a la vista de l'informe de Mobilitat, s'hauria d'haver requerit al ciutadà acredités
la realitat de les obres i la necessitat de l'ocupació de l'espai, ja que si hagués existit aquell permís, la infracció
s'hagués considerat justificada. Per tant, la sanció s'imposa per la inexistència de llicència, més que pel fet mateix
d'estacionar a la parada del bus, sense que es pugui oblidar que l'expedient s'inicia per captació per imatge i que
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els integrants del Servei de Mobilitat no tenen la condició d'agent de l'autoritat, no sent aplicable la presumpció de
veracitat.
Per  l'exposat,  s'estima  la  queixa  i  es  SUGEREIX  al  Servei  Jurídic-Administratiu  de  Via  Publica  valori  la
possibilitat de revisar la tramitació de l'expedient i tenir en compte les especials circumstàncies del cas, permetent
que el  ciutadà pugui  demostrar  l'existència  i  realitat  de  les  obres  i  la  necessitat  d'ocupació de la  parada de
l'autobús, independentment de que això constés o no als arxius del Servei de Mobilitat.

La cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública no accepta el suggeriment.

Exp. : 31/11
Queixa  amb relació  a  la  tramitació d’un  expedient  sancionador  per  infracció de  trànsit,  quan el  vehicle  del
promotor va estacionar desobeint la senyalització horitzontal prohibitiva, a l'alçada de la cruïlla del Torrent d'en
Pregaria i  el  carrer Figuera Major,motiu pel  qual  s’ha sol·licitat  la corresponent informació al  Servei  Jurídic
Administratiu de Via Pública. 

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
El ciutadà presenta al·legacions on reconeix implícitament el fet, si bé el justifica manifestant que era l'hora de
recollida dels nens a l'escola i que aquest va ser el motiu de la seva aturada, reivindicant una mica de marge en
aquestes situacions i demanant l'anul.lació de la sanció.
A l’informe l'agent denunciant informa que abans de denunciar el vehicle es va avisar al conductor i que aquest va
contestar de males maneres (sense explicar si va ser ell mateix qui va fer l'advertència o un altre agent, atès que
ell anava en un vehicle policial en moviment) ratificant la denúncia.
A partir d'aquest informe, l'instructor de l'expedient proposa la desestimació de les al·legacions i la imposició
d'una sanció de 90,00 €, cosa que es recull en el Decret de 14 d'abril de 2011, contra el qual el ciutadà presenta
recurs de reposició mantenint les primeres al·legacions i negant haver estat advertit i d’haver donat cap resposta
incorrecte, perquè afirma que cap agent es va dirigir o va parlar amb ell, es desestima la impugnacióda per no
haver-se  aportat  cap  dada  nova  que  justifiqui  la  revisió  de  la  resolució  sancionadora,  sense  que  consti  la
interposició de recurs contenciós per part de l'interessat.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, no es detecta cap infracció ni de forma i tampoc de fons, la
resolució sancionadora inicial conté suficient motivació respecte de les circumstàncies exposades pel ciutadà en el
seu escrit, per aplicar la presumpció de veracitat que la Llei atorga als agents de l'autoritat, constant haver-se
sol·licitat l'informe de l'agent, on detalla i concreta les circumstàncies de la denúncia inicial, si bé hem de fer
esment al contingut estereotipat de la motivació de la resolució per la qual es desestima el recurs de reposició. Per
tot l'exposat, la queixa del ciutadà no es pot estimar, procedint-se a l'arxiu de l'expedient de queixa.

Exp : 32/11
El senyor J.P.R. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de
l'Ordenança de Civisme, de la qual no ha rebut cap notificació fins que li ha estat entregada la liquidació per part
de l'Organisme de Gestió Tributària motiu pel qual es va sol·licitar al Servei Jurídic Administratiu la informació
corresponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
De la informació rebuda, en resulta que l'expedient sancionador s'inicia per denúncia del 10 de maig de 2009 quan
el ciutadà va ser requerit per l'agent denunciat per tal de que abandonés un portal on s'havia quedat a dormir amb
companyia d'una altre persona, en una plaça de la ciutat.
Incoat l'expedient i formulada proposta de resolució per part de l'instructor, s'intenta la seva notificació al domicili
del ciutadà, en dues ocasions, resultant absent en ambdós casos, sense que consti en l'imprès un tercer intent o si
es va deixar avís i  no va ser retirada la carta, motiu pel qual el 25 de novembre de 2009 es publica l'edicte
corresponent. Davant l'absència d'al·legacions, es dicta Decret sancionador que, igualment, s'intenta notificar en
dues ocasiones, resultant absent el destinatari, no consta tampoc un tercer intent ni si la carta va quedar en llista i
no va ser retirada, per la qual cosa es publica també l'edicte corresponent.
Consta, per la documentació aportada pel ciutadà que la liquidació de la sanció és notificada per l'Organisme de
Gestió Tributaria en el mateix domicili que consta en l'expedient i que no hi ha hagut cap variació al respecte.
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A la vista de la tramitació donada a l'expedient, des del punt de vista estrictament legal, no es detecta cap mena
d'infracció de forma ni de fons, però des del punt de vista del dret a una bona administració, creiem que es podia
haver fet més per aconseguir complir la finalitat de tota notificació: que el destinatari la rebi i conegui el seu
contingut. No n'hi ha prou en practicar dos intents de notificació, per la senzilla raó de que a l'hora que es porten a
terme, normalment ningú és a casa o, al menys, s'hauria d'haver deixat la notificació en llista. No s'ha d'oblidar
que el dret de defensa de tot acusat en un procediment sancionador mereix la màxima protecció i respecte.
És  aquest  un  supòsit  típic  en  el  qual  l'administració  ha  complert  estrictament  les  seves  obligacions  legals,
intentant la notificació i publicant els edictes, però des del dret a una bona administració el que si li exigeix es
anar més enllà d'aquell compliment, fent tot el possible per a què el ciutadà tingui coneixement del que es tramita
contra seva, fins i tot amb l'ajut de la Policia Local de Canet de Mar, per exemple. De fet l'Organisme de Gestió
Tributaria bé que ha pogut fer la notificació al ciutadà, en ser el seu domicili correcte, però aquest en tràmit
d'execució ja no es pot defensar degudament.
Tant és així que en l'actualitat les comunicacions ja es poden fer telemàticament o per telèfon.
Per l'exposat, s'estima la queixa del ciutadà, i es  SUGGEREIX al Servei Jurídic-Administratiu de Via Publica
que revisi la tramitació de l'expedient, iniciant de nou el tràmit de notificació del Decret d'incoació, nomenament
de instructor i de la proposta de resolució, donant l'oportunitat al ciutadà afectat de poder-se defensar.

La cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública no accepta el suggeriment.

Exp. :35/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit, detectada per càmera,
quan el vehicle del promotor estava estacionat envaint el pas de vianants existent a la cruïlla dels carrers Ronda de
Francesc  Macià  i  de  Llauder,  motiu  pel  qual  es  va  sol·licitar  al  Servei  Jurídic  Administratiu  la  informació
correponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
El ciutadà presenta al·legacions i discuteix les circumstàncies de la infracció, però aquestes no es tramiten, ja que
la denúncia s’ha pagat amb bonificació.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, o la no tramitació millor dit no es detecta cap infracció ni de
forma i tampoc de fons, ja que la possibilitat de no donar contesta està prevista en la Llei, però des del punt de
vista d'una bona administració i com ja hem tingut ocasió de pronunciar-nos en altres ocasions, s'hauria d'haver
donat resposta a l'escrit del ciutadà, ni que sigui per informar-lo que les seves al·legacions no serien tramitades
perquè el pagament d'una denúncia amb bonificació comporta l'acceptació de la infracció.
Per tot això s’estima la queixa,  SUGGERINT al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública doni a l'escrit del
ciutadà  la  resposta  corresponent  informant-lo  de  les  conseqüències  jurídiques  del  pagament  bonificat  de  les
denuncies.

Aquest suggeriment està pendent de resposta.

Exp. :38/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit. 

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.

Exp. : 41/11 
El senyor F.B.G.S. exposa la seva queixa per una sanció de trànsit comesa quan va aturar l’ambulància sense estar
de servei, en la zona reservada a servei públic, sense afectar el seu funcionament, existent a l’estació RENFE de
Mataró.

Extracte de les resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT.
L’existència  de  la  parada  de  l’autobús  és  el  motiu  que  les  aturades,  per  curtes  que  siguin,  hagin  de  ser
considerades, d’acord amb l’actual legislació, una infracció greu, la qual cosa comporta una sanció de 200 €, quan
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no hi ha afectació del servei, perquè si per mala sort aquesta afectació es produeix, la infracció és aleshores molt
greu, amb el conseqüent import més alt i possible retirada del permís de conduir. 
Som conscients  que  molts  ciutadans  es  troben  en  aquesta  situació,  motiu  pel  qual  s’ha  demanat  una  bona
senyalització del lloc i l’advertiment de l’existència de càmera, com així és.
Per altra banda, l’única manera de fer l’aturada es fer-la en el lloc senyalitzat per a càrrega i descàrrega existent al
costat nord de l’estació, a l’alçada del carrer Lepanto, on està permés aturar-se per baixar o recollir un passatger.
Per la qual cosa no s’admet a trámit la queixa per manca de fonament i s’arxiva l’expedient.

Exp : 42/11
El senyor G-N-M-. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de
trànsit per haver estacionat en doble fila en una zona de contenidors, mentre anava a recollir uns familiars, pel que
es va tractar d’una aturada, inferior a dos minuts i no pas d’un estacionament, motiu pel qual es va sol·licitar al
Servei Jurídic Administratiu la informació correponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
De la informació rebuda del servei en resulta que l’expedient, s’inicia per denúncia fotogràfica de la infracció
comesa  pel  vehicle  del  ciutadà  quan  estava  aturat  a  la  Ronda  Francesc  Macià,  número  115.  En  les  seves
al·legacions el ciutadà explica la situació i fa constar que en la fotografia que aporta on surten els familiars que va
anar a recollir, les quals son desestimades, sense sol·licitar cap informe a l’Agent.
Formula recurs de reposició insistin en la seva argumentació i presenta nous arguments relatius al contingut de la
norma jurídica i l’intermitent, el qual es desestimat per Decret de 19 d’octubre de 2011.
En quan al procediment hem de ressaltar que els tràmits s’han ajustat al legalment previst, si bé creiem que a la
vista  de  les  circumstàncies  exposades  pel  ciutadà  en  el  seu  escrit  inicial,  s’hauria  d’haver  sol·licitat  el
corresponent informe a l’Agent denunciant, per conèixer les concretes circumstàncies de la infracció, l’existència
o no d’intermitent, la dels familiars, la del conductor dins del vehicle, més enllà del que reflecteix la fotografia,
que recull només un instant.
Per altra banda, respecte de la motivació de les resolucions dictades, creiem que no s’ajusta al que s’entén per
bona pràctica administrativa, des del punt de vista del dret a una bona administració, ja que l’argumentació del
ciutadà, única possibilitat de que disposa aquest per contradir la presumpció de veracitat dels Agents, ha de ser
rebutjada de forma molt detallada i acurada i aquesta no pot ser aplicada de forma automàtica, amb referències
jurídiques  genèriques  i  estereotipades  i,  en aquest  cas,  no  es  fa  cap esment  concret  als  diferents  arguments
exposats  (presència  del  conductor,  senyalització  amb  intermitent,  familiars  a  recollir,  etc.)  per  la  qual  cosa
s’hauria d’haver justificat la sanció més profundament i no només amb la simple interpretació dels fets nomes a
partir de l’imatge.
Per això, s’estima la queixa, SUGGERINT al Servei Jurídic Administratiu de Via Publica valori la possibilitat de
revisar  la resolució de l’expedient  i,  en el  seu cas,  justificar  la desestimació de les al·legacions,  atenent  els
arguments exposats pel ciutadà, fugint de l’aplicació automàtica de la presumpció de veracitat dels Agents de
l’autoritat i de redaccions genèriques i estereotipades.

Aquest suggeriment està pendent de resposta.

Exp. :46/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit. 

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.

Exp : 47/11
El senyor R.T.B. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de
trànsit  i  retirada de vehicle per la grua per haver estacionat  la seva moto sobre la vorera,  motiu pel  que va
sol·licitar-se al Servei Jurídic Administratiu la informació correponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
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De la informació rebuda en resulta que l'expedient sancionador s'inicia per denúncia de data 18 de març de 2011,
per haver estacionat la moto del ciutadà sobre la vorera a la Ronda Alfons XII de Mataró, existint una fotografia
del fet infractor.
El ciutadà presenta al·legacions i reconeix haver estacionat la motot sobre la vorera, però al·lega que no hi ha
senyalització que ho prohibeixi i que genèricament l'estacionament de motos sobre la vorera és un fet permès a
Mataró i a d’altres ciutats, motiu pel qual considera la denúncia i la retirada per la grua un abús.
S’ha demanat l’informe corresponent a l'agent denunciant i, aquest informa que l'estacionament de motos sobre la
vorera està prohibit per la normativa viària a no ser que estigui expressament autoritzat i que si bé fins aleshores
l'estacionament de vehicle de dues rodes entre els arbres i altres llocs, no molestant als vianants, es permetien, ara
s'ha  acabat,  informant  igualment  que  es  circulava  sobre  la  vorera,  quedaven  restes  d'oli  i  els  vianants  es
queixaven.
A partir d'aquest informe, l'instructor de l'expedient proposa la desestimació de les al·legacions i la imposició
d'una sanció de 90,00 €, cosa que queda reflextida en el Decret de19 de maig de 2011, en el qual també es
desestimat el recurs de reposició per la taxa de grua, implícitament interposat al formular al·legacions, sense que
consti la interposició de cap recurs per part de l'interessat.
A la vista de la tramitació del'expedient, no es detecta cap infracció ni de forma, però si de plantejament atès que
tal com exposa l'agent en el seu informe, l'estacionament de motos sobre la vorera ha estat permès a Mataró entre
els arbres i altres llocs, sempre que no es molestessin als vianants, i “que ara s'ha acabat”, als vehicles.
Des del punt de vista del dret a una bona administració no es pot acceptar que l'aplicació i compliment de la llei
quedi a l'arbitri  unilateral de l'administració, de tal forma que davant un canvi de criteri  com el que aquí es
planteja s'hauria d'haver portat a terme una campanya d'informació als motoristes o, fins i tot, d'avís particular,
advertint del canvi de criteri.
Per tot això, s’estima la queixa del ciutadà i es  SUGGEREIX  al Servei Jurídic Administratiu de Via Publica
valori la possibilitat de revisar la tramitació de l'expedient sancionador i la seva resolució i resoldre, en el seu cas,
tenint en compte el canvi de criteri en l'aplicació de la Llei, deixant sense efecte la sanció i retornant l'import de la
grua.

Aquest suggeriment està pendent de resposta.

Exp. : 48/11
Queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de trànsit. 

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.

Exp : 49/11
El senyor J.G.M. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de
trànsit  i retirada de vehicle per la grua, per haver estacionat la seva moto sobre la vorera, motiu pel que va
sol·licitar-se al Servei Jurídic Administratiu la informació correponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
De la informació en rebuda en resulta que l'expedient sancionador s'inicia per denúncia de data 17 de març de
2011, per haver estacionat la moto del ciutadà sobre la vorera a la Ronda Alfons XII de Mataró, existint una
fotografia del fet infractor.
A les  al·legacions  el  ciutadà  reconeix  haver  estacionat  la  motot  sobre  la  vorera,  però  al·lega  que  no  hi  ha
senyalització que ho prohibeixi i que genèricament l'estacionament de motos sobre la vorera es un fet permès en
altres ciutats, motiu pel qual considera la denúncia i la retirada del vehicle per la grua desproporcionada, per la
qual cosa demana l'anul·lació de la denúncia i el retorn de la taxa de grua.
No consta que s’hagi sol·licitat l'informe a l'agent denunciant, però per altres queixes tramitades pel Defensor del
Ciutadà on si s'ha efectuat aquest tràmit, respecte l'estacionament de motos sobre la vorera tot i estar prohibit per
la normativa viària era permès, existint un canvi de criteri.
L'instructor de l'expedient proposa la desestimació de les al·legacions i la imposició d'una sanció de 90,00 €, el
que es acollit pel Decret de 17 de maig de 2011, en el qual només es desestimat el recurs de reposició vers la taxa
de grua, sense que consti la interposició de cap recurs per part de l'interessat.
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A la vista de la tramitació donada a l'expedient, creiem que aquest no ha estat correctament tramitat. En primer
lloc perquè les al·legacions del ciutadà respecte de la denúncia i en base a les que demana la seva anul.lació, no
han estat expressament desestimades, potser perquè l'import de la sanció va ser satisfet amb bonificació, però tot i
en aquest darrer cas, s'hauria d'haver fet constar en el Decret aquesta situació. En segon lloc, perquè contràriament
al que s'ha fet en altres expedients de contingut de similar, no s'ha sol·licitat a l'agent el corresponent informe
contradictori.  Finalment,  creiem  existeix  un  error  de  plantejament  atès  que  en  atres  casosl  consta  que
l'estacionament de motos sobre la vorera ha estat permès a Mataró entre els arbres i altres llocs, sempre que no és
molestessin als vianants, i que en un moment determinat s'ha produït un canvi de criteri.
Des del punt de vista del dret a una bona administració en la tramitació de l'expedient es podria haver demanat
l'informe de l'agent, com s'ha fet en altres casos similars i formalment, encara que s'hagi produït el pagament
bonificat, en aquest cas les al·legacions del ciutadà respecte de la denúncia haurien d'haver estat resoltes, ja que
be s'ha resolt el recurs de reposició respecte de la taxa de grua i, finalment, creiem que no es pot acceptar que
l'aplicació i compliment de la llei quedi a l'arbitri unilateral de l'administració, de tal forma que davant un canvi
de criteri com el que aquí es planteja s'hauria d'haver portat a terme una campanya d'informació als motoristes o,
fins i tot, d'avís particular, advertint del canvi de criteri.
Per  tot  l'exposat,  s’estima  la  queixa,  SUGGERINT  al  Servei  Jurídic  Administratiu  de Via  Publica  valori  la
possibilitat de revisar la tramitació de l'expedient sancionador, sol·licitant l'informe a l'agent denunciant, resolent
les al·legacions respecte de la multa i, en el seu cas, tenint en compte el canvi de criteri en l'aplicació de la Llei,
deixant sense efecte la sanció i retornant l'import de la grua.

Aquest suggeriment està pendent de resposta.

Exp : 51/11
La senyora C.M.L. que té el certificat oficial de discapacitada exposa la seva queixa amb relació a la tramitació
d’un expedient sancionador per infracció de trànsit, per estacionar el seu vehicle en zona blava sense tiquet horari
indicant aquella circumstància amb una còpia compulsada de la tarja per l'Ajuntament de Mataró.
Motiu pel qual es va sol·licitar al Servei Jurídic Administratiu la informació correponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
De la informació rebuda en resulta que l'expedient sancionador s'inicia per denúncia de data 19 de gener de 2011
quan el vehicle del promotora va estacionar a la zona blava del carrer Iluro, sense tiquet horari, fent constar el
controlador l'existència de tarja de minusvàlid fotocopiada.
La promotora presenta al·legacions on reconeix haver estacionat el vehicle en zona blava i al·lega que té una
minusvalidesa del 55%, barem de mobilitat 9 i que va posar una còpia compulsada de la tarja per l'Ajuntament de
Mataró, sense que ningú l'avisés de que no era suficient pel que demana l'anul.lació de la denúncia.
Posteriorment, l'instructor de l'expedient proposa la desestimació de les al·legacions, per no haver-se aportat la
tarja que acrediti la seva condició i la imposició d'una sanció de 30,00 €, cosa que es ratificada pel Decret de 11
de març de 2011, contra el qual l'interessada interposa recurs de reposició que es desestimat igualment per Decret
de 17 de maig de 2011.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, no es detecta cap infracció de forma, però respecte del fons i des
del punt de vista del dret a una bona administració, entenem que en aquest cas s'interpreta de forma massa estricte
la normativa vigent. Ja s'entén que l'exigència d'exhibició de l’original, tot i que l'article 3.5 del Decret 97/2002
no parla d'aquest format, persegueix evitar el frau, però ja en el butlletí de denúncia el controlador horari veu
perfectament l'existència de la tarja i fa constar que es tracta d'una fotocòpia. A partir d'aquest fet, es fàcilment
comprovable que la promotora és la titular de la tarja, que aquesta es concedida per la pròpia administració i que
la fotocòpia estava compulsada pel propi Ajuntament de Mataró (és a dir, era igual que l'original) pel que s'hauria
d'haver donant l'oportunitat de corregir la mancança, requerint a aquest efecte a la ciutadana per a la presentació
de l'original que, a la fi, consta també aportada per fotocòpia a l'expedient sancionador.
Per l'exposat, entenem que la queixa de la ciutadana s’ha d’estimar, SUGGERINT al Servei Jurídic Administratiu
de  Via  Publica  valori  la  possibilitat  de  revisar  la  tramitació  de  l'expedient  i  tenir  en  compte  la  presentació
posterior de la tarja acreditativa de la condició de minusvàlida per part de la conductora infractora, resolent en
conseqüència.

La cap del servei Jurídic Administratiu de via Pública no accepta el suggeriment.
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Exp : 56/11
La senyora C.O.R. que té el certificat oficial de discapacitada exposa la seva queixa amb relació a la tramitació
d’un expedient sancionador per infracció de trànsit, quan tenia el cotxe aturat al davant mateix de casa seva, en un
lloc on no molestava ni impedia el pas de vianants ni de vehicles, amb la tarja de minusvàlia colocada.
Motiu pel qual es va sol·licitar al Servei Jurídic Administratiu la informació correponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
De la informació rebuda del servei en resulta que l’expedient sancionador s’inicia per denúncia fotogràfica, per
haver estacionat el vehicle sobre la vorera a la Ronda Rafael Estrany. En les al·legacions formulades la promotora
exposa que es desplaça amb l’ajut de dos bastons, presenta còpia de la tarja d’estacionament que afirma portar
sempre visible i que en la data de la denúncia acabava de tornar d’una visita del CAP, sent aquestes desestimades,
resolució que es recorreguda en reposició per l’interessada, reproduint els arguments ja manifestats , presenta
plànol  del  lloc,  per  acreditar  que el  vehicle estava estacionat  a la  plaça Lluís  Terricabras i  que plovia,  sent
novament desestimades les noves al·legacions, després de demanar l’informe a l’agent denunciant.
Des del punt de vista processal, l’expedient sancionador ha estat degudament tramitat, encara que l’informe de
l’Agent s’hagi sol·licitat durant el recurs. Per la seva banda, la resolució en la que s’acorda imposar la sanció,
entenem conté certa contradicció quan transcriu el precepte que regula l’estacionament amb tarja de minusvàlid i
en canvi afirma que per això no poden ser estimades les al·legacions, fonamentant-se en què la denúncia afirma
que l’estacionament es va fer sobre la vorera, reservada sempre al pas de vianants i aplicant la presumpció de
veracitat. La resolució del recurs desestima les al·legacions del recurs, en base a l’informe de l’Agent, del que no
se’ns facilita còpia, però en el qual sembla que s’afirma en la denúncia i detalla la infracció, apart de fer esment a
la presumpció de veracitat i a la inexistència de defectes formals.
Per tant, respecte de la motivació de les dues resolucions dictades creiem, apart de la seva argumentació genèrica i
redacció estereotipada, no s’ajusta al que s’entén per bona pràctica administrativa, des del punt de vista del dret a
una  bona  administració,  ja  que  en  cap  de  les  dues  resolucions  es  comenten  ni  es  fa  cap  referència  a  les
circumstàncies  del  lloc  que denúncia  la  ciutadana (en  la  fotografia  es  percep clarament  que  el  vehicle  està
estacionat --mes enllà de l’error en el nom-- a la plaça deLluís Terricabras i no pas a la vorera de la Ronda de
Rafael Estrany ), ni que l’interessada acredita ser titular d’una tarja d’estacionament per a minusvàlids, encara que
no fos visible o no estigués degudament col·locada, apart de que la presumpció de veracitat dels Agents, ha de ser
molt detallada i acurada i no pot ser aplicada de forma automàtica. Entenem en aquest cas, que encara que el
vehicle estigués estacionat sobre el paviment, a nivell, de la plaça, aquest podria, amb una interpretació acurada,
no ser considerat estrictament vorera, i que l’acreditació posterior de la titularitat de la tarja especial, encara que
ho sigui posteriorment, podria justificar la infracció i l’anul.lació de la sanció sol·licitada.
Per  això,  s’estima  la  queixa,  SUGGERINT  al  Servei  Jurídic  Administratiu  de  Via  Publica  que  valori  la
possibilitat  de  revisar  la  valoració  de  la  prova  fotogràfica  relativa  al  lloc  on  estava  estacionat  el  vehicle  i
l’acreditació posterior de la certesa de ser titular, la infractora, d’una tarja d’estacionament per a minusvàlids,
motivant de forma detallada i acurada, en el seu cas, la seva desestimació, fugint de l’aplicació automàtica de la
presumpció de veracitat dels Agents de l’autoritat i de redaccions estereotipades o preestablertes..

Aquest suggeriment està pendent de resposta.

Exp. : 57/11
Queixa  amb relació  a  la  tramitació d’un  expedient  sancionador  per  infracció de  trànsit,  quan el  vehicle  del
promotor quan el vehicle del ciutadà era conduit de forma negligent per la rotonda Mas Costabella. El ciutadà es
queixa de la improcedència de la denúncia per no ser certa la maniobra que s'hi descriu.
Per iaxò s’ha sol·licitat la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública. 

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
El ciutadà presenta al.legacions discutin les circumstàncies de la infracció i el fet que l'Agent denunciant sigui
l'afectat per la maniobra suposadament negligent, al·legant defectes de forma de la denúncia, l'instructor sol.licita
el corresponent informe a l'Agent denunciant. Es desestimen les al.legacions per resolució de 20 d'octubre de
2011, contra la que l'interessat interposa recurs de reposició que també és desestimat.
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A l’informe, l'Agent relata la maniobra considerada negligent, quan atura el vehicle, que adverteix al conductor de
la denúncia i que no la notifica per l'existència d'un servei preferent.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, des del punt de vista processal, no hi trobem cap defecte i des del
punt de vista del dret a una bona administració, consta que a partir de la contradicció de versions, s'ha sol·licitat a
l'Agent l'informe de les circumstàncies de la infracció, fonamentant-se la desestimació de les al·legacions en el
seu contingut fonamentalment.
La qüestió en aquest cas és centra en com s'ha de resoldre aquesta contradicció, tenint en compte que un Agent de
l'autoritat esta cobert per la presumpció de veracitat i la veritat és que la norma jurídica no dona gaires sortides:
quan una denúncia i la versió del ciutadà es contradiuen s'ha de donar preeminència a la versió de l'Agent, a no
ser que s'aportin proves en contra que permetin destruir-la. L'únic que es pot fer, com s'ha complert en aquest cas,
és demanar a l'Agent un informe on expressi les circumstàncies concretes de la infracció i d'aquesta manera evitar
una aplicació automàtica de la presumpció de veracitat jurídicament establerta. 
Per tot això no es pot estimar la queixa i s’arxiva l’expedient.

Exp : 58/11
El snyor C.C.G. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de
trànsit, de la improcedència de la denúncia per no ser cert que conduís parlant pel mòbil ja que el seu vehicle el
porta incorporat de sèrie.
Motiu pel qual es va sol·licitar al Servei Jurídic Administratiu la informació correponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
De la informació rebuda en resulta que l'expedient sancionador s'inicia per denúncia de data 8 d'agost de 2010
quan el ciutadà conduïa manipulant dispositiu per la plaça de Granollers.
El promotor presenta al.legacions i nega la infracció, manifestan que el seu vehicle porta instal·lat de sèrie el
telèfon mòbil  motiu pel qual considera impossible que parlés pel mòbil.  Sol·licitat el  corresponent informe a
l'Agent denunciant aquest es ratifica en la denúncia i fa constar que va veure manipular el dispositiu amb la ma
dreta i per sobre del volant (sic), motiu pel qual se li desestimen per resolució de 29 de novembre de 2010, contra
la qual l'interessat interposa recurs de reposició i aporta fotografia de l'interior del seu vehicle on s'aprecia el lloc
on està el teclat del telèfon integrat, impugnació que és igualment desestimada.
A la vista de la tramitació donada a l'expedient, des del punt de vista processal, no hi trobem cap defecte i des del
punt de vista del dret a una bona administració, consta que a partir de la contradicció de versions, s'ha sol·licitat a
l'Agent l'informe de les circumstàncies de la infracció, fonamentant-se la desestimació de les al·legacions en el
seu contingut fonamentalment.
La normativa estableix clarament que la contradicció de versions entre la d'un ciutadà i un Agent de l'autoritat s'ha
de resoldre en perjudici del primer si no aporta proves que permetin destruir-la. I per això un bon instrument és
l'obtenció de l'informe de l'Agent denunciant, confiant es clar que les circumstàncies de la infracció que se li
demanen són certes i no són fruit d'un error o equivocació, motiu pel qual no es pot fer cap retret a la primera
resolució dictada.
Ara bé, quan el ciutadà interposa el recurs de reposició contra la desestimació de les seves  al·legacions, després
de tenir accés a l'informe de l'Agent i presenta unes fotografies, la resolució del recurs de reposició hauria de fer
esment a aquestes fotografies, valorar el que reflecteixen i, fins i tot, fer-les arribar a l'Agent denunciant, per
després  resoldre  l'instructor  de forma  coherent  i  sense utilitzar  paràgrafs  estereotipats  o  preestablerts  o  amb
arguments genèrics i inconcrets, ja que l'utilització d'aquestes utilitats informàtiques les considerem contraries a la
bona  pràctica  administrativa  i  generadora  de  greuges  en  el  ciutadans,  al  mancar  la  deguda  motivació  i
congruència, apart de que impliquin una aplicació automàtica de la presumpció de veracitat que cal defugir.
Des d'aquest  punt  de vista,  s’estima la queixa,  SUGGERINT  al  Servei Jurídic Administratiu de Via Publica
procedeixi  a  dictar  una  nova  resolució  del  recurs  de  reposició,  valorant  concretament  la  prova  documental
aportada i el seu abast en l'àmbit de la presumpció de veracitat, amb arguments concrets, referits al cas i a les
fotografies presentades.

Aquest suggeriment està pendent de resposta.

Exp. :61/11
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Queixa amb relació a la manca de resposta a la seva sol·licitud de devolució de la taxa de grua presentada .

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
Exposa la promotorade la queixa que va ser denunciat el seu vehicla per estar estacionat indegudament al passegi
Marítim de Mataró, va ser retirat per la grua.
Considera la promotora que després d’haver presentat al.legacions i d’haver satisfet l’import de la sanció, disposa
del justificant de pagament, cosa que creu que li dóna dret a reclamar la devolució de la taxa de la grua.
El Servei Jurídic Administratiu de Via Publica informa que la sol·licitud de devolució va ser tramitada com un
recurs de reposició interposat contra la taxa i resolt el 29 de novembre de 2011, en el sentit de desestimar-lo per
haver estat presentat fora de termini.
No podem fer cap retret a la tramitació de la sol·licitud de devolució de la taxa de la grua per part de la promotora,
però es que hi ha un error de plantejament en aquesta sol·licitud, ja que l’expedient sancionador va acabar amb
resolució on s’imposava una sanció, perquè les al·legacions les va presentar una persona que es va considerar no
interessada en l’expedient. Per això, el document acreditatiu del pagament de la sanció allibera del pagament
d’aquesta, però no permet reclamar el retorn de la taxa, ja que la infracció, jurídicament ha existit i  ha estat
sancionada. Per això no es pot estimar la queixa i s’arxiva l’expedient.

Exp. :62/11
Queixa amb relació a la manca de resposta a la seva sol·licitud de devolució de la taxa de grua presentada .

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
Exposa la promotorade la queixa que va ser denunciat el seu vehicla per estar estacionat indegudament al passegi
Marítim de Mataró, va ser retirat per la grua.
Considera la promotora que després d’haver presentat al.legacions i d’haver satisfet l’import de la sanció, disposa
del justificant de pagament, cosa que creu que li dóna dret a reclamar la devolució de la taxa de la grua.
El Servei Jurídic Administratiu de Via Publica informa que la sol·licitud de devolució va ser tramitada com un
recurs de reposició interposat contra la taxa i resolt el 29 de novembre de 2011, en el sentit de desestimar-lo per
haver estat presentat fora de termini.
No podem fer cap retret a la tramitació de la sol·licitud de devolució de la taxa de la grua per part de la promotora,
però es que hi ha un error de plantejament en aquesta sol·licitud, ja que l’expedient sancionador va acabar amb
resolució on s’imposava una sanció, perquè les al·legacions les va presentar una persona que es va considerar no
interessada en l’expedient. Per això, el document acreditatiu del pagament de la sanció allibera del pagament
d’aquesta, però no permet reclamar el retorn de la taxa, ja que la infracció, jurídicament ha existit i  ha estat
sancionada. Per això no es pot estimar la queixa i s’arxiva l’expedient.

Exp. : 63/11 
El senyor E.V.P. exposa la seva queixa amb relació a la denegació de la tramitació d’unes al.legacions, que va
presentar a uns expedients de denúncia que afecta a uns ciutadans estrangers per no ser l’interessat a l’expedient.

Extracte de les resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT.
S’informa  al  ciutadà  que  segons  la  normativa  administrativa  no  es  pot  considerat  part  interessada  en  els
expedients que afecten a altres persones, si no disposa de l’autorització escrita per part de l’interessat.
No s’admet a tràmit la seva queixa per manca de fonament i s’arxiva l’expedient.
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SERVEI : HABITATGE I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2 expedients de queixa 2 queixes admeses

resolució queixe admeses 1 axiu desaparèix causa que la va motivar
1 queixa pendent de resoldre.

Exp. 19/11
Una Comunitat de propietaris es queixa amb relació al requeriment d’executar unes obres de reparació a la façana
de l’edifici, dictada en l’expedient de disciplina urbanística.

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA DESAPÀREIX LA CAUSA QUE LA VA MOTIVAR.
S’informa al representants de la Comunitat dels tràmits a seguir per la presentació de la queixa i la possibilitat
d’exposar al servei els inconvenients existents.
Amb posterioritat s’informa que les obres han estat finalment executades, per la qual cosa es considera que la
promotora desisteix de la queixa presentada, motiu pel qual s’arxiva l’expedient de queixa.

Exp. : 39/11 
La senyors F.S.S. exposa la seva queixa per les molèsties amb relació als treballs de reparació de la finca veïna.

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.
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PROHABITATGE

2011 - 1 expedient de queixa 1 queixa inicial 
resolució queixa admesa 1 arxiu per resposta el servei.

Exp. : 16/11
La senyora R.P.M. exposa la seva quexia  amb relació a la manca d’informació respecte de les quotes de despeses
de  l’habitatge  que  té  llogat  a  PUMSA.  La  promotora  de  la  queixa  exposa  que  les  quotes  de  despeses  han
augmentat respecte l’anualitat anterior i que en la última reunió de veïns el representans de PUMSA no han donat
cap explicació. motiu pel qual es demana a aquesta entitat la informació corresponent.

Extracte de la resolució: ARXIU PER RESPOSTA DEL SERVEI.
De la documentació que aporta per PUMSA es relativa a la liquidació de despeses de l’any passat i de la previsió
de despeses per enguany, manifestant que al seu parer, en la reunió es va explicar suficientment.
Es dóna trasllat a l’interessada la documentació rebuda i se l’emplaça per tal de que es dirigeixi a demanar les
explicacions que consideri oportunes a l’entitat, cosa que formalitza per escrit al qual PUMSA dóna resposta,
convidant a la ciutadana mantenir una entrevista.
Resolta  la  queixa,  ja  que  amb  la  mediació  d’aquesta  Oficina  s’ha  obtigunt  de  PUMSA les  corresponents
explicacions ,es procedeix a l’arxiu d’aquest expedient de queixa.
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SERVEI : MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

2011 – 2 expedients de queixa 2 queixes admeses
resolució queixes admeses 2 arxiu per desaparèixer la causa que les va motivar

Exp. : 15/11
La senyora M.M.G.D. presenta una queixa per la manca de resposta al seu escrit en el qual exposa la situació en
que es troba el  paviment  d’una zona de la ciutat  que va molt  de temps que età malmesa  i  demana la seva
reparació. 

Extracte de la resolució: ARXIU PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA VA MOTIVAR
Es demana informació al servei el qual informa que per un error informàtic havia quedat pendent de resposta,
demana disculpes a la promotora i l’informa que està previst reparar tots el desperfecters.
Atès que finalment la resposta a la petició de la ciutadana, s’ha produït, es procedeix a l’arxiu d’aquest expedient
de queixa.

Exp. : 27/11
Es rep  per  correu  electrònic  la  queixa  del  senyor  D.C.E.  relació  a  la  manca  de  resposta  a  una  reclamació
presentada a través de la bústia ciutadana.

Extracte de la resolució: ARXIU PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA VA MOTIVAR
Exposa el ciutadà que el va formular una denúncia a través de la bústia ciutadana obtenint el codi corresponent i
que transcorreguts més de tres mesos no ha obtingut cap resposta.
Es demana informació al servei el qual informa que la petició està en tràmit i que la resposta estè pendent de
signatura per part del Regidor responsable.
Atès que finalment la resposta a la petició del ciutadà, s’ha produït, es procedeix a l’arxiu d’aquest expedient de
queixa.
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SERVEI : BENESTAR SOCIAL

2011 – 6 expedients de queixa 2 queixes inicials
2 queixes admeses
2 tramita Síndic de Greuges

resolució queixes admeses 2 arxiu
1 desestimada
1 pendent de resoldre

Exp. : 02/11
El senyor M.D.S. exposa la seva queixa amb relació a les molèsties que han de suportar els veïns del carrer Fèlix
Campllonch i que provenen dels residents i usuaris del centre de menors “La Ribera” depenen de la DGAIA.

Extracte de la resolució: ARXIU
A la vista de l’entitat dels incidents ocorreguts que fins i tot han motivat l’intervenció dels Mossos d’Esquadra en
diverses  ocasions  i  la  quantitat  de  veïns  afectats,  s’obre  l’expedient  de queixa i  es  demana  la  corresponent
informació al Servei de Benestar Social.
De la informació rebuda en resulta que l’Ajuntament ha contestat a les diverses i successives queixes dels veïns,
havent demanat l’Alcalde el tancament del centre a la Generalitat de Catalunya.
Després de mantenir diverses reunions amb els veïns i amb la cap de Serveis Socials com a conseqüència de la
situació produïda, la DGAIA, responsable de la gestió del centre, ha decidit tancar-lo i reconvertir-lo com a centre
residencial o acollida de nens menors de 12 anys, dins d’aquest any.
Per aquest motiu es procedeix al tancament de l’expedient, sens perjudici de la seva reobertura si es produeixen
noves queixes dels veïns.

Exp. :14/11
La senyora M.S.J. exposa la seva queixa amb relació a l’atenció rebuda a las oficines del Servei quan s’hi va
dirigir per a demanar informació.

Pendent de resoldre 

Exp. : 28/11
La senyora C.M.P. exposa la seva queixa respecte a la tramitació i el pagament de l’ajut derivat de la Llei de la
dependència respecte al seu pare A.M.O. 

Extracte de la resolució: TRASLLADADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA.
La promotora de la queixa manifesta que té reconegut l’ajut, però que no s’ha rebut cap quantitat. Han fet la
reclamació corresponent al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i no han
obtingut cap resposta.
Se l’informa que s’hauria de traslladar la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya i que ho pot fer a través de
l’Oficina del Defensor del ciutadà. La promotora està conforme i es trasllada la queixa. 
Posteriorment el Síndic de Greuges informa que el pagament estava pendent de donar d’alta a la Seguretat Social
el  cuidador  no  professional,  considerant  solucionada  la  queixa  amb  aquet  tràmit,  motiu  pel  qual  s’arxiva
l’expedient.
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Exp. : 33/11
El senyor J.G.G. exposa la seva queixa amb relació a la manca de resposta a la seva sol·licitud d'obtenir una còpia
del seu expedient, petició que també ha exposat al Síndic de Greuges de Catalunya. Explica el Sr. Gordillo que
l'any 2008 va patir  una caiguda al  centre d'acollida municipal,  quan sortia del  bany i  que les llums estaven
apagades,  fins  i  tot  les  d'emergència,  precisant  assistència  al  servei  d'urgències.  Igualment  exposa  que  va
interposar una denúncia penal per aquests fets, que va ser arxivada si bé no en va tenir coneixement fins l'any
2010 i que ha arribat a interposar un recurs contenciós administratiu.

Extracte de la resolució: DESESTIMA
Per  tal  de  valorar  la  admissió a  tràmit  de la queixa,  es  va sol·licitar  al  Servei  de  Benestar  Social  l’informe
corresponent, del qual en resulta que l’interessat té un expedient obert des de l’any 2005 per atendre les seves
cobertures bàsiques i que en tot moment ha demostrat el seu descontentament amb el funcionament del servei i les
prestacions, també indica que e l’interessat no disposa de domicili conegut i que totes les notificacions que se li
han enviat han vingut retornades.
El mes d'abril de 2010 manifesta el servei que se li va entregar la documentació sol·licitada, en relació al seu
expedient social, així com del registre d'entrades i sortides, però que es va negar a signar l’acus de recepció,
l’última entrevista amb l’interessat va sre el 29 de juny de 2010.
Finalment, l'informe acaba posant de manifest que actualment l'interessat no disposa de professional de seguiment
per voluntat pròpia perquè no accepta els requeriments necessaris perquè això sigui possible.
A la  vista  de  la  situació  que  s’exposa  en  l'informe  de  Benestar  Social,  l'existència  d'expedient  penal  previ,
actualment arxivat i l'eventual existència d'un procediment contenciós obert, del qual es desconeixen les dades i
l’estat processal, no és possible admetre a tràmit la queixa, ja que no es faciliten prou dades que li serveixin de
fonament, no sent possible determinar si se li ha entregat o no la documentació sol·licitada, apart de que tant la del
seu expedient social, com la resta, hauria de constar unida al procediment judicial indicat.
En conseqüència, considerem la queixa mancada de suficient fonament per ser admesa a tràmit, procedint-se a
l'arxiu de l'expedient i sens perjudici de la seva reobertura si es faciliten les dades del procediment judicial i es
posa de manifest el seu estat procedimental actual.

Exp. : 50/11
La senyoraM.A.P.V. i el seu marit el senyor E.F.A. exposen la seva queixa respecte a la negativa per a la seva
participació a diverses activitats organitzades per un casal d’avis, quan ja havien participat en d’altres.

Extracte de la resolució: ARXIU
Informen els promotors de la queixa que son socis del casal d’avis i que el motiu de la negativa es fonamentava
en el fet de que no estaven empadronats a la ciutat de Mataró.
Després de diverses gestions i tot i que els estatuts de l’entitat parlen d’estar empadronats, des del Servei de
Benestar Social es manifesta que poden accedir a les activitats del casal, estant nomes pendent del resultat d’una
reunió, pel que entenem solucionat el motiu de queixa i es procedeix a l’arxiu de l’expedient.

Exp. : 60/11
La senyora E.V.C. exposa la seva queixa respecte a la tramitació i el retard en el cobramenr de l  RMI. 

Extracte de la resolució: TRASLLADADA AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA.
S’informa a la promotora  que la competència per resoldre les queixes que fan referència al Departament  de
Benestar Social de la Generalitat  de Catalunya  correspon al Síndic de Greuges,  i  que si  l’interessa se li  pot
traslladar la queixa des de l’Oficina del Defensor. 
La promotora està conforme i es trasllada la queixa. 
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SERVEI : SALUT PÚBLICA I CONSUM

2011 - 4 expedients de queixa 3 queixes inicials
1 queixa admesa

resolució queixes admeses 3 arxiu
1 no tramitada desaparèix la causa que la va motivar

Exp. : 36/11
Es rep per correu electrònic una queixa amb relació a les molèsties que pateix per la presència d’insectes a casa
seva i que sembla provenen de la finca Llar Cabanellas, motiu pel qual s’ha demanat al Servei de Salut Pública la
informació corresponent, com en d’altres queixes que pel mateix motiu s’han tramitat amb anterioritat.
Explica el promotor que a principis del mes de juny han detectat la presència d’insectes al pati de casa seva, a
l’igual que ho han detectat diversos veïns del mateix carrer.

Extracte de la resolució: ARXIU
El Servei informa que a partir de diverses denúncies de ciutadans, han contactat amb el Consorci Sanitari del
Maresme, entitat que gestiona la Llar Cabanellas, que tot i tractar-se d’una propietat privada, s’efectuen tasques
de seguiment i control.
També manifesten que una empresa especialitzada en control  de  plagues els  ha  informat  que es  tracta  d’un
escarabat de terra, no de claveguera i que estan fent tractaments de desinsectació i que també han actuar a través
d’una  empresa  de  jardineria  per  l’existència  d’herbes,  que  es  desbrossen  periòdicament  i  també  per  la
desratització del solar
Atès que el fons de la qüestió que planteja el promotor de la queixa i com que es tracta d’una qüestió privada,
entre veïns, procedeix traslladar als afectats la informació rebuda i de que disposen de la possibilitat d’actuar, fins
i tot a través de l’assessorament jurídic de la pòlissa del seu habitatge o edifici, judicialment davant els propietaris
del  solar  d’on  provenen les  molèsties,  sens  perjudici  de  poder  exigir  a  l’Ajuntament  de  Mataró  la  correcte
actuació en la gestió i control dels deures del propietari.
Per la qual cosa s’arxiva l’expedient.

Exp. : 37/11
Es rep per correu electrònic una queixa amb relació a les molèsties que pateix per la presència d’insectes a casa
seva i que sembla provenen de la finca Llar Cabanellas, motiu pel qual s’ha demanat al Servei de Salut Pública la
informació corresponent, com en d’altres queixes que pel mateix motiu s’han tramitat amb anterioritat.
Explica el promotor que a principis del mes de juny han detectat la presència d’insectes al pati de casa seva, a
l’igual que ho han detectat diversos veïns del mateix carrer.

Extracte de la resolució: ARXIU
El Servei informa que a partir de diverses denúncies de ciutadans, han contactat amb el Consorci Sanitari del
Maresme, entitat que gestiona la Llar Cabanellas, que tot i tractar-se d’una propietat privada, s’efectuen tasques
de seguiment i control.
També manifesten que una empresa especialitzada en control  de  plagues els  ha  informat  que es  tracta  d’un
escarabat de terra, no de claveguera i que estan fent tractaments de desinsectació i que també han actuar a través
d’una  empresa  de  jardineria  per  l’existència  d’herbes,  que  es  desbrossen  periòdicament  i  també  per  la
desratització del solar
Atès que el fons de la qüestió que planteja la promotora de la queixa i com que es tracta d’una qüestió privada,
entre veïns, procedeix traslladar als afectats la informació rebuda i de que disposen de la possibilitat d’actuar, fins
i tot a través de l’assessorament jurídic de la pòlissa del seu habitatge o edifici, judicialment davant els propietaris
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del  solar  d’on  provenen les  molèsties,  sens  perjudici  de  poder  exigir  a  l’Ajuntament  de  Mataró  la  correcte
actuació en la gestió i control dels deures del propietari.
Per la qual cosa s’arxiva l’expedient.

Exp. : 40/11
La senyora R.M.M.M. exposa las eva queixa per les molèties que pateix degut a la quantitat de gavines detectades
a una zona de la ciutat.
 
Extracte de la resolució: ARXIU
El servei informa que segons l’empresa que gestiona de control d’aus urbanes, a començament de l’estiu, aquestes
aus marxen cap a la platja, perquè les cries han crecut, per això no és poden agafar i fan molt soroll, cap al mes de
març és quan tornen per fer niu en els mateixos llocs i es aleshores quan es pot actuar.
Es trasllada la informació a la promotora de la qeuixa i s’arxiva l’expedient.

Exp. :52/11
El senyor J.D.L. exposa la seva queixa amb relació a la manca de resposta a un escrit a on exposava les molèsties
que li provoquen la presència d’insectes al seu habitatge i que no sap d’on provenen.

Extracte de la resolució: DESAPARÈIX LA CAUSA QUE LA VA MOTIVAR.
Un dies després el promotor informa que la seva petició s’ha solucionat, motiu pel qual es procedeix a l’arxiu de
l’expedient.
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INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

2 expedients de queixa 1 Síndic de Greuges de Catalunya
1 inicial

resolució queixa admesa 1 arxiu

Exp. 29/11
Una família ha exposat la queixa amb relació al procés d’inscripció, ja que fins després del sorteig s’han obert
noves línies en algunes centres escolars i precisament  al que volien portar el sue fill, i que en seu dia no li varen
apuntar pequè hi havia molta demanda i no tenien la certesa que pogues obtenir plaça.

Extracte de la resolució: ARXIU
S’informa  als  promotors  de  la  queixa  que  la  competència  per  resoldre  les  queixes  que  fan  referència  al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que una vegada obtingin la respota la queixa es pot
traslladar al Síndic de Greuges, cosa que es pot fer des de l’Oficina del Defensor. 
Més endavant els promotors informen que han presentat laqueixa al Departament d’Educació de la Generalitat,
motiu pel qual s’arxiva l’expedient.

Exp. 59/11
Una família ha exposat la queixa amb relació al procés d’inscripció escolar del seu fill, que  no havia obtingut
plaça en cap dels centres escolars que havien escollit a la sol·licitud de preinscripció, havent tingut constància de
vacants posteiors. Han presentat recurs i recurs d’alçada, que han estat desestimats.

Extracte de la resolució: TRAMITA EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA.
S’informa  a  la  promotora  que  la  competència  per  resoldre  les  queixes  que  fan  referència  al  Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya correspon al Síndic de Greuges, i que si l’interessa se li pot traslladar
la queixa des de l’Oficina del Defensor. 
Es trasllada la queixa al Síndic de Greuges en aplicació del conveni subscrit, el qual informa que ha tancat les
actuacions  portades  a  terme,  per  entendre  que  no  s’ha  produït  cap  actuació  irregular,  decisió  que  ha  estat
comunicada a la promotora, motiu pel qual es tanca l’expedient.
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SERVEI : LLICENCIES ACTIVITATS

2008 - 4 expedients de queixa  4 queixes admeses

 1 desestima

 3 pendents de resoldre

2009 - 2 expedients de queixa  2 queixes admeses

 2 pendents de resoldre 

2010 – 1 expedient de queixa  1 queixa admesa

 1 pendent de resoldre

2011 – 6 expedients de queixa  5 queixes admeses

 1 estimada

 1 arxiu

 1  no  tramitada  per  desaparèixer  la  causa  que  la  va
motivar.
 2 pendents de resoldre.

motiu no admissió queixa  1 no admesa per manca de competència.

Exp. : 19/08 – 52/08
Queixa per les molèsties ocasionades per una activitat veïna on es celebren festes i concerts sense tenir la 
corresponent llicència.

Pendent de resoldre per estar l’expedient administratiu en tràmit.

Exp. 43/08
Queixa per les molèsties provinents d’una terrassa del bar situat en els baixos de l’edifici d’habitatges motiu pel
qual es va demanar la corresponent informació al Servei de Llicències.

Extracte de la resolució: ARXIU.
De la informació rebuda en resulta que a l’expedient de la llicència, consta que la Policia Local va aixecar acta i
que  la  Comunitat  de  Propietaris  de  l’edifici  va  formular  al·legacions  oposant-se  a  l’autorització,  fins  que
finalment es concedeix el permís d’instal·lar 12 taules, decisió que es recorreguda i confirmada la llicència.
Igualment consta que han estat tramitats diversos expedients de denuncia, el primer obert a un primer titular i el
segon a la seva continuadora, centrats ambdós en la retirada de les taules que excedeixen de les autoritzades en la
llicència i de les pantalles de televisió, equips musicals, altaveus i suports col·locats a l’exterior del local, quin
compliment comproven els tècnics municipals el 6 de maig de 2010, motiu pel qual resulten finalment arxivats.
De la tramitació dels dos expedients analitzats i, si bé la tramitació duplicada per canvi de titular, es evident que
provoca un retard en la resolució de les molèsties, ja que la primera denuncia es presenta el 3 de juliol de 2008 ,
quan la llicència encara no ha estat concedida i no es resolen les molèsties fins el mes de març de 2010, entenem
que no s’ha produït cap defecte de tramitació, motiu pel que obert l’expedient de queixa per fer seguiment de la
tramitació, es procedeix al seu arxiu, no havent-se presentat tampoc cap més queixa per part dels afectats.
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Exp. 46/08
Queixa per les molèsties de soroll i fums provinents de l’activitat de bar restaurant situat als baixos de l’edifici.

Pendent de resoldre per estar l’expedient de disciplina en tràmit.

Exp. 59/09
Queixa en relació a la tramitació d’un expedient de denúncia per molèsties generades per una activitat esportiva i
respecte a la concessió de la llicència provisional.

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.

Exp. 77/09
Queixa per les molèsties generades per l’activitat de bar situada prop del seu domicili.

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.

Exp. 33/10
Queixa per les molèsties generades per les activitats que realitza el seu veí i que considera perilloses.

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.

Exp. 10/11
Queixa per les molèsties generades per l’activitat de bar musical situada prop del seu domicili.

Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.

Exp. 20/11
El senyor M.G.L. es queixa amb relació a les molèsties que pateix provinents d’una activitat d’escola de música
veïna,  cosa  que  va  denunciar  a  l’Ajuntament,  motiu  pel  qual  s’ha  sol·licitat  al  Servei  de  Medi  Ambient  i
Sostenibilitat la informació corresponent.

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
De la còpia de l’expedient en resulta que a partir de la primera denúncia i de la seva reiteració posterior, primer es
va requerir al titular de l’activitat la seva legalització. Posteriorment, existeixen diverses intervencions policials
els mesos de novembre de 2010 i gener de 2011, en la primera no es detecta cap soroll, però si en la segona
intervenció, el dia 11 de gener es realitza l’acta de mesurament.
El tècnic en el se informe exposa l’actuació feta i arriba a la conclusió de que el nivell d’immissió no supera el
límit màxim permès per l’ordenança en horari diürn motiu pel qual l’instructor proposa l’arxiu de l’expedient,
cosa que s’acorda per decret de data 23 de febrer de 2011, decisió amb la qual el ciutadà es mostra en desacord.
Des del punt de vista processal i tot i l’existència d’un cert retard en portar a terme els mesuraments, no es detecta
cap irregularitat i tampoc cap mancança en la motivació i argumentació exposada en la resolució per posar fi al
procediment disciplinari.
Es pot entendre fàcilment al promotor que, en la seva apreciació personal, considera que l’activitat musical veïna
afecta directament a la seva qualitat de vida cosa que va motivar la denúncia inicial, però el que intenta objectivar
el tècnic amb el seu mesurament, es la determinació del nivell d’immissió, que clarament existeix, però que es
troba justament en el màxim que permet la normativa, 30 dBA.
Per tot això, no és possible estimar la queixa, si bé cal donar-li trasllat de l’informe tècnic de mesurament perquè
en tingui  coneixement,  tot  informant-lo del seu dret  d’assessorar-se jurídicament,  ni que sigui  a través de la
companyia asseguradora del seu habitatge.

Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró
Informe anual 2011

45



Exp. 26/11
Queixa per les molèsties de soroll i fums provinents de l’activitat de bar restaurant situat als baixos de l’edifici.

Pendent de resoldre per estar l’expedient de disciplina en tràmit.

Exp. 34/11
Queixa per les molèsties que pateix des de fa anys, per sorolls i males olors provinents d’una activitat situada als
baixos del seu edifici, motiu pel qual s’ha demandat al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat la informació
corresponent.

Extracte de la resolució: ESTIMA.
Es queixa el senyor J.F.G. que pateix les molèsties des de fa molts anys, ja que fins i tot parla de l’any 1995 en el
seu escrit, constant que l’any 2002 es va obrir el darrer expedient administratiu, sense que s’hagi trobat encara
una solució definitiva.
De la informació rebuda en resulta que l’activitat disposa de llicència, començant la tramitació amb l’informe
sonomètric, on el tècnic demana requerir la reducció del soroll, cosa que s’acorda per Decret de 12 de gener de
2011, manifestant després el titular haver pres mesures, però les queixes es reprodueixen i  intervé la Policia
Local,  tornant  a  requerir,  demanant-se  diverses  prorrogues,  fins  que  el  mes  de  maig  de 2011 es  consideren
insuficients les mesures adoptades, el titular promet noves obres i es torna a allargar el termini de compliment.
Davant les noves manifestacions del titular de l’activitat es concedeix nova prorroga per canviar el terra, i els
tècnics recomanen que treballi amb les portes i finestres tancades, per evitar les molèsties als veïns. Finalment, el
7 de març de 2012, es dicta el Decret requerint de nou al titular de l’activitat que redueixi el soroll derivat del
moviment de mobiliari, únic que encara està per sobre dels nivells admesos. No es fa referència en aquest decret a
les molèsties per olors, motiu pel qual hem d’entendre que han quedat solucionades.
De l’anàlisi de la tramitació de l’expedient, no es detecta cap irregularitat processal, si bé el temps de tramitació
entenem  que  s’ha  allargat  excessivament,  atès  que  ja  en  el  primer  informe  tècnic  consten  detallades  les
deficiències de l’activitat que provoquen molèsties en el veïns i hores d’ara encara no han estat resoltes, més d’un
any després d’haver estat denunciades per l’interessat.
En aquest sentit, s’estima la queixa ja que tot i que en casos com aquest existeix una certa col·lisió de drets, el del
veí afectat per molèsties i el del titular de l’activitat a exercir-la, permetre que s’allargui massa el compliment de
la normativa i les exigències tècniques per part del darrer, comporta que a l’altre banda, el veí hagi de suportar
aquelles  molèsties  massa  temps,  el  que  creiem s’ha  d’intentar  evitar,  més  enllà  del  que  sigui  estrictament
necessari.

Exp. 53/11
El senyor  L.D.L. es queixa amb relació a les molèsties que pateix provinents d’un aparell d’aire condicionat
corresponent a una activitat propera al seu domicili, motiu pel qual es demana al Servei de Llicències d’Activitats
la corresponent informació

Extracte de la resolució: NO TRAMITADA DESAPÀREIX LA CAUSA QUE LA VA MOTIVAR.
Exposa el ciutadà que el mes de juny va sol·licitar una inspecció d’un aparell d’aire condicionat corresponent a
una activitat situada a proprde casasa seva, sense haver tingut cap noticia al respecte fins ara.
Per la seva part el Servei informa que en data 9 de setembre, després de la corresponent inspecció, s’ha dictat el
decret en el qual s’ordena a la titular de l’activitat que en el termini màxim d’un mes, ajusti la instal·lació de l’aire
condicionat a la normativa vigent, amb quina actuació, segons el tècnic municipal, les molèsties del Sr. J.D.L.,
quedaran solucionades.
Per aquest motiu es procedeix a l’arxiu de l’expedient, a l’haver-se resolt el seu objecte.

Exp. 55/11
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El senyor  J.D.L. es queixa amb relació a les molèsties que pateix provinents d’un aparell  d’aire condicionat
corresponent a un habitatge veí i que l’Ajuntament no ha pres cap mesura.

Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE COMPETÈNCIA.
Exposa el ciutadà que pateix molèsties procedents d’un aparell d’aire condicionat d’un habitatge i que fins i tot ha
hagut de demanar la intervenció de la Policia Local que va aixecar l’acta corresponent, que aporta.
S’informa al promotor que l’Ajuntament actua en cas de que es detecti un incompliment del Reglament Municipal
d’Activitats ja que les relacions entre persones i les molèsties per immissions de fums olors, vapors, escalfors,
tremolor i altres es regulen pel dret civil i concretament per la Llei 5/2006.
També se l’informa de les competències del Defensor del Ciutadà i, especialment, que les reclamacions privades
o entre veïns n’estan excloses de la seva intervenció.
Se li aconsella que pot obtenir assessorament jurídic particularment o a través de l’assegurança de casa seva i fins
i  tot  del  Servei  d’Orientació  Jurídica  del  Col·legi  d’Advocats,  també  es  pot  dirigir  a  l’Equip  de  Mediació
Ciutadana, motiu pel qual s’arxiva l’expedient.
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INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

1 expedient de queixa 1 queixa admesa

resolució queixa admesa 1 desestima 

Exp. : 45/11
El senyor J.G.G. exposa la seva queixa amb relació al tracte rebut per part del personal de l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica, a on es demana el corresponent informe, donades les especials circumstàncies del cas ja
que no consta la presentació de reclamació prèvia davant el propi servei.

Extracte de la resolució: DESESTIMA.
Exposa el ciutadà que es demandant d’una feina des de l’any 2006 i que fa més d’un any que se’l va expulsar de
l’IMPEM per no disposar d’assistenta social assignada, queixant-se de la manca de resposta a diferents escrits que
va presentar i de la denegació de la seva participació als diferents cursos sol·licitats, presenta còpies dels escrits
amb registre del 15 de febrer de 2011, del 15 d’octubre de 2010, del 15 de setembre de 2010 i del 20 de maig de
2010.
Per la seva banda el servei informa que no és cert que hagi estat expulsat de les oficines de l’IMPEM per no
disposar d’assistenta social, precisament perquè l’objectiu és que les persones en la situació del Sr. J.G.G. utilitzin
els serveis socials, comentant-li l’objecte del Club de Feina i la seva necessària vinculació del seu ús a la cerca
veritable d’ocupació.
Igualment,  respecte  la  manca  de  resposta,  el  Servei  informa  que  se  li  ha  donat  al,  Sr.  J.G.G.  tota  mena
d’explicacions en les entrevistes mantingudes en les pròpies dependencies del servei, més enllà del fet de que ell
disposa d’adreça o domicili, sent retornades totes les comunicacions que li feien arribar.
Respecte  als  cursos  sol·licitats,  les  seves  peticions  no havien  estat  acceptades  per  no donar  el  perfil  exigit,
constant dues peticions. En la primera ocasió tot i ser avisat, no es va presentar al procés de selecció i a la segona
per no complir el curs les seves expectatives, ja que la resta d’assistents no tenien cap coneixement sobre la gestió
de magatzem i ell ja disposava del nivell.
Finalment, s’informa que des del Servei d’Ocupació se li han ofert diverses possibilitats durant els anys 2006,
2009 i 2010, que no han reeixit per no contestar als avisos, no contestar el telèfon, perquè estava treballant, per no
ser seleccionat o per no presentar-se a la selecció.
A la vista  de la  informació  rebuda,  es  dóna trasllat  de  la  mateixa  a l’interessat  i  es  procedeix a  l’arxiu de
l’expedient de queixa per entendre que està mancada de fonament.
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AIGÜES MATARÓ

2011 - 1 expedient de queixa 1 queixa inicial 

resolució queixa admesa 1 arxiu.

Exp.: 09/11
La senyora R.C.G. exposa la seva queixa amb relació a l’actuació de l’empresa AIGÜES DE MATARÓ, ja que
després  de  fer  obres  de  rehabilitació  a  casa  seva  i  disposant  d’un  comptador  provisional  d’obres,  quan  va
sol·licitar el comptador nou es va revisar l’estat de la connexió, i es  detectar que el clavegueró estava en mal
estat,  presentant-li  un pressupost  de  reparació de  uns  4.000,00  €,  que considera  excessiu,  i  comenta  que  la
pressionen per fer l’obra a l’advertir-la de tallar-li el subministrament.

Extracte de la resolució: ARXIU.
S’informa a la promotora de les competències del Defensor del Ciutadà i de la possibilitat d’intervenir en aquest
cas davant la companyia d’aigües, però que per això cal que es dirigeixi primer a la pròpia companyia, per escrit i
formalment, sol·licitant el que cregui oportú i, després, en funció de la resposta rebuda, ja es podrà intervenir.
Amb posterioritat no es rep cap instrucció de la interessada, motiu pel qual entenem que la seva reclamació ha
quedat solucionada o, en tot cas, ha desistit  de la seva queixa inicial,  motiu pel qual s’arxiva l’expedient de
queixa.
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MATARÓ BUS

2011 - 1 expedient de queixa 1 queixa inicial 

resolució queixes admeses 1 arxiu per desestiment

Exp. : 05/11
Es rep per correu electrònic una queixa amb relació a un accident sofert a la via pública, en concret en una parada
de Mataro Bus quan, a l’atansar-se al panell informatiu de l’horari, li va caure a sobre un panell que en aquell
moment s’estava reparant. Un Agent de la Policia Local es va interessar per ella i va omplir l’acta corresponent. 

Extracte de la Resolució: ARXIU PER DESESTIMENT.
Després de ser atesa de les lesions al servei d’urgències de l’Hospital de Mataró, es va dirigir a la Policia Local
per tal d’obtenir una còpia de l’acta policial, i va queda sorprèsa per la negativa rebuda de la persona que la va
atendre.
S’informa al ciutadà de les competències del Defensor del Ciutadà, del seu dret d’accés a la documentació que
l’interessa i que des d’aquesta oficina no es pot oferir cap mena d’assessorament jurídic, per la qual cosa se’l
remet  a  l’assegurança  de  casa  seva  o  a  cercar-lo  pel  seu  compte,  restant  pendent  de  la  presentació  de  la
corresponent reclamació, per via administrativa o civil.
Transcorregut  bastant  de  temps  sense noticies  entenem que ha desistit  de  la  seva queixa,  motiu  pel  qual  es
procedeix a l’arxiu de l’expedient de queixa.
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DIVERSOS

Exp. :17/11
La senyora M.L.A. presenta una queixa amb relació al fet d’haver de viatjar dreta en l’autobús que fa el trajecte
de Mataró a Barcelona.
Com que no es tracta d’una qüestió que sigui competència d’aquesta oficina, es dóna trasllat de la queixa al
Síndic de Greuges de Catalunya.
Informa el Síndic que després de rebre la corresponent informació del Director General de Transports i Mobilitat
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  que  la  possibilitat  de  que  els  viatgers  vaguin  dempeus  està  prevista  en  la
normativa vigent, depenent del tipus de vehicle i les seves característiques tècniques, comprovades a través de la
inspecció  tècnica  de  vehicles,  sempre  que  viatgin  a  una  velocitat  màxima  de  80  Km/h,  pel  que  sembla
aconsellable que aquesta possibilitat  nomès s’utilitzin en casos de demanda en hora punta, estant previst per
l’empresa afectada portar a terme un pla de millora del servei, motiu pel qual no detecta cap actuació irregular.
A la vista de la resposta donada pel Sìndic de Greuges de Catalunya a la promotora, es procedeix a tancar i
arxivar aquest expedient de queixa.

Exp. :22/11
El senyor  S.E.A. exposa la seva queixa amb relació a la denegació de la sol.licitud per demanar  l’ajut  a la
rehabilitació d’habitatge, tot i complir els requisits per poder obtenir-lo, ja que en el moment  de resoldre la
sol.licitud ja s’havia exhaurit la dotació pressupostària.
Com que no es tracta d’una qüestió que sigui competència d’aquesta oficina, s’informa al promotor que es pot
traslladar la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya.

Exp 43/11
La senyora E.S.B. es queixa amb relació a la vaga d'ambulàncies efectuada els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2011.
Exposa la promotora de la queixa que la seva mare, de 90 anys d'edat, afectada de discapacitat per caminar i
mobilitat reduïda, ha estat ingressada quinze dies, rebent l'alta hospitalària per passar a domicili sota tractament
antibiòtic que s’ha de subministrar diariament en el propi centre hospitalari, ja que no és viable el tractamenr en el
C.A.P. motiu pel qual cada dia es traslladava a la seva mare a l'hospital amb l’ambulància, durant el dies de vaga
com que no es tractarva d'un servei mínim van haver de costejar-se el desplaçament amb taxi, amb el conseqüent
cost.
La promotoratr  demana una explicació i  que es considerin aquesta mena  de trasllats,  inclosos en els  serveis
mínims de la vaga.
A la vista del contingut de la queixa, respecte del que aquest Defensor no te competències ja que no afecta a un
servei municipal i  la manca de reclamació prèvia que impedeix traslladar la queixa al Sindic de Greuges de
Catalunya,  s'acorda  remetre  la  documentació  rebuda al  l'oficina  d'atenció l  ciutadà  del  Consorci  Sanitari  de
Mataró, procedint-se a l'arxiu de l'expedient.

Exp. : 44/11
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El senyor R.B.C. presenta una queixa amb relació a la reclamació que li fa l’Agència Tributària de Catalunya amb
relació l’impost que ha generat la novació de l’hipoteca.
Com que no es tracta d’una qüestió que sigui competència d’aquesta oficina, s’informa al promotor que es pot
traslladar la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya.
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09  .- EXTRACTE DE LES INTERVENCIONS SENSE EXPEDIENT
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SERVEI : INGRESSOS

332/2011 Es queixa que l’import que ha de pagar de la brossa
industrial és més elevat que l’any anterior.

Al servei d’Ingressos Tancat

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

124/2011
339/2011
389/2011

Rep la notificació d’un embargament. A  l’Oficina  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  i
negociar la situació.

tancat

131/2011
184/2011
197/2011
222/2011
303/2011
399/2011
409/2011

Té diversos rebuts pendents que li generen un deute
important.

Es pot dirigir  a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació per poder demanar pagament a terminis.

Tancat

217/2011 Es queixa del cobrament indegut d’un rebut. Ha  de  fer  la  reclamació  a  l’Ajuntament  presentant  la
documentació corresponent.

Tancat

314/2011 Té un rebut d’una plusvàlua amb un import que no
pot pagar.

Pot  demanar  el  pagament  fraccionat,  a l’Oficina  de
Gestió Tributària de la Diputació.

Tancat

SERVEI : SECRETARIA

032/2011
151/2011
241/2011
334/2011
410/2011

Ha patit una caiguda a la via pública. Pot fer una reclamació patrimonial. Tancat

SERVEI : POLICIA LOCAL 

ISE
43

Queixes per denúncies de trànsit. Pot fer escrit d’al·legació o sol·licitar l’assistència a un
curs d’educació viària.

Tancat
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049/2011
064/2011
195/2011
196/2011

Queixes  per  una  denúncia  per  l’incompliment  de
l’Ordenança de Civisme.

Pot presentar recurs. Tancat

050/2011
285/2011
294/2011

Queixa pel tracte rebut per una Agent de la Policia
Local.

Ha de presentar queixa exposant els fets Tancat

310/2011 Queixa per la insegurat que es detecta a la zona on
viu.

Caldria fer un escrit conjunt amb els veïns de la zona
exposant la situació.

Tancat

347/2011 La policia no retira els vehicles abandonats. Caldria exposar-ho per escrit. Tancat

SERVEI : URBANISME 

209/2011 Consulta sobre un tema urbanístic. Tancat

SERVEI : MANTENIMENT I SERVEIS 

055/2011 Es  queixa  per  les  molèsties  del  soroll  que  fan
durant la recollida de la brossa. 

Hauria d’exposar la seva queixa per escrit. Tancat

282/2011
317/2011

Es queixa de la manca de neteja a la via pública Es trallada al servei. Se l’informa del telèfon de civisme. Tancat

SERVEI : PROHABITATGE 

037/2011 Demana informació sobre les ajudes que s’atorguen
per a la instal.lació d’un ascensor a l’habitatge.

S'hauria de dirigir a Prohabitatge per informar-se. Tancat

072/2011
253/2011
266/2011
372/2011
376/2011

Demana informació sobre les ajudes que s’atorguen
per al lloguer.

S'hauria de dirigir a Prohabitatge per informar-se. Tancat
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SERVEI :  BENESTAR SOCIAL 

003/2011 Una  persona  estrangera  demana  com  pot
regularitzar la seva situació.

OSAI. Tancat

036/2011
145/2011

Està  en  una  situació  molt  precària  i  no  rep  cap
ajuda.

OSAI. Tancat

073/2011
126/2011
138/2011
176/2011
185/2011
213/2011
220/2011
251/2011
302/2011
368/2011

Demana informació sobre el viatges de l’IMSERSO Al Servei de Benestar Social. Tancat

074/2011
168/2011
174/2011
226/2011
252/2011
352/2011
373/2011
406/2011

Demana  informació  sobre  la  Llei  de  la
Dependència.

Al Servei de Benestar Social. Tancat

146/2011 Demana informació de com regularitzar la situació
d’una persona estrangera.

OSAI Tancat

170/2011
188/2011
200/2011
272/2011
307/2011
324/2011
341/2011
403/2011

Atesa la seva situació demana com obtenir alguna
ajuda.

Al Servei de Benestar Social. Tancat
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201/2011 Està aturat i no té recursos OSAI. Tancat

258/2011 Demana  informació  de  com  poder  accedir  al
programa de balnearis.

Al Servei de Benestar Social. Tancat

296/2011
346/2011

Li han retirat el PIRMI. Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà  de  Mataró.  Pot  presentar  la  seva  queixa  al
Síndic de Greuges de Catalunya a través de l’Oficina del
Defensor.

Tancat

407/2011 Des de Serveis socials han iniciat un expedient per
incapacitar la seva mare.

Caldria  demanar  assessorament  a  un  advocat.  Pot  anar  al
Servei d’Orientació Jurídica.

Els  Serveis  Socials  poden  fer  informes  i  demanar  a
Fiscalia i si ho creuen oportu demanar al Jutjat que la
incapaciti.  Rebrà  citació  personal  pel  judici
d’incapacitació 

Tancat

SERVEI : SALUT PÚBLICA 

394/2011 Pateis les molèsties d’un gos del veïnat que borda- Avisar a la Policia Local. Tancat

408/2011 Es  queixa  que  alguns  propietaris  de  gosssos  no
recullen les defecacions dels seus animals a la via
pública 

Ho pot comunicar al servei de Salut Pública. Tancat

SERVEI : OFICINA MUNICIÀL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

ISE
20

Queixa/consulta sobre el lloguer. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. tancat

ISE
82

Companyies de telefonia. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

ISE 
31

Empreses de serveis Endesa/Gas Natural A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat
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012/2011
171/2011
190/2011
203/2011
212/2011
216/2011
287/2011
338/2011

Companyia Asseguradora. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

ISE
22

Compra/devolució article. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

035/2011
094/2011
101/2011
106/2011
139/2011
140/2011
178/2011
192/2011
235/2011
329/2011
377/2011
378/2011
396/2011

Entitat bancària. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.
Se li facilita el telèfon de l’ADICAE

Tancat

045/2011
153/2011

Compra/venda habitatge A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

052/2011
141/2011
144/2011
232/2011
280/2011

Agència de viatges. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

053/2011
062/2011
223/2011
295/2011
325/2011
349/2011

Línies aèries. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat
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084/2011 En un mercat municipal als productes no hi ha el
preu.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

093/2011 Vol fer una consulta amb relació a l’hipoteca. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

110/2011
279/2011

Reparacions  elements  de  l’habitatge,  vehicles  i
altres

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

125/2011 La  factura  del  dentista  no  contempla  l’import
acordat

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

154/2011
255/2011

Construcció deficient d’un habitatge nou. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

187/2011 Va portar l’aparell de televisió a reparar i quan el va
anar a recollir no el trobaven. 

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

249/2011 A una  persona  gran  li  han  venut  un  aparell  pel
tractament  de l’aigua  potable,  amb la  pensió  que
cobra no ho pot pagar.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

250/2011
268/2011

Immobiliària. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

271/2011 No està conforme amb l’import de la reparació del
vehicle.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

291/2011 Una botiga no tenia fulls de reclamació. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

392/2011 Gimnàs A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat

419/2011 La feina de l’instal.lador dels mobles de cuina no és
la pròpia d’un professional. 

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Tancat
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INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

122/2011
186/2011
199/2011
381/2011 

Es queixa perquè no se li ha adjudicat cap de les
opcions triades per escollir l’escola del seu fill.

L’Institut  Municipal  d’Educació  adjudica  les  places
d’acord  amb  la  normativa  que  marca  la  Generalitat.
Hauria  de  presentar  queixa  al  Síndic  de  Greuges  de
Catalunya.

Tancat

358/2011 Dema informació sobre les beques. S’ha de dirigir a l’IME Tancat

SERVEI : LLICÈNCIES ACTIVITATS

001/2011 Demana si una activitat té llicència. S’hauria de dirigir a Informació de Llicències. Tancat

027/2011
090/2011
134/2011
157/2011
175/2011
215/2011

Queixa  per  les  molèsties  de  sorolls  provinents
d’una activitat de forn de pa/bar.

Cal comprovar si té la llicència corresponent. Fer escrit
de denúncia per les molèsties que ocasiona i demanar la
mesura del nivell de soroll.

Tancat

DIVERSOS

002/2011 No  està  satisfeta  amb  la  forma  d'actuar  del  seu
advocat.

Pot presentar queixa al col.legi d'advocats. Tancat

006/2011 L’Intitut  Català  d’Assitència  i  Serveis  Socials  li
comunica que s’ha produït un cobrament indegut i
li reclama la devolució.

Podria  demanar  la  fragmentació  de  la  quantitat  a
retornar.

Tancat

007/2011 Està  preocupada  perquè  el  seu  gos  ha  defecat
davant d’una botiga, ha recollit els excrements però
ha  sortit  el  propietari  i  l’ha  amenaçat  amb
denunciar-la. 

Caldrà  veure  si  porta  terme  la  denúncia.  Hauria  de
contactar amb els testimonis del fet.

Tancat

011/2011 Una  tapa  metàlica  d’un  panell  informatiu  s’ha
després i li ha caiguta a sobre.

Pot fer reclamació patrimonial. Tancat

014/2011
281/2011
289/2011

Molèsties de soroll dels veïns. Se l'informa que pot utilitzar el servei de mediació.. Tancat
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021/2011 Es  queixa  perquè  en  el  trajecte  amb  autobús  de
Mataró a Bacelona en moltes ocasions ha de viatjar
dreta.

Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà  de  Mataró.  Pot  presentar  la  seva  queixa  al
Síndic de Greuges de Catalunya a través de l’Oficina del
Defensor.

Tancat

023/2011 Pateix les molèsties provinents d'un veí que posa la
música a un volum molt alt.

Se l'informa que pot utilitzar el servei de mediació. Tancat

046/2011 A l’empresa on treballava han fet un ERE, ha passat
bastant de temps i encara no ha cobrat.

Consultar-ho amb un assessor laboralista. Tancat

034/2011 Demana  com pot  saber  el  nom del  titular  d’una
finca.

Al Registre de la Propietat Tancat

037/2011
112/2011
133/2011
326/2011
345/2011
354/2011

Consulta sobre un tema laboral. Consultar-ho amb un assessor laboralista Tancat

039/2011 La Seguretat Social li ha retirat la pensió per tenir
deutes  pendents  relacionats  amb  el  règim
d’autònoms.

Consultar-ho amb un advocat. Tancat

040/2011
068/2011
169/2011
257/2011
356/2011

Un ciutadà d’una altre municipi exposa un greuge
amb el seu Ajuntament.

Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà de Mataró. Pot dirigir-se al Síndic de Greuges
de Catalunya. Se li faciliten les dades.

Tancat

041/2011 Pateix les humitat provinents del terrat de la finca i
la comunitat no ho soluciona.

Se l'informa que pot utilitzar el servei de mediació. Tancat

063/2011 Es queixa de que hi ha empreses que tenen accés a
les seves dades.

Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà  de  Mataró.  Pot  dirigir-se  a  l’Agència  de
Protecció de Dades. Se li faciliten les referències.

Tancat

067/2011
205/2011
207/2011

Hi ha problemes amb l’antena de la comunitat, s’ha
de canviar i alguns veïns no volen pagar la despesa.

Se l'informa que pot utilitzar el servei de mediació. Tancat

069/2011 Es queixa del tracte que rep per part d’una usuària
d’un Casal d’Avis.

Caldria que ho comentés amb el president del Casal. Tancat
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071/2011
103/2011

Té problemes d’humitat causats pels veïns del pis
de  sobre,  que  després  de  molt  insistir  no  ho
solucionen.

Se l'informa que pot utilitzar el servei de mediació. . Tancat

086/2011 Caçant ha matat el gos del seu company. Companyia asseguradora. Tancat

107/2011
142/2011
148/2011
150/2011
198/2011
244/2011
227/2011
292/2011

Consulta sobre un tema jurídic. Hauria de fer la consulta a un advocat. Tancat

108/2011
119/2011
129/2011
193/2011
238/2011

L’Agència  Tributària  li  reclama  l’import  d’un
deute.

Tancat

109/2011
113/2011
147/2011
155/2011

Molèsties dels veïns. Se l'informa que pot utilitzar el servei de mediació. Tancat

120/2011 Una persona amb minusvalia es queixa de RENFE. Hauria  de  fer  la  queixa  al  Servei  de  l’Usuari  de  la
mateixa empresa,

Tancat

132/2011 La Generalitat li ha denegat la subvenció per a la
instal.lació de l’ascensor.

Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà de Mataró. Pot dirigir-se al Síndic de Greuges
de Catalunya. Se li faciliten les dades.

Tancat

137/2011 La  Seguretat  Social  li  reclama  unes  quotes
d’autònom.

Caldria informar-se amb un assessor fiscal. Tancat

149/2011 El president d’una comunitat de veïns exposa que
hi ha un veí que no paga la quota.

Servei de Mediació. Si el Servei de Mediació no ho resol hauran d’iniciar un
procés judicial.

Tancat

165/2011 El  titular  d’una  llibreria  té  problemes  amb  el
distribuidor. Li cobra el que retorna.

Ha de consultar-ho al seu advocat. Tancat
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206/2011 L’Inem li denega l’ajuda perquè els hi consta que té
altres ingressos, el ciutadà asssegura que no és cert.

Hauria de fer recurs. Tancat

231/2011 En una comunitat hi ha un veí morós amb quotes
pendents de pagament.

Tancat

237/2011 Demana assessorament sobre un tema de divorci Tancat

245/2011 Consulta sobre la declaració de renda Hauria de consultar-ho amb un assessor fiscal. Tancat

245/2011 Queixa sobre l’actuació d’un API. Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà de Mataró.
Al col.legia d’API. Se li faciliten les dades-

Tancat

274/2011 Queixa sobre l’atenció que ha rebut al CAP. Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà de Mataró. Pot dirigir-se al Síndic de Greuges
de Catalunya. Se li faciliten les dades.

Tancat

275/2011 Queixa per la tardança de l’ambulància. Tancat

278/2011 No  està  satisfet  de  la  feina  duta  a  terme  per
l’arquitecte.

Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà de Mataró.
Al Col.legi d’Arquitectes. Se li faciliten les dades-

Tancat

288/2011 Demana com pot saber el titular d’una finca. S’ha de dirigir al Registre de la Propietat. Tancat

290/2011 Consulta  sobre  el  rebut  de  l’Impost  de  Bens
Immobles d’un altre municipi

Ha de consultar-ho al seu Ajuntament. Tancat

306/2011
321/2011
351/2011
357/2011
398/2011

Està a l’atur i busca feina. Se l’informa dels canals que pot utilitzar. Tancat

308/2011 És  usuària  d’un  Casal  d‘Avis  i  exposa  les
dicrepàncies amb una altra usuària.

Caldria exposar-ho al president del Casal. Tancat
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309/2011 Un industrial es troba amb clients que no li paguen. Caldria assessorar-se amb un advocat. Tancat

313/2011 Consulta sobre un tema d’hisenda. Se  l’informa  de  les  competències  del  Defensor  del
Ciutadà  de  Mataró.  Hauria  de  fer  la  consulta  a  un
advocat.

Tancat

316/2011 Es  queixa  de  les  molèsties  que  li  oasiona  l’aire
condicionat que ha instal.lat el veí.

No  està  regulat  per  l’Ordenança  d’Activitats,  és  una
qüestió privada.  Pot  fer servir el Servei de Mediació,
abans d’utilitzar la via jurídica.

Tancat

318/2011 S’ha de reparar el terrat que és comunitàri, com que
viu al pis de sota el  terrat  pateix humitats.  Hi ha
veïns que no volen fer-ho.

Cal assessorar-se dirigint-se a la Cambra de la Propietat. Tancat

331/2011 Consulta  sobre  si  li  pot  causar  un  perjudici
autoritzar a una persona estrangera a empadronar-se
al seu domicili, on li ha llogat una habitació.

Pot fer document de cessió d’habitació Tancat

340/2011 No ha  estat  seleccionada en una  convocatòria  de
feina  en una escola,  en horari  extra-escolar,  creu
que hi ha hagut irregularitats en tot el procés.

Pot fer denúncia. Tancat

342/2011 Ha patit un robatori. S’ha de dirigir als Mossos d’Esquadra. Tancat

344/2011 Las Tresoreria de la Seguretat Social li reclama un
deute pendent que no pot pagar.

Hauria de consultar-ho amb un advocat. Tancat

353/2011 El llogater no li paga el lloguer. A la Cambra de la Propietat Tancat

355/2011 La  cuidadora  d’una  persona  gran  exposa  que  la
família  ha  tramitat  la  seva  incapacitació  i  l’ha
ingressat en una residència contra la seva voluntat.

Incapacitar a una persona ho determina el jutge. Tancat

360/2011 Té  una  denúncia  de  trànsit,  correspon a  un  altre
municipi

Pot presentar al.legacions. Tancat

364/2011 Es queixa per la minuta que li cobra l’advocat. Pot presentar queixa al Col.legi d'Advocats. Tancat

366/2011 Planteja  una  consulta  sobre  la  declaració  de  la
renda. 

Hauria de dirigir-se a l’Agència Tributària. Tancat
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371/2011 S’ha deixat uns documents dins de l’ambulància. Se li donen le dades per poder contactar amb l’empresa. Tancat

387/2011 Consulta sobre un tema jurídic. S’haurà de dirigir a un advocat. Tancat
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