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1.- PRESENTACIÓ 

 
 
 
 
Una vegada més fem publica i presentem públicament l’activitat de l’Oficina del 
Defensor del Ciutadà de Mataró desenvolupada durant els anys 2.014 i 2.015, a través 
d’un nou informe conjunt. 
 
Els Defensors o Síndics, es caracteritzen per fer la seva tasca amb un tracte directe, 
pròxim i amb vocació de servei  i, es centra en l’àmbit del dret a una bona 
administració, recollit explícitament en la nostre legislació, es a dir, va mes enllà de 
l’estricte àmbit jurídic, dirigint la seva activitat a revisar l’actuació municipal, per ajudar 
a la seva transparència i al seu bon govern. 
 
L’oficina recull la queixa del ciutadà, la tramita, obté la informació necessària i, 
finalment, la resol, amb l’ànim de col·laborar amb l’administració, millorar les 
eventuals deficiències, esmenant les equivocacions o insuficiències que puguin sorgir, a 
través de les seves actuacions o decisions, mai vinculants, dirigides als diferents Serveis 
de l’Ajuntament de Mataró i, al propi ciutadà. 
 
Les queixes no tracten de temes o qüestions generals, molt transcendents o considerats 
mediàtics, sinó que totes les intervencions o queixes pròpiament dites, tracten dels 
problemes reals de la gent, de les persones, dels seus patiments o angoixes, del que els 
afecta en la seva vida quotidiana, pel que sempre plantegen problemes i necessitats, 
generalment, amb un fort sentiment d’impotència  davant la burocràcia i el poder, potser 
per manca d’informació i coneixement, tot el que porta als ciutadans a, com a mínim, la 
desorientació, davant el que intentem oferir un tracte personalitzat, proper, empàtic que 
es diu ara, per acompanyar i aconsellar a la persona que atenem. 
 
El defensor no té, ni exerceix, cap mena poder, perquè no té la facultat de canviar 
decisions o informes. Tan sols disposa de l’autoritat que es pugui derivar d’una simple 
recomanació, del sentit comú, de la lògica i l’equitat, aspectes aquests tots ells 
emmarcats dins del denominat dret a una bona administració, anant més enllà de les 
estrictes interpretacions jurídiques o jurisprudencials i, per descomptat, mes enllà de 
formules estereotipades o els automatismes. Això es el que permet introduir millores de 
tot tipus, fent genèrica la solució particular continguda en la queixa concreta. 
 
Actualment, els ciutadans venen a l’Oficina en temps i circumstàncies difícils, social i 
econòmicament difícils, immersos en una crisi que sembla no passar mai i, que ha 
acabat posant de manifest les mancances de la pròpia societat que formem. 
 
En l’informe que presentem, com els anteriors, continua reflectint-se la duresa del 
moment que vivim, quan mirem els motius de les intervencions o queixes, de contingut 
econòmic i social.  
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No hem de perdre de vista que els Ajuntaments no tenen massa capacitat, ni 
competències, en matèria social, educativa, sanitària o econòmica, per exemple. El 
rerefons de moltes de les queixes que exposen els ciutadans es quasi sempre similar: 
l’atur, els baixos ingressos de les famílies, la escassetat d’ajuts i recursos públics, el que 
fa palesa la desigualtat existent entre els que tenen cobertes les necessitats vitals 
mínimes i els que no i, això, en definitiva acaba afectant a la dignitat de les persones.  
 
L’administració municipal i les entitats socials fan molts esforços, que poc a poc van 
aconseguint certs èxits. Un exemple es l’augment del nombre d’habitatges destinats a 
cobrir les necessitats de les famílies, l’anomenat habitatge social i l’aplicació de càrrecs 
econòmics pels titulars de pisos buits. 
 
I en aquest context, els ciutadans que son plenament conscients de que tenen 
obligacions i drets, exigeixen també a l’administració l’estricte compliment dels seus 
deures de tota classe, polítics, socials, econòmics, ètics i, especialment, el respecte dels 
seus drets, com a ciutadans i com a persones. I es en aquest joc, el defensor del ciutadà 
o síndic actua a través de la tramitació i resolució de tots els expedients de queixa, sigui 
donant una simple informació, dirigint o guiant al ciutadà o analitzant i valorant la 
situació concreta d’una queixa determinada, per acabar generalitzant-ne el resultat, el 
que justifica que els fets no poden ser valorats des de l’estricta òptica de la normativa 
legal o des d’un punt de vista només jurídic o jurisprudencial, sinó des del sentit comú i 
l’equitat. 
 
Per tant, les actuacions del Defensor del Ciutadà no s’emmarquen dins dels limitats 
camins de la legalitat formal o burocràtica,  ni son pròpies d’una instància jurídica, al 
contrari, el que cerquen les defensories o sindicatures municipals es aconseguir una 
millora en l’actuació i eficàcia de l’administració local ver el ciutadà, convencent-la de 
que mes enllà de l’estricte aplicació de la llei, que evidentment no es pot ni s’ha de 
defugir, la norma es sempre interpretable, no és una realitat inamovible, i que dins del 
ventall d’opcions possibles, es pot optar per la que sigui més favorable al ciutadà, doncs 
aquest es el centre, destinatari i beneficiari de tota activitat administrativa. 
 
En general, la gestió política no ha estat mai fàcil i segur que ens moments d’estretor 
econòmica encara ho és menys, però davant la desconfiança de la ciutadania, per les 
incoherències d’alguns, la manca d’ètica d’altres i els casos de corrupció, la 
responsabilitat de la majoria s’ha de fer més manifesta encara i des de la ciutadania s’ha 
d’agrair la bona feina d’aquella majoria que actua des de l’ètica, la responsabilitat, el 
respecte i la solidaritat. 
 
I aquest darrer és un altre valor a destacar, la solidaritat, de molts ciutadans anònims i de 
moltes entitats que els agrupen i encaminen els seus esforços. Sense ells moltes coses 
avui no funcionarien. Es un efecte col·lateral positiu de la situació que vivim. 
 
 
A Mataró, març 2016 
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2.- ACTIVITAT DE L’OFICINA DURANT L’ANY 2014-2015 

 
 
 
 
En els següents quadres estadístics es reflecteix l’activitat que ha portat a terme 
l’Oficina del Defensor del Ciutadà i que és objecte d’aquest informe. 
 
 
Intervencions any 2014 % any 2015 %

correu 1 0,22 3 0,61
e-mail 49 10,72 85 17,28
fax 0 0 0 0
presencial 329 71,99 335 68,09
telèfon 78 17,07 69 14,02
d'ofici 0 0 0 0

Total 457 492  
 
 
Motiu de la intervenció any 2014 % any 2015 %

consultes expedient 
presentació queixa 37 8,10 66 13,41
consultes/queixes sobre serveis 
de l'Ajuntament 282 61,71 265 53,86
temes diversos 96 21,01 106 21,54
expedients de queixa 42 9,19 55 11,18

Total 457 492 . 
 
 
recepció queixes any 2014 % any 2015 %

correu 1 2,83 3 5,45
e-mail 14 33,33 39 70,91
presencial 26 61,9 12 21,82
telèfon 1 2,38 1 1,82
d'ofici 0 0 0 0

Total 42 55  
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Queixes admeses/no admeses any 2014 % any 2015 %

admeses 34 80,95 46 83,64
no admeses 5 11,9 8 14,55
tramitada síndic 3 7,14 1 1,82
d'ofici 0 0 0 0

Total 42 55  
 
 

any 2014 % any 2015 %

Ingressos impostos i taxes 2 4,76 4 7,41
Secretaria reclamació patrimonial 0 0 1 1,85
Atenció ciutadana atenció 0 0 3 5,56
Recurso Humans procés de selecció 1 2,38 0 0
OGT notificació rebut 1 2,38 0 0

Jurídic Adm Via Pública desestimació al.legacions 16 40,48 21 38,89
denúncia per càmera 1 0 4 7,41

Policia local per divulgació de dades 1 0 0 0
informe 0 0 1 1,85
per fer una denúncia 0 0 1 1,85

Pumsa pagament zona blava 0 0 1 1,85
Llicències i  Disciplina d'Obres i 
Activitats

llicències/moleties 
activitats 4 9,52 6 11,11

Espais Públics manca de resposta 3 7,14 0 0
cementiri 0 0 2 3,7
neteja/brossa 1 2,38 3 5,56

Salut  i Consum plaga insectes/animals 2 4,76 1 1,85
Benestar Social, tracte rebut 0 0 1 1,85

Ciutadania i Convivència
no li han resolt la 
situació 1 2,38 0 0

Direcció d'Ensenyament Escola Bresol 1 2,38 0 0
plaça escolar 0 0 1 1,85
Beca menjador 1 2,38 0 0

Direcció de Promoció Econòmica Activitats/cursos 1 2,38 1 1,85
Aigües Mataró aigües 1 2,38 0 0
Altres altres 5 11,9 4 7,41

Total 42 55

Classificació dels expedients de queixa per servei i temàtica

 
 
 
 
Resolucions any 2014 % any 2015 %

estimades 6 35,29 6 33,33

desestimades 11 64,71 12 66,67

recordatoris 0 3

suggeriments 1 0

Total 18 21  
 
 



Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró 
Informe anual 2014-2015 

7

 
 
 
queixes per barris any 2014 % any 2015 %

Centre 0 0 5 9,09
Eixample 10 23,81 20 36,36
Palau-Escorxador 1 2,38 1 1,82
Rocafonda 3 7,14 4 7,27
Vista Alegre 0 0 2 3,64
Molins-Torner 2 4,76 1 1,82
Cirera 5 11,9 2 3,64
La Llàntia 1 2,38 0 0
Cerdanyola Nord 5 11,90 2 2,64
Cerdanyola Sud 1 2,38 0 0
Peramàs 4 9,52 1 1,82
Pla d'en Boet 1 2,38 0 0
Altres 9 21,43 17 30,91

Total 42 55  
 
 
queixes/consultes que no han 
generat expedient any 2014 % any 2015 %

impostos i taxes 8 2,12 4 1,08
embarg 2 0,53 0 0
catastre 0 0 3 0,81
atenció ciutadana 0 0 8 2,16
reclamació patrimonial 3 0,79 2 0,54
denúncies trànsit i altres 37 9,79 30 8,09
actuació policia local 3 0,79 0 0
molèsties activitats/llicències 7 1,85 5 1,35
elements urbans i senyalització 1 0,26 0 0
obres i manteniment via pública 1 0,26 2 0,54
reidus i neteja 7 1,85 6 1,62
benestar social/llei dependència 42 11,11 26 7,01
salut pública i consum 153 40,48 162 43,67
animals 9 2,38 5 1,35
direcció d'ensenyament 3 0,79 4 1,08
direcció d'esports 1 0,26 0 0
direcció de promocó ecònomica 1 0,26 8 2,16
cia d'aigua 2 0,53 0 0
habitatge 2 0,53 0 0
temes jurídics 17 4,5 14 3,77
veïns 12 3,17 7 1,89
altres administracions 46 12,17 29 7,82
diversos 21 5,56 56 15,09

Total 378 371  
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3.- ALTRES ACTIVITATS DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ DURA NT L’ANY 
2014 - 2015 

 
 
 
 
Assistència a l’ofrena floral en la commemoració del Dia Oficial de la Memòria de 
l’Holocaust i la Prevenció dels Crims contra la Humanitat. 
 
Assistència a la XVIè Trobada-Assemblea del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya que es va celebrar al Museu de la Pell d’Igualada. 
 
Presentació a l’alcalde de l’informe 2012 - 2013 
 
Reunió Junta de portaveus. 
 
Presentació al Ple de l’informe de 2012 - 2013. 
 
Assistència a la celebració del Dia de la Policia Local de Mataró i a l’acte de lliurament 
de condecoracions a l’auditori del Centre de Congressos del TecnoCampus. 
 
Assistència al XIIè Taller de Formació “Clients, Consumidors: Ciutadans” celebrat a 
l’equipament de “Can Serra” de Cornellà de Llobregat 
 
Participació en les diverses reunions de la Comissió especial mixta per prevenir els 
desnonaments de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda. 
 
Participació en les diverses reunions de la Comissió de seguiment del problema de la 
comercialització de productes financers de risc. 
 
Assistència a la sessió de treball a la seu del Síndic de Greuges “La defensa dels drets 
dels més vulnerables: La Renda Mínima d’Inserció”. 
 
Assistència a la Jornada organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya juntament amb 
la Taula per a la Infància i Adolescència a Catalunya (TIAC) i la Plataforma d'Infància 
de Catalunya (PINCAT), sobre “Els mites que vulneren els drets”, organitzada per 
commemorar el 25è aniversari de la Convenció sobre el Drets dels Infants de les 
Nacions Unides. 

 
Assistència a la sessió de treball a la seu del Síndic de Greuges “El dret d’accés i la 
transparència” 
 
Assistència a la Presentació del VIè Recull d'Informes al Parlament de Catalunya" sota 
la presidència de la M.H. Sra. Núria de Gispert i els representants de les entitats municipalistes: 
Sr. Xavier Amor, president de la FMC i Alcalde de Pineda de Mar i el Sr. Miquel Buch, 
president de l’ACM i Alcalde de Premià de Mar. 
 



Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró 
Informe anual 2014-2015 

9

Assistència a la celebració dels “XXV anys de Sindicatures Locals a Catalunya – 
Lleida”. On es va tractar de la relació del Síndics de Greuges amb els ajuntaments, el 
present i el futur d’aquesta institució i la seva relació amb la ciutadania.  
 
Assistència a la XVIIè Trobada-Assemblea del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors 
i Defensores locals de Catalunya, celebrada a Santa Coloma de Gramenet, on es va 
escollir la nova Junta Directiva de l’associació per un període de dos anys. 
 
Assistència a la sessió de treball sobre la Llei de seguretat i la reforma del Codi Penal: 
novetats rellevants per als drets fonamentals. Amb les ponències: La ‘burorepressió’ 
com a estratègia per a la criminalització de la protesta: un nou repte per als drets 
humans, a càrrec de David Bondia Garcia, professor titular de Dret Internacional Públic 
i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya  
Reforma penal i regressió democràtica: la història interminable, a càrrec de Víctor 
Gómez Martín, professor titular de Dret Penal i cap d'Estudis dels Ensenyaments 
Criminològics i de la Seguretat de la Universitat de Barcelona  
 
Assistència a la reunió dels territoris de Barcelona, Lleida i Tarragona a la seu de la 
Síndica de Barcelona 
 
Assistència a la Fira Municipàlia a Lleida. 
 
Assistència a les X jornades de formació-UAB sobre “Transparènia i bon Govern” “La 
crisis dels refugiats” 
 
Assistència a la presentació de l’Informe del Síndic de Greuges de Catalunya Sr. Rafael 
Ribó al Parlament de Catalunya. 
 
Participació periòdica en el programa de Mataró Ràdio “Viu la Vida” 
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4.- ACTIVITATS DEL FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEF ENSORS I  
DEFENSORES LOCALS DURANT L’ANY 2014 - 2015 

 
 
 
 
Convocatòria a Igualada de la XVIè Trobada-Assemblea del Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, a l’auditori del Museu de la 
Pell, d’Igualada. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia mundial de la Justícia Social, que 
es celebrà el 20 de febrer. 
 
Compareixença del FòrumSD dins de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament 
de Catalunya pel Projecte de Llei de Governs Locals i la institució del Síndic/a 
municipal de Greuges. Exposaren les nostres propostes el president, Sr. Josep Giné i el 
vicepresident, Sr. Ramón Llorente. 
Pel mateix dia i dins del mateix torn, el Parlament ha demanat la compareixença de la 
Síndica de Barcelona per tal que pugui exposar els ajustaments normatius que poden ser 
necessaris per a la seva institució respecte la Carta municipal de Barcelona. 
 
IXè Jornada de Formació del FòrumSD: Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, a l'equipament municipal La Gralla de Sant Boi de Llobregat. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia mundial de la Salut, que es celebrà 
el 7 d’abril. 
 
Jornada sobre “Seguretat, Convivència i Drets” que es celebrà a l’Escola de Policia de 
Mollet. Visita a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya - Escola de Policia. 
 
Participació dels Sìndics municipals de Greuges al programa “Aquí Parlem", dirigit i 
presentat per Lluís Falgàs. Assisteixen la Sra. Maria Assumpció Vilà, Síndica de 
greuges de Barcelona, el Sr. Ramon Llorente, Defensor de la ciutadania de Girona, i el 
Sr. Joan Barrera, Síndic de greuges de Cornellà de Llobregat.  
 
El FòrumSD serà present al congrès "El tiempo de los Derechos: Los Derechos 
Humanos en el siglo XXI" convocat dins del programa d’investigació "Consolider 
Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” a Càdis, amb la presentació d'una ponència 
sota el títol de "Síndic/a municipal de Greuges - Defensor/a de la Ciudadania: la defensa 
de los Derechos Humanos en la proximidad de la administración local". 
Aquesta ponència forma part d'un treball més extens elaborat conjuntament pel nostre 
company i ex-síndic municipal de greuges de Cornellà, Frederic Prieto i l'adjunt de Sta. 
Coloma de Gramenet i administrador del FòrumSD, J. Antoni Martínez.  
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia mundial de la diversitat cultural 
pel diàleg i el desenvolupament que es celebrà el 21 de maig. 
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XIIè Taller de Formació "Clients, Consumidors: Ciutadans" que va tenir lloc a 
l'equipament de "Can Serra" de Cornellà de Llobregat. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia mundial de la Joventut que es 
celebrà el 12 d'agost. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia mundial de la Pau que es celebr`s 
el 21 de setembre. 
 
Assistència del FòrumSD al Seminari Internacional. “El Defensor del Pueblo. Nuevos 
conceptos y perspectivas. Los desafíos del S. XXI” que organitza el “Instituto 
Latinoamericano del Ombudsman” y la Defensoría del Pueblo de Vicente Lopez 
(Buenos Aires - Argentina). S’ha donat a conèixer el treball que fem des de les 
sindicatures locals de Catalunya. 
 
El FòrumSD manté amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona un conveni 
general, dins del qual hi ha la possibilitat de poder acollir a un/una alumne de 
pràctiques.  
 
Trobada a Santa Coloma de Gramenet entre els activistes per la pau del projecte Ciutats 
Constructores de Pau amb els Síndics i defensors locals de Catalunya que hi vulguin 
estar presents. A la trobada hi assistiran els membres de la Junta Directiva del 
FòrumSD.  
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia mundial de la Salut Mental que es 
celebrà el 10 d'octubre.  
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia internacional per a la eradicació de 
la Pobresa que es celebrà el r 17 d'octubre 
 
"IX Jornades de Formació a La Seu d'Urgell" 
 
Article per a commemorar el Dia universal de l'Infant que es celebrà el 20 de novembre. 
 
Article per a commemorar el Dia mundial de la Sida que es celebrà l’1 de desembre. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el dia Internacional per l'abolició de 
l'esclavitud que es celebrà el 2 de desembre. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el dia dels Drets Humans que es celebrà 
el 10 desembre. 
 
Presentació VIè Recull d'Informes al Parlament de Catalunya sota la presidència de la 
M.H. Sra. Núria de Gispert i els representants de les entitats municipalistes: Sr. Xavier 
Amor, president de la FMC i Alcalde de Pineda de Mar i el Sr. Miquel Buch, president 
de l’ACM i Alcalde de Premià de Mar. 
 
Síndics i Defensors locals, amb el suport del FòrumSD, participen en l’organització 
d’actes en la celebració del Dia Europeu de la Mediació a Catalunya.  
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Article publicat en premsa per a commemorar el Dia Europeu de la Mediació que es 
celebrà el 21 de gener. 
 
Jornades celebració “XXV anys de Sindicatures locals a Lleida" 
 
XVII Trobada-Assemblea del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
locals de Catalunya, celebrada a Santa Coloma de Gramenet, on es va escollir la nova 
Junta Directiva de l’associació per un període de dos anys, formada per les següents 
persones: 
President: Ramon Llorente Varela, Defensor de la Ciutadania de Girona 
Vicepresident: Joan Barrera Riba, Síndic municipal de Greuges de Cornellà 
Secretari: Pere Pagès Serrano, Síndic municipal de Greuges de Reus 
Tresorer: Josep Ibars Mestre, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
Vocal: Beltrand Hallé, Defensor del ciutadà de Palafrugell 
Vocal: Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet 
Vocal: Rosa María Sánchez Fuentes, Síndica de Greuges d’Igualada 
Vocal: Josep Giné Badia, Síndic de Greuges de Lleida 
Vocal: Carles Dalmau Ausàs, Síndic municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat 
 
Article per a commemorar el Dia mundial del llibre que es celebrà el 23 d’abril. 
 
Article per a commemorar el Dia mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i 
Desenvolupament que es celebrà el 21 de maig. 
 
Article per a commemorar el Dia mundial del refugiat que es celebrà el 20 de juny. 
 
Article per a commemorar el Dia de les Nacions Unides per l’Administració Pública 
que es celebrà el 23 de juny. 
 
El FòrumSD i la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van 
signar dos convenis de col·laboració.  
El primer conveni, estableix un marc general que facilita la possibilitat que els 
estudiants que acaben els estudis de Dret puguin realitzar pràctiques a les oficines dels 
síndics locals. 
El segon acord, signat també amb la facultat de Dret, es vincula més a l’àmbit acadèmic 
a través del Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ) de la mateixa facultat per tal 
d'impulsar el coneixement d’aquesta figura a través d’actuacions conjuntes, 
assessorament jurídic, intercanvi d'experiències, jornades de debat i estudis que 
promoguin la divulgació de l’activitat i la feina que realitzen els síndics de proximitat en 
els respectius municipis en defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la 
ciutadania. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia internacional de la Joventut que es 
celebra el dia 12 d’agost. 
 
El FòrumSD participa en el projecte 2015 de “Ciutats defensores dels Drets Humans” 
Trobada i intercanvi entre els defensors i defensores dels Drets Humans i el FòrumSD a 
Santa Coloma de Gramenet.  
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Article publicat en premsa per a commemorar el Dia mundial de la Salut Mental que es 
celebrà el dia 10 d’octubre. 
 
El FòrumSD és present a la Fira Municipàlia que es celebrà al Recinte Firal de Lleida 
dins del mateix estand de la FMC on diversos membres del FòrumSD podran informar 
als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments. 
 
En el marc d’aquesta Fira i també amb la col·laboració de l’FMC, el FòrumSD 
organitza, una sessió informativa amb el títol de “Sindicatures Municipals. Defensa de 
les persones des de la proximitat i compromís per la transparència i bon govern” s’ha 
convidat a la Sra. Rita Passemiers, Síndica de Gant. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia internacional per a la eradicació de 
la pobresa que es celebrà el dia 17 de novembre. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia Universal de l'Infant que es celebrà 
el dia 20 de novembre. 
 
Xè Jornades de Formació a Bellaterra - UAB. 
 
Article publicat en premsa per a commemorar el Dia dels Drets Humans que es celebrà 
el dia 10 de desembre. 
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5.- SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA  

 
 
 
El Síndic de Greuges de Catalunya, durant l’any 2.014 obrir en relació a la demarcació 
de Mataró, 30 expedients de queixa d’ofici, recollint 6 queixes i 11 consultes en el seu 
desplaçament a la ciutat. D’aquestes un expedient ha estat traslladat a l’oficina del 
Defensor.  
 
L’any 2.015, va obrir 24 expedient de queixa d’ofici, i en la visita feta a la ciutat va 
recollir 10 queixes i contestat 1 consulta. Un d’aquest expedients ha estat traslladat a 
l’oficina del Defensor.  
 
No consta en cap dels dos informes del Síndic de Greuges de Catalunya, cap referència,  
nota o resolució rellevant en relació a l’actuació de l’Ajuntament de Mataró. 
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6.- EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS PER SERVEIS 

 
 
 
           Pàgina 
 
2014 - Ingressos         15 
 

- Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona   16 
 

- Direcció de Recursos Humans       17 
 

- Direcció de Promoció Econòmica i Innovació     18 
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SERVEI : INGRESSOS 
 
 
 
2014 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa 

 
resolució queixes admeses 1 desestimada 

 1 queixa pendent de resoldre 

 
 
 
 
Exp. : 23/14 
La senyora M.C.C.S. presenta la queixa en relació a la liquidació de l’impost municipal per 
l’Increment del Valor dels Terrenys que li ha estat girada, juntament amb els seus 
germans, motiu pel qual s’ha demanat al Servei d’Ingressos la informació corresponent 
 
Extracte de la resolució : DESESTIMA. 
Es queixa la promotora que, juntament amb els seus germans, van adquirir l’any 2009, a 
títol d’herència una finca amb un valor fiscal de 180.000,00 €, i que l’han hagut de 
vendre enguany per 78.000,00 €, a causa de l’estat de crisi i devaluació del mercat 
immobiliari. 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que presentat el corresponent recurs de 
reposició vers les liquidacions girades, bàsicament amb els arguments exposats, aquest 
ha estat desestimat per Decret de data 24 de juliol per entendres que, estrictament, no hi 
ha devaluació, atès que el títol d’adquisició va ser una herència i que per tant no tenia 
preu ni era un negoci onerós, en el sentit a que s’hi refereixen les sentències judicials 
invocades pels recurrents, deixant oberta la via jurisdiccional, que no ens consta hagi 
estat encetada. 
A la vista de l’expedient, la tramitació ha estat del tot correcte, ja que el recurs de 
reposició formulat vers la liquidació de l’impost ha estat resolt dins de termini, a través 
d’una resolució expressa, amb suficient contingut i motivació, la qual ha estat 
degudament notificada als interessats. 
Es evident que el Defensor no pot entrar a valorar les consideracions jurídiques de la 
promotora i tampoc les de la resolució administrativa, atès que aquesta tasca està 
reservada als jutjats i tribunals. 
Per tot l'exposat, no s’estima la queixa i s’arxiva l’expedient. 
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 
 
 
2014 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa 
resolució queixes admeses 1 arxiu  

 
 
 
 
Exp. : 10/14 
El senyor J.A.C. veí de Saragossa presenta una queixa amb relació a la notificació d’una 
sanció de trànsit  
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA. 
Es queixa el ciutadà de que ha rebut la notificació de la denúncia el mateix dia que 
finalitza el termini de pagament amb bonificació. 
Per aquest motiu, reconeixent el ciutadà la infracció i desitjant satisfer-la amb reducció, 
el servei es compromet a remetre-li un nou rebut i, per tant, concedir-li el termini des de 
la data de la notificació. 
Resolt l’objecte de la queixa, es procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
 
 
2014 - 1 expedient de queixa 1 admeses 

resolució queixa  1 desestima  

 
 
 
 
Exp. 09/2014 
La senyora L.P.D.. presenta una queixa amb relació a la manca d’informació i resolució de la 
convocatòria d’un procés de selecció per a la creació d’una llista d’espera d’auxiliars 
administratius del grup C2, a l’Ajuntament de Mataró. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
Es queixa la promotora que després del llarg període de proves, que va superar correctament, va 
comprovar que en l’apartat de l’experiència professional s’havien valorat en 0 punts els seus 30 
anys de treball d’administrativa i al demanar explicacions l’informen que no havia acreditat 
aquesta experiència ni presentat cap document a aquest efecte, cosa que considera que és una 
manca d’informació de la persona que va recollir la documentació que tot i veure que 
l’experiència la tenia, no li va demanar cap documentació. 
També esmenta la promotora que amb posterioritat es va rectificar el resultat de la prova 
informàtica i que a ella no se li ha permès esmenar el seu error.  
Es demana la informació corresponent al servei, d’aquesta cal destacar primerament que les 
bases de la convocatòria contenien un apartat concret en el qual s’explicava la forma d’acreditar 
l’experiència professional i la documentació idònia per aconseguir-ho. 
Igualment informa el servei que la correcció d’un error aritmètic, de fet o material comès per la 
pròpia administració està regulat en a llei. 
A la vista del que exposa la promotora i del que informa el servei, la queixa inicial no pot ser 
estimada, atès que les bases de la convocatòria especificaven molt clarament i de forma no 
taxativa, la documentació a presentar pels aspirant per acreditar el requisit d’experiència 
professional, cosa que potser no va ser advertida per la promotora, però que en cap cas pot ser 
considerat un error material, de fet o aritmètic de l’administració,sobretot tenint en compte el 
formalisme d’aquesta mena de procediment selectiu de personal i la necessitat de tractar amb 
plena i absoluta igualtat a tots el participants. 
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DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
 
 
2014 - 1 expedient de queixa 1 admeses 

resolució queixa  1 no tramitada desapareix causa 

 
 
 
 
Exp. : 13/14 
Es rep per correu electrònic la queixa inicial de la senyora G.B. amb relació al fet de no haver 
pogut inscriure les seves filles en diverses activitats desenvolupades al Port Mataró a 
causa de la  publicació d’una informació errònia. 
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA DESAPAREIX C AUSA. 
Vist el motiu de la queixa es remet a la Direcció de Promoció Econòmica l’escrit de la 
promotora, per tal de que se li doni la resposta pertinent. 
Posteriorment, tant la promotora com el servei informen que la incidència s’ha pogut solucionar, 
de mutu acord, motiu pel qual es considera que no procedeix admetre a tràmit la queixa inicial, 
procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
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SERVEI: JURÍDIC ADMINISTRATIU DE VIA PÚBLICA 

 
 
 
2014 - 17 expedients de queixa 17 queixes admeses 
resolució queixes admeses   8 desestimades  

 6 estimades amb un suggeriment pendent de resposta 

 3 queixes no tramitades per desestiment del promotor. 

 
 
 
 
Exp. : 02/14 
Queixa amb relació al fet d’haver estat denunciat per una infracció de trànsit consistent en parlar 
per telèfon mentre conduïa i, per estar encara en tràmit l’expedient sancionador corresponent, 
s’aconsella al promotor presenti les al·legacions oportunes i aporti les proves que entengui 
convenients en el seu descàrrec. 
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT. 
Transcorregut un temps és demana informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, i 
es constata que la denúncia efectuada al promotor fou pagada amb bonificació, motiu pel qual, 
d’acord amb la presumpció legalment establerta, s’entén que s’accepta la infracció i es 
procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
Per la seva banda, el ciutadà no s’ha dirigit a aquesta oficina per donar més informació, i davant 
la manca de notícies de l'interessat es procedeix a l'arxiu de l'expedient de queixa. 
 
 
Exp. : 03/14 
El sr. M.C.M. presenta una queixa en nom propi i en el de V.A.I en relació al fet d’haver estat 
denunciat per un curt període de temps per una mateixa infracció de trànsit. 
S’ha sol· licitat la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública.  
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. 
Explica el ciutadà que a partir d’un canvi de domicili al carrer Sant Cristofor de Mataró a partir 
del 28 de novembre de 2013, en els dies conseqüents el seu vehicle va ser denunciat diverses 
vegades per accedir a la zona del casc antic sense autorització, desobeint la senyalització 
d’advertència, infraccions que es detecten a traves del sistema de captació d’imatges. 
El promotor es queixa del que considera una injustícia ja que acredita documentalment el nou 
lloguer, el canvi de domicili, l’empadronament i la sol·licitud d’accés a la zona de vianants del 
centre històric de la ciutat. Les diverses denuncies han estat satisfetes dins del termini voluntari 
de bonificació i tot i que ha sol·licitat la seva anul·lació i la devolució del satisfet, li ha estat 
denegat. 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que les diverses al·legacions presentades pel 
promotor de la queixa, en els diversos expedients sancionadors, 9 en total, s’inicien per 
denúncia fotogràfica i que les al·legacions presentades es tenen per no presentades a l’haver-se 
pagat les sancions amb bonificació, el que d’acord amb la Llei de Trànsit, implica la renúncia a 
formular al·legacions i la finalització dels procediments sancionadors sense resolució expressa, 
sens perjudici de la possibilitat de presentar recurs contenciós administratiu, que no consta hagi 
estat formalitzat. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i al fet de que les diverses infraccions han 
estat satisfetes amb pagament bonificat, entenem que els diversos expedients han estat 
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degudament tramitat, ja que d’acord amb la lletra de la norma, les al· legacions es tenen per no 
presentades i no son contestades expressament, circumstància aquesta que es comunica 
degudament a l’interessat. 
Però des del punt de vista del dret a una bona administració, aquesta interpretació de la norma 
l’entenem massa restrictiva, ja que limita el dret de defensa del ciutadà, especialment en aquest 
cas, on les circumstàncies són molt concretes i especials.  
El ciutadà acredita el canvi de domicili a Mataró, que rep les claus del nou habitatge el dia 28 de 
novembre de 2013, produint-se la primera denúncia, que aquesta ho és pel sistema de captació 
d’imatge, el que comporta que l’infractor no s’assabenta de la infracció i que aquesta es 
repeteix, durant la mudança, fins el 3 de desembre següent. S’acredita també el lloguer del nou 
habitatge el mateix dia 3 de desembre, la formalització del canvi padró el dia 5 de desembre i la 
sol·licitud de l’accés del seu vehicle el 24 de desembre de 2013, de tal forma que tota aquesta 
documentació no ha pogut ser valorada ni tinguda en compte, per haver-se pagat les infraccions 
amb bonificació i perdre el ciutadà el dret a al·legar, acabant-se els expedients sancionadors 
sense resolució expressa. 
Entenem que s’ha de defugir de l’aplicació automàtica de la norma i de les presumpcions que 
aquesta permet aplicar quan perjudiquen els drets dels ciutadans, existint la possibilitat de donar 
tràmit a les al· legacions com si es tractessin d’un recurs, com d’altra banda també s’ha 
interpretat pel propi servei, interpretació aquesta apart de millorar la protecció dels drets del 
ciutadà en aquest cas, és possible, s’ajustaria a l’anomenat dret a una bona administració i 
permetria analitzar i valorar les circumstàncies concretes del cas, més enllà de la simple i formal 
interpretació de la norma. 
Per aquest motiu, s’estima la queixa, procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 04/14 
El senyor A,Ll.R. presenta una queixa amb relació a la liquidació de la taxa de la grua derivada 
d’una infracció de trànsit, motiu pel qual s’ha sol· licitat la corresponent informació al Servei 
Jurídic Administratiu de Via Pública.  
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
Exposa el ciutadà en el seu escrit de queixa diverses consideracions tant relatives a l’esperit i la 
justificació del servei de grua, genèricament considerat, com les més concretes i referides al seu 
funcionament i als aspectes econòmics i empresarials de la concessió d’aquest servei. 
De totes les qüestions plantejades, el Defensor només pot intervenir en tres en concret, 
primerament per supervisar l’actuació municipal en la tramitació de l’expedient de liquidació de 
la taxa, l’autoritat de qui detecta i denúncia la infracció de trànsit i la justificació de l’horari 
especial de la zona de càrrega i de càrrega concreta. 
No hem d’oblidar que d’acord amb la reglamentació específica, el Defensor del Ciutadà no pot 
modificar les decisions o resolucions de l’Ajuntament de Mataró, dirigint la seva actuació a 
revisar la tramitació de l’expedient i el respecte al dret a una bona administració, podent 
formular recordatoris de deures legals, recomanacions o suggeriment. 
Entrant en el fons de la queixa i, amb relació a les dues primeres qüestions plantejades, de la 
informació rebuda del servei, en resulta que la intervenció de la grua es produeix a partir d’una 
infracció de trànsit, captada per càmera, sense que consti si en el vehicle grua en concret, hi 
viatjava o no un agent de la Policia Local. 
De totes maneres aquesta circumstància, similar a la plantejada en el seu dia amb el vigilants de 
les zones blaves, no tenen autoritat, però són testimonis de la infracció i la seva intervenció 
serveix de justificació de la denúncia, que si que posa un agent, li dóna legitimitat, infracció que 
en aquest cas s’ha acceptat expressament, no s’ha discutit i s’ha pagat el seu import amb 
bonificació. 
En quan al procediment, atès que l’únic discutit és la taxa de la grua, les al.legacions del ciutadà 
son tramitades com un recurs de reposició de la liquidació de la taxa imposada i què es 
desestimat, prèvia proposta en aquest sentit de l’instructor de l’expedient, i degudament 
notificada. 
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En aqueta tramitació, no hi trobem cap defecte processal, independentment de les 
argumentacions de fons, respecte de les que aquest Defensor no hi pot entrar, limitant-se a 
controlar l’existència de resposta, la congruència i motivació de la desestimació. 
Finalment, pel que fa a l’horari especial de la zona de càrrega i descàrrega concreta, el Servei de 
Mobilitat informa que en aquest cas concret, es va considerar singular, decidint-se a fixar un 
horari continuat de 24 hores, limitant l’ús als vehicles de mercaderies per la previsió de 
necessitat d’ús fora de l’horari estàndard, per tal d¡impulsar la zona comercial, del centre 
comercial o altres usos per actes al carrer i les places col.lindants. L’existència d’aquesta 
justificació, impedeix el defensor, que no pot discutir-la ni esmenar-la.. 
Per tot això no es pot estimar la queixa, procedint-se a l’arxiu de l’expedient de queixa.  
 
 
Exp. : 05/14 
La senyora G.J.S. es queixa d’una denúncia de trànsit per estacionar en la zona reservada a 
transport publica de l’estació Renfe, tot i que va patir una avaria mecànica al vehicle. 
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT. 
Tot i la poca informació facilitada per la promotora, es demana al servei la informació del seu 
expedient, no constant-ne cap d’obert a nom d’ella. 
Posteriorment la informació no ha estat complementada per la promotora motiu pel qual la 
queixa no pot ser resolta, entenent-se que aquella desisteix de la seva prossecució, procedint-se 
a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 06/14 
La senyora G.J.S. es queixa d’una denúncia de trànsit per estacionar en la zona reservada a 
transport públic de l’estació Renfe, tot i que va patir una avaria mecànica al vehicle. 
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT. 
Per estar encara en tràmit l’expedient sancionador corresponent, s’aconsella a la promotor que 
presenti les al· legacions oportunes i aporti les proves que entengui convenients en el seu 
descàrrec, mantenint obert l’expedient fins a nova notícia. 
Transcorregut un temps el ciutadà no s’ha dirigit a aquesta oficina per donar més informació, 
aportar la documentació pertinents i les al· legacions presentades, motiu pel qual es considera 
que no hi ha motiu per admetre a tràmit la queixa, procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 07/14 
El senyor M.A.R. presenta una queixa amb relació a la tramitació d'un expedient sancionador 
per infracció de trànsit, al haver estacionat el seu vehicle a la plaça de Cuba oblidant-se de posar 
el rellotge horari, el vehicle va ser retirat per la grua. 
S’ha demanat la informació corresponent al servei 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
El promotor es queixa de la manca de resposta i del greuge que representa respecte del mateix 
fet, ocorregut però en zona blava. 
De la informació rebuda del Servei,en  resulta que les al·legacions presentades pel promotor de 
la queixa, van ser tramitades com un recurs de reposició contra la liquidació de la taxa de grua i 
contestades en el sentit de ser desestimades per Decret de 9 d’abril de 2014, degudament 
notificat a l’interessat, contra el que no s’ha interposat cap mena de recurs o impugnació. 
A la vista del contingut de l’expedient, entenem que s’he tramitat degudament, ja que les 
al·legacions son contestades expressament, tant les referides a la infracció de trànsit com les 
referides a l’actuació de la grua. En concret, argumenta l’instructor que l’oblit de posar tiquet en 
zona blava és diferent del de deixar de posar rellotge en zona de càrrega i descàrrega, tractant la 
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normativa especial de trànsit aquestes dues situacions desiguals amb sancions diferents i per la 
major gravetat de la darrera, la retirada del vehicle per la grua es produeix immediatament. 
Per aquest motiu, no es pot estimar la queixa, procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 14/14 
El senyor. I.N.R. presenta una queixa en relació a la tramitació d'un expedient sancionador per 
l'Ordenança de Civisme publicada per l'Ajuntament de Mataró i tramitada pel Servei Jurídic 
Administratiu de Via Publica a partir de l'acta de denúncia oberta per un Agent de la Policia 
Local. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
Explica el ciutadà les raons de la seva disconformitat amb la desestimació de les seves 
al·legacions, on negava els fets objecte de la denúncia. 
Es demana una còpia de l'expedient, de la documentació rebuda en resulta que en data 21 de 
gener de 2014 es va aixecar acte vers el promotor de la queixa per conculcar la dignitat d’un 
agent de la Policia Local. 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 d’una sanció de 350,00 €. En el seu escrit d'al·legacions el ciutadà nega 
genèricament els fets denunciats i haver faltat el respecte a l’Agent. En la denúcia consta que els 
agents havien estat comissionats per a localitzar l’autor d’un robatori, dirigint-se al ciutadà que 
estava en el lloc on s’havia indicat, responent aquest de forma desafiant i amb insults. 
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” é a dir, que van més enllà de les 
consideracions i interpretacions jurídiques. 
Dit això, i des del punt de vista de la tramitació del procediment, estrictament, l’expedient 
analitzat s’ha tramitat pel denominat tràmit genèric, sense que s’hagi detectat cap defecte 
processal. 
En l’aspecte formal, l’únic que es pot destacar és que la motivació de la resolució és centra en 
l’aplicació de la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat que la llei reconeix 
expressament, i que només es pot destruir amb prova contraria, no existint en aquest cas cap 
testimoni ni pot aportar el ciutadà cap prova al respecte. 
Per això, tot i que des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació 
automàtica de la presumpció, valorant curosament les circumstàncies de cada cas, aquesta. no es 
pot estimar, per això s’arxiva l’expedient. 
 
 
Exp. : 19/14 
El sr. J.F.G.C. presenta una queixa amb relació a una denúncia per infracció de trànsit, motiu pel 
qual s’ha demanat al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. 
Explica el ciutadà que va accedir a la Baixada de Les Espenyes per efectuar maniobres de 
càrrega i descarrega dins de l’horari permès i va ser denunciat per estacionar a la zona de 
vianants, considerant plenament injustificada la denúncia. 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per denúncia fotogràfica i 
que les al·legacions presentades pel promotor de la queixa, on relata els fets i considera la 
parada per a càrrega i descarrega justificada per haver-se produït dins de l’horari permès, son 
desestimades per entendre que es tracta d’un estacionament en zona de vianants, satisfent 
l’interessat la sanció imposada i formulant al mateix temps el corresponent recurs de reposició 
que no ha estat resolt expressament. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, entenem que l’expedient sancionador ha 
estat degudament tramitat, excepte en un aspecte: la manca de resolució expressa del recurs de 
reposició presentat, ja que si bé la llei preveu el silenci negatiu, aquesta és una pràctica del tot 
rebutjable al col· lisionar amb el drets del ciutadà a obtenir una resposta expressa i motivada a 
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les seves peticions, apart de que és contraria a l’esperit del dret a una bona administració, que la 
considera una mala praxis. 
D’altra banda, respecte del fons, entenem que la resolució sancionadora incorre en contradicció 
quan per una part, accepta la legalitat de l’accés del vehicle dins de la zona de vianants per a 
càrrega i descàrrega dins de l’horari regulat i, d’una altre, el denúncia per aturar-se a fer aquesta 
maniobra de càrrega i descàrrega. Si es pot accedir a la zona de vianants d’accés restringit dins 
d’un horari preestablert per a fer càrrega i descàrrega, això necessariament comporta la 
possibilitat de que el vehicle que hi accedeix amb aquesta finalitat, pugui aturar-se per portar a 
terme la càrrega i descàrrega, sense que sigui procedent en aquest cas una denúncia per aquesta 
aturada. 
Per aquests motius, s’estima la queixa i es procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 25/14 
La senyora M.D.A. presenta una queixa amb relació a una denúncia per l'Ordenança de Civisme 
i les raons de la seva disconformitat amb la desestimació de les seves al· legacions ja que la 
proposta de prova testifical no ha estat acceptada. 
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. 
Es demana una còpia de l'expedient al servei, de la documentació rebuda en resulta que en data 
29 de novembre de 2013 es va aixecar acte vers la promotora de la queixa pels insults proferits 
vers els agents i la negativa a identificar-se. S’incoa l’expedient per part de l'Ajuntament de 
Mataró, es nomena l’instructor, existeix una primera proposta de l'instructor de la mateixa data 
en la qual es demana la imposició dues sancions. En el seu escrit d'al·legacions la ciutadana 
nega genèricament els fets denunciats i proposa la declaració d’un testimoni, aquestes son 
desestimades per Decret de 4 de març de 2014, el qual es degudament notificat i contra el qual 
no consta s’hagi interposat cap mena de recurs o impugnació. 
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 son 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 del procediment, estrictament, l'expedient 
analitzat s'ha tramitat pel denominat tràmit genèric, sense que s'hagi detectat cap defecte 
processal. 
En l’aspecte formal, ressalta la breu i escassa motivació que constata en la resolució per a 
considerar innecessària la pràctica de la prova testifical proposada per la interessada, sobretot si 
tenim en compte que, independentment del fons de la controvèrsia, no es pot perdre de vista que 
des del punt de vista del dret a una bona administració, s’ha de defugir de l’aplicació automàtica 
de la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat, ja que apart de subjectes passius de la 
infracció, aquella presumpció només es pot destruir amb prova contraria, quina practica no es 
porta a terme per considerar-la la instrucció innecessària pels motius que indica. 
No creiem que escoltar a la testimoni proposada, sobre els fets denunciats, hagués provocat ni 
cap retard en la tramitació de l’expedient, ni cap efecte sobre la facultat de valoració de la prova 
per part de la instrucció. En canvi, el seu rebuig afecta directament al dret de defensa de la 
ciutadana, ja que d’alguna manera no se li permet aportar proves per a destruir la presumpció 
legal, i redueix la discussió a la contraposició de versions, cosa que no es considera una bona 
pràctica. 
Igualment es podria haver res declaració, d’ofici, a les altres persones presents. 
Per tot això i des d’aquest punt de vista, s’estima la queixa, sense que correspongui fer cap 
suggeriment atès l’estat processal de l’execució de la sanció finalment imposada i l’absència de 
recurs o impugnació per part de la interessada, per la qual cosa es procedeix a l’arxiu de 
l’expedient. 
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Exp. : 26/14 
El senyor M.R.R. es queixa amb relació a una denúncia per una infracció de trànsit, per estar el 
seu vehicle estacionar en una zona reservada per a vehicles de minusvàlids i retirat per la grua, 
contra la que va presentar les corresponents al·legacions ja que disposa de la preceptiva 
autorització per aparcar-hi a nom del seu fill, reconeixent que en el moment de la infracció 
aquesta acreditació no estava col·locada. 
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. 
El promotor es queixa del que considera acreditada l’autorització d’estacionament, s’hauria de 
retornar l’import de la sanció imposada i que va satisfer dins del període de pagament amb 
bonificació. 
De la informació rebuda del Servei,en resulta que l’expedient sancionador es va iniciar per 
denúncia d’un agent i amb prova fotogràfica. Presentades les al· legacions se’n va donar trasllat 
a l’agent, que en el seu informe confirma que no hi havia autorització col·locada, dictant-se el 
decret en el qual es desestima la petició de devolució. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, tant pel servei com pel ciutadà, des del punt 
de vista processal entenem que l’expedient sancionador s’ha tramitat degudament. Ara bé, 
respecte de les qüestions plantejades pel ciutadà en el seu escrit on, a més de reconèixer que la 
tarja no era visible, acredita ser-ne beneficiari, extrem aquest que en la resolució dictada no 
mereix cap referència, motivant el manteniment de la sanció pel fet de que la tarja no era visible 
i això comporta l’incompliment de les obligacions normativament establertes. 
Però des del punt de vista del dret a una bona administració, aquesta interpretació comporta que 
s’acaba sancionant l’estacionament independentment de si el vehicle estava autoritzat o no per 
aparcar al lloc i, es sanciona de la mateixa manera, motiu pel qual entenem que d’alguna manera 
provoca desigualtat, de tal forma que acreditada l’existència d’autorització, es podia haver 
perfectament revocat la sanció imposada per haver-se justificat la infracció, amb el retorn de la 
quantitat satisfeta amb bonificació per aquest concepte, si bé aquest criteri no es podria fer 
extensiu a la taxa de grua, ja que la retirada es va materialitzar i portar a terme de forma 
correcte. 
Per aquests motius, s’estima la queixa i s’arxiva l’expedient. 
 
 
Exp. : 27/14 
El senyor M.R.R. exposa la seva queixa amb relació a la tramitació de l’expedient de denúncia. 
Quan va ser denunciat va signar personalment la butlleta, fent-hi constar el seu domicili 
expressament, no ha rebut cap notificació ni notícia de l’expedient, fins a veure embargada la 
seva compte corrent, motiu pel qual el promotor considera s’ha produït una tramitació 
incorrecte, perdent el seu dret de pagar amb bonificació, ja que va acceptar la infracció.  
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. I SUGGEREIX. 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient sancionador es va iniciar per la 
denúncia d’un agent i, efectivament, en el butlletí consta l’adreça del promotor al carrer de Joan 
Maragall de Mataró, constant que les notificacions i en concret la de la provisió de 
constrenyiment s’intenten al Passeig de Ramon Berenguer, on resulta absent, motiu pel qual es 
procedeix a la notificació edictal. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, tant pel servei com pel ciutadà, entenem que 
l’expedient sancionador ha estat incorrectament tramitat, ja que no s’ha considerat en cap 
moment que el domicili de l’infractor constava detallat en la denúncia inicial, portant a terme les 
notificacions en un altre domicili, suposem que el del vehicle, i sense que tampoc es 
reconsiderés res tot i comprovar que en tots els intents en resultava absent. 
Per tant, des del punt de vista del dret a una bona administració, l’administració municipal no ha 
actuat com li és exigible en aquest cas, tot i que els intents de notificació resultaven negatius, 
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podent esbrinar fàcilment el domicili de l’infractor i interessat, simplement tenint en compte el 
que consta en la denúncia inicial. 
Per aquest motiu, s’estima la queixa, procedint suggerir a l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, valori la forma en que s’han portat a terme les notificacions en 
aquest expedient, contradient allò que consta en la denuúcia inicial, retornant al ciutadà el dret 
de pagament bonificat de la sanció imposada, amb devolució de les quantitats satisfetes en 
excés. 
Per tal de fer-ho constar en l’informe anual, cal que l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, informi de si aquest suggeriment és o no acceptat, sense necessitat de 
fonamentar la decisió que es prengui. 
 
Aquest suggeriment està pendent de resposta. 
 
 
Exp. : 28/14 
El seyor A.G.P. presenta una queixa en relació a la tramitació d'un expedient sancionador per 
l'Ordenança de Civisme, el promotor ha estat denunciat per un Agent de la Policia Local 
denunciat per donar menjar als coloms, es demana informació al Servei Jurídic Administratiu de 
Via Publica.  
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
El promotor exposa les raons dela seva disconformitat tant amb la denúncia com amb la 
desestimació de les seves al· legacions, negant que estava donant de menjar als coloms i 
considerant la sanció de 550,00 € imposada es excessiva. 
De la informació rebuda del servei en resulta que en data 9 de març de 2013 es va aixecar acte 
vers el promotor de la queixa per conculcar la dignitat d’un agent de la Policia Local de forma 
greu. Incoat l'expedienb i, nomenant instructor, existeix una primera proposta de resolució de la 
mateixa data en la que es demana la imposició d’una sanció de 500,00 €. En el seu escrit 
d'al· legacions el ciutadà nega genèricament els fets denunciats perquè no donava de menjar als 
coloms, que ell té el to de veu alt perquè és sord i d’haver faltat el respecte a l’agent, ja que fins 
i tot en l’acta de denúncia no hi figura cap paraula malsonant o insult. En la denúncia consta que 
l’agent es va dirigir al ciutadà per informar-lo de la prohibició de donar de menjar als coloms i 
que l’interessat va respondre-li incorrectament, requerint-li ell la identificació, moment en que li 
va faltar al respecte, amb to despectiu vers l’autoritat, sent ratificada per l’agent completament, 
dictant-se una resolució final en la que es desestimen les al·legacions del ciutadà i se l’imposa 
una sanció per import de 300,00 €. 
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 son 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 son 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 processal, la tramitació del procediment ha estat del tot correcte 
i des del formal, l’únic que es pot destacar és que la motivació de la resolució és justa, atès que 
és limita a aplicar la presumpció de veracitat dels agents davant la manca de prova en contrari 
aportada per l’interessant, oblidant la dificultat que comporta aportar proves d’un fet negatiu, de 
quasi impossible compliment, cosa que d’alguna manera exigia més cura a l’hora de justificar la 
imposició de la sanció final. Tot i així, considerem que el dret de defensa del ciutadà no s’ha 
vist afectat, perquè la pròpia normativa ja preveu que en aquesta mena de conflictes i 
contradiccions, l’aplicació de la presumpció legal és inevitable. 
Per això, tot i que des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació 
automàtica de la presumpció, valorant curosament les circumstàncies de cada cas, aquesta 
queixa no es pot estimar, pel que es procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
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Exp. : 29/14 
El senyor S.T.C.M. presenta una queixa en relació a la tramitació d'un expedient sancionador 
per haver estat denunciat per no respectar una senyal d’STOP, negant aquest fet i invocant que 
la denuncia es nul· la al no especificar correctament el lloc de la infracció, cosa que l’ha impedit 
exercir la seva defensa. 
Es demana informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Publica.  
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per denúncia d’un agent, 
vers el promotor per no respectar l’STOP existent en la cruïlla dels carrers Lapidario i Ronda 
Alfons Xè i que és entregada en mà i signada per l’interessat. Les al·legacions presentades pel 
promotor de la queixa, on nega els fets, justifica la nul·litat de la denúncia i nega l’aplicabilitat 
de la presumpció de veracitat dels agents, son desestimades per entendre que no hi ha causa de 
nul·litat i que d’acord amb l’informe de l’agent la infracció denunciada es va cometre en la 
forma especificada en la denúncia, imposant una sanció de 200,00 € i retirada de 4 punts del 
permís de conduir. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i des del punt de vista processal, entenem 
que l’expedient sancionador s’ha tramitat degudament. 
Respecte dels motius de la queixa, entenem que si bé és cert com afirma el ciutadà que en 
l’imprès de denúncia informatitzada remesa per correu consta com a lloc el carrer Lapidario, el 
cert és que en el butlletí entregat en mà en el moment de la comissió de la infracció s’especifica 
que aquesta va tenir lloc a la cruïlla del carrer Lapidario i Ronda Alfons Xè de Mataró, pel que 
entenem no concorre el motiu de nul· litat invocat. Pel que fa a la presumpció de veracitat dels 
agents, que el ciutadà nega sigui aplicable i que la resolució sancionadora justifica, la pròpia 
normativa ja preveu que en aquesta mena de conflictes, on es presenta una total contradicció de 
versions entre la denúncia i l’interessat, l’aplicació de la presumpció legal és inevitable, tot i que 
des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació automàtica de la 
presumpció, valorant curosament les circumstàncies de cada cas. 
Per aquests motius, no es pot estimar la queixa i es procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 31/14 
El senyor E.S.H. es queixa amb relació a una denúncia per una infracció de trànsit, ja que a 
causa d’una averia, va haver d’estacionar el seu vehicle a la plaça de Serra Xifre, avisant al 
servei d’assistència i senyalitzant la situació amb el doble intermitent, moment que va ser 
fotografiat pel vehicle de la Policia Local, considerant plenament justificada l’aturada 
denunciada. 
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per denúncia fotogràfica i 
que les al.legacions presentades pel promotor de la queixa, on relata els fets i considera la 
parada involuntària i motivada per causa de força major, son desestimada per entendre que no 
queda justificada la infracció, al no aportar l’interessat cap document acreditatiu de l’avaria, la 
reparació o l’assistència. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, entenem que l’expedient ha estat 
degudament tramitat, ja que efectivament, el promotor de la queixa al.lega l’existència de 
l’avaria i l’aturada forçada, però no aporta cap document que ho acrediti i permeti justificar-ho, 
però des del punt de vista del dret a una bona administració, també entenem, com és habitual en 
els expedients administratius i dins de l’àmbit del dret a una bona administració, que s’hagués 
pogut permetre al ciutadà corregir aquest error o suplir la mancança de prova, abans de resoldre 
en contra seva, requerint-lo en un termini concret la presentació de la documentació acreditativa 
de les seves al.legacions, transcorregut el qual es podia haver resolt el que correspongués. 
Per aquest motiu, s’estima la queixa i es procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
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Exp. : 32/14 
El senyor D.G.C. presenta una queixa amb relació a una denúncia per infracció de trànsit amb 
retirada del seu vehicle per la grua. La denuncia era per estacionar en zona exclosa a la 
circulació de vehicles, on hi havia anteriorment uns contenidors però que ja no s’utilitzava, va 
preguntar a l’agent de barri, el qual li va respondre que hi podia estacionar, per la qual cosa nega 
el fet denunciat. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per denúncia fotogràfica, 
vers el promotor. Les al· legacions presentades son desestimades, en base a l’informe del Servei 
de Mobilitat que ratifica la vigència de la senyalització horitzontal, refusant-se igualment les 
al·legacions fetes a la taxa per intervenció de la grua. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i des del punt de vista processal, entenem 
que l’expedient sancionador ha estat degudament tramitat. 
Respecte dels motius de la queixa presentada, afirma el ciutadà que l’espai estava previst per a 
contenidors de brossa i que feia temps que no tenia aquest destí, motiu pel qual va preguntar a 
l’agent da barri sobre la possibilitat d’estacionar-ho, sent informat de que sí que podia. 
L’informe del Servei de Mobilitat estableix que la senyalització del lloc correspon al servei 
municipal de residus i, aquest, que les marques controvertides van ser eliminades el dia 30 
d’abril de 2014, és a dir, amb posterioritat a la data de la denúncia. 
Per tant, des del punt de vista jurídic, tot i el que afirma l’interessat, les marques eren vigents i 
no permetien estacionar vehicles al lloc, motiu pel qual la seva queixa no es pot estimar, 
procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 33/14 
La senyora R.L.L. presenta una queixa amb relació a la tramitació d’un expedient sancionador 
per haver estat denunciada per estacionar en doble fila, quan el que ella realment feia era estar 
aturada a l’espera del canvi del color del semàfor, pel que nega el fet denunciat. 
Es demana informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Publica.  
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per denúncia fotogràfica, 
vers la promotora. Les al·legacions presentades son desestimades, aplicant la presumpció de 
veracitat dels agents de l’autoritat i després de demanar a l’agent denunciat l’informe de la 
denúncia. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i des del punt de vista processal, entenem 
que l’expedient sancionador ha estat degudament tramitat. 
Respecte dels motius de la queixa presentada, afirma la ciutadana que esta va darrera d’un altre 
vehicle esperant el canvi del color del semàfor, quan l’agent en el seu informe, ho nega 
categòricament i fins i tot informa que el primer vehicle també ha estat denunciat pel mateix, si 
be es desconeix l’expedient sota el que es tramita aquesta denúncia. 
Pel que fa a la presumpció de veracitat dels agents, que la ciutadana implícitament nega quan 
l’hi atribueix error d’apreciació, i que la resolució sancionadora justifica, la pròpia normativa ja 
preveu que en aquesta mena de conflictes, on es presenta una total contradicció de versions 
entre la denúncia i l’interessat, l’aplicació de la presumpció legal és inevitable, tot i que des de 
l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació automàtica de la 
presumpció, valorant curosament les circumstàncies de cada cas. 
Malauradament, la ciutadana interessada no disposa o no pot aportar prova suficient per a 
destruir-la, més enllà de les seves pròpies manifestacions, però el cert és que en la fotografia de 
la infracció no es pot apreciar l’existència de la fila de vehicles en espera. 
Per aquests motius, no es pot estimar la queixa, procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
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Exp. : 34/14 
El senyor F.R.D. presenta una queixa amb relació a la tramitació d’un expedient obert arran 
d’una denúncia per una infracció de trànsit, per aturar el seu vehicle (en doble fila) obligant als 
altres usuaris de la via a maniobrar, quan el que ell realment feia era aturar-se per estacionar, 
al.legant que fins i tot a la fotografia que serveix de denúncia, es veu com el vehicle té 
l’intermitent dret accionat i les rodes girades, per la qual cosa nega el fet denunciat. 
Es demana informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Publica.  
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA 
De la informació rebuda en resulta que en l’informe de l’agent aquest explica que va veure, 
abans de fer-se la fotografia, el vehicle aturat obstaculitzant el trànsit i que el conductor, en 
veure el vehicle policial, va moniobrar per confondre i fer emular la intenció d’estacionar, motiu 
pel qual en la imatge es reflecteix la situació del vehicle una vegada el conductor va advertir la 
presència de l’agent i que al tractar-se d’una foto fixa i no un vídeo, no reflecteix la realitat. 
També relata l’agent que una vegada avançat el vehicle, ell mateix va poder comprovar com no 
s’efectuava l’estacionament i va continuar la marxa.   
 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i des del punt de vista procesal, entenem que 
l’expedient sancionador s’ha tramitat degudament. 
Respecte dels motius de la queixa a exposats, es fa del tot palesa la contradicció de les versions 
entre el que manifesta el ciutadà i el que relata l’agent en el seu informe, contradicció aquesta 
que l’instructor resol aplicant la presumpció de veracitat dels agents que recull la normativa i, 
que en aquests casos és d’aplicació ineludible, tot i que des de l’àmbit del dret a una bona 
administració s’ha de defugir de l’aplicació automàtica de la presumpció, valorant curosament 
les circumstàncies de cada cas, automatisme que al nostre entendre no concórrer en aquest cas.  
El ciutadà interessat només disposa com a prova per a destruir-la més enllà de les seves pròpies 
manifestacions, la fotografia, però el cert és que el seu autor explica en quines circumstàncies 
concretes va ser presa. 
Per aquest motiu, no es pot estimar la queixa’, i s’arxiva l’expedient. 
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SERVEI : LLICENCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITA TS 
 
 
 
2014 - 4 expedients de queixa 1 queixa admesa 

motiu no admissió queixa 1 queixa no admesa per manca de fonament 

 3 queixes pendent de resoldre 

 
 
 
 
Exp. : 37/14 
El senyor A.B.T. presenta la queixa amb relació a la a la denegació de la legalització d’un 
habitatge de la seva propietat cosa que li impedeix obtenir la cèdula d’habitabilitat, es demana la 
corresponent informació al servei. 
 
Extracte de la resolució : NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
Explica el ciutadà i confirma el servei, que es tracta d’una antic local situat en plata semisòtan, 
transformat en habitatge l’any 2005, havent-se denegat el canvi d’ús en diverses ocasions, i que 
tot i no complir estrictament les condicions de la normativa, ja que està situat per sota del nivell 
de la planta baixa, la realitat és que l’habitatge queda a nivell d’un primer pis, vist des del carrer 
interior, pel que entén que per aquest motiu compliria els paràmetres exigits. 
Valorada la situació, no es detecta cap irregularitat en l’aplicació de la normativa, ja que la 
qüestió es redueix a discutir la interpretació de la normativa urbanística, cosa que només pot fer 
l’administració i, si el ciutadà no hi està d’acord, els tribunals. 
Per tant, la possibilitat més viable, es actuar judicialment davant la jurisdicció contenciosa, 
després d’esgotar la via administrativa, impugnant la denegació dels canvi d’ús, per la qual cosa 
ha d’obtenir assessorament jurídic per tal de què, ben aconsellat i coneixedor de totes les 
possibilitats, actuï com més convingui als seus interessos, per això s’arxiva l’expedient. 
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SERVEI : ESPAIS PÚBLICS 
 
 
 
 
2014 – 2 expedients de queixa 1 queixa no admesa 

1 queixa admesa 
motiu no admissió queixa 1 manca de fonament 
resolució queixes admeses 1 no tramitada desapareix causa 
 2 queixes pendent de resoldre 

 
 
 
Exp. : 01/14 
El senyor J.A.B. presenta una queixa amb relació al que considera una manca de neteja del 
carrer on viu i que entén ve motivada per la disminució de la freqüència de les intervencions i 
l’incivisme dels veïns, es comprova que entre la documentació que presenta hi ha diverses 
instàncies dirigides a l’Ajuntament i les cartes de resposta, motiu pel qual per tal de valorar la 
seva admissió a tràmit es demana informació detallada al Servei d’Espais Públics. 
 
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
De la informació rebuda, on s’adjunta una relació detallada dels requeriments i instàncies 
presentades pel promotor i es justifica les contestes i actuacions donades, així com la remissió 
dels escrits als serveis afectats corresponents, resulta que es confirma la sensació del ciutadà en 
la reducció de les freqüències de neteja. 
Es demana l’ampliació de la informació, el mateix servei comunica que en data 1 de setembre 
de 2014 ha entrat en vigor un nou contracte de manteniment, de tal forma que, mentre que fins 
el 30 d’agost es feien 3 intervencions a la setmana, a partir de la nova contractació s’ha establert 
que en el període de temporada alta (juny-setembre) es faran 5 intervencions i, en temporada 
baixa i la resta de l’any un total de 4 intervencions. 
Per això, a la vista de les repostes donades a cadascuna de les queixes i reclamacions del 
promotor i la freqüència establerta en la nova contractació, actualment vigent, es considera que 
no hi ha motiu per admetre a tràmit la queixa, traspassant la informació rebuda al seu promotor i 
procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 20/14 
El senyor C.V.M. presenta una queixa amb relació a la manca de resposta a diverses sol·licituds, 
i donat el temps transcorregut des de la seva presentació, quasi dos mesos, es decideix fer el 
seguiment administratiu dels respectius escrits i es demana la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA VA 
MOTIVAR.  
Presentada la queixa per part de C.V.M., en relació a la manca de resposta a diverses 
sol·licituds, i donat el temps transcorregut des de la seva presentació, quasi dos mesos, es 
decideix fer el seguiment administratiu dels respectius escrits i es demana la informació 
corresponent. 
De la informació rebuda, en resulta que transcorreguts dos mesos des de la primera presentació, 
la petició d’informació del promotor esta pendent de resoldre per part dels tècnics del Servei de 
manteniment. 
Posteriorment, s’informa de la remissió de la resposta, quan han transcorregut tres mesos des de 
la petició. 
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S’ha de tenir en compte que no esta establert normativament el temps de resposta a les peticions 
del ciutadans i, d’altra banda, tant la càrrega de treball dels diferents serveis, com la facilitat de 
la resposta. 
Objectivament, consta que la sol· licitud d’informació es presenta a traves de la bústia ciutadana 
el 24 d’abril i no és efectivament contestada fins el 14 de juliol, la resposta s’ha donat dins dels 
tres mesos que habitualment i com a criteri general es ve mantenint com a acceptable. 
Per això, es considera que no hi ha motiu per admetre la queixa i s’arxiva l’expedient. 
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SERVEI : SALUT I CONSUM 
 
 
 
2014 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa 
resolució queixes no admeses 1 no admesa per manca de competència  

 
 
 
 
Exp. : 24/2014 
El senyor D.V.M. exposa la seva queixa amb relació a les molèsties que pateixen en el seu 
habitatge a conseqüència de la invasió de formigues procedents d’un espai enjardinat veí. 
Per tal de valorar l’admissió a tràmit de la queixa, ja que consta una sol·licitud o reclamació 
prèvia, s’ha demanat informació al Servei de Salut Publica. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
De la informació rebuda en resulta que les formigues no son considerades una plaga de salut 
publica, motiu pel qual no hi ha establert cap mena de protocol d’actuació municipal i 
aconsellant als afectats acudeixin a una empresa especialitzada. 
D’altra banda, s’informa de que l’espai enjardinat on es localitzarien els animals es de titularitat 
privada. 
Per això, el Defensor no té competències per intervenir en qüestions privades, motiu pel qual la 
queixa no pot ser admesa a tràmit, procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
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SERVEI DE CIUTADANIA I CONVIVÈNCIA 
 
 
 
2014 - 1 expedient de queixa 1 no admeses per manca de fonament 

 
 
 
 
Exp. 38/2014 
La senyora R.G.B. presenta una queixa sobre el que ella considera incorrecte funcionament del 
Servei de Mediació, al qual es va dirigir per tal de solucionar les diferències que manté amb un 
veí per un tema d’humitats, 
 
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
S’informa a la interessada que la mediació és un procediment que ha de ser assumit per les dues 
parts en conflicte i que, en tot cas, no impedeix acudir a la via judicial, pel que més que del 
propi servei l’éxit de la intervenció depèn ,és de la voluntat i posició transigent de les parts que 
de la pròpia tasca del mediador. 
En tractar-se d’una qüestió privada no resolta, es recomana a la promotora que busqui 
assessorament jurídic, fins i tot a través de la companyia asseguradora del seu habitatge i, en el 
seu cas, iniciï accions judicials per defensar els seus drets. 
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DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
 
 
2014 - 2 expedients de queixa 1 queixa inicial  

1 queixa admesa 
resolució queixa 1 arxiu per resposta de1 servei 

1 arxiu per desaparèixer la causa  
 
 
 
 
Exp. : 12/14 
La senyora S.C.F. presenta una queixa en relació al fet de no haver pogut sol· licitar la beca 
menjador del seu fill dins de termini per causa justificada, es remet a la Direcció d’Ensenyament 
l’escrit de la promotora, per tal de que se li doni la resposta pertinent. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU 
Posteriorment, la promotora informa que la incidència s’ha pogut solucionar, se li ha admès la 
petició i la documentació corresponent, motiu pel qual es considera no procedeix admetre a 
tràmit la queixa inicial, procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 17/14 
El sr. C. V. M. presentada una queixa per la manca de resposta a la seva sol· licitud d’inscripció 
de la seva filla a una escola bressol municipal i a la vista del seu objecte, es contacta amb la 
Direcció d’Ensenyament. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA VA 
MOTIVAR. 
Es queixa el ciutadà no haver rebut resposta a la seva sol·licitud, i que és del tot necessària en 
aquests casos per tal de que els pares puguin actuar correctament i dins de termini. 
El servei informa que la sol·licitud del promotor ha rebut la resposta corresponent, motiu pel 
qual la queixa deixa de tenir sentit i es procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
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VARIS 

 
 
 
 
 
 
 
Exp. : 08/14 
Es registra la queixa presentada pel senyor A.R.C. amb relació a la denegació d’un ajut 
econòmic per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, s’informa al ciutadà 
que la seva tramitació es competència del Síndic de Greuges de Catalunya. 
En el seu moment, el Síndic de Greuges de Catalunya ja va intervenir i va formular al 
Departament afectat el corresponent suggeriment, quan aquets ja havia acceptat el recurs 
d’alçada del ciutadà i reconegut de nou el seu dret a la prestació. 
No consta resposta al suggeriments fets pel Síndic, motiu pel qual donat el temps transcorregut 
es procedeix a l’arxiu de l’expedient de queixa. 
 
 
 
Exp. :11/14 
La senyora G.M.D. juntament amb altres pares presenten un queixa pel que consideren un 
greuge els criteris que marca la Generalitat per l’accès a una plaça de secundària, ja que no és 
prioritza el fet de tenir germans estudiant en el mateix centre, per la qual cosa el seus fills no 
han pogut accedir a l’IES Damià Campeny de Mataró, s’informa a la ciutadana que la seva 
tramitació es competència del Síndic de Greuges de Catalunya. 
Remesa la queixa al Síndic, aquest informa del seu registre i haver demanat a l’administració 
afectada la documentació i l’informe corresponent. 
Posteriorment se’ns informa que s’ha superat el termini legal per a què l’administració doni 
resposta, motiu pel qual se li recorda el deure. 
No ens consta cap més informació ni resolució expressa, motiu pel qual donat el temps 
transcorregut es procedeix a l’arxiu de l’expedient de queixa. 
 
 
 
Exp. :35/14 
La senyora F.P.P. exposa la situació en que es troba referent a una medicació que per les seves 
circumstàncies mèdiques el metge li recepta i que inclou a la recepta electrònica, però que al 
anar a la farmàcia no li podien servir el medicament perquè l’havien exclòs. En una nova visita 
el metge li confirma el diagnòstic i el tractament, per la qual ha d’assumir-ne el cost. A la vista 
de les circumstàncies demana que s’accepti la inclusió de la medicació dins la cobertura 
corresponent. Se l’informa de les competències del Defensor del Ciutadà de Mataró i se li dóna 
suport per remetre un escrit al Servei Català de la Salut. En espera de què es solucioni la seva 
situació o en tot cas s’haurà de traslladar la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
 
Exp. :36/14 
La senyora J.C.R. presenta una queixa amb relació al resultat frustrat d’un contracte de permuta 
concertat amb una empresa que finalment ha fet fallida, tot i tractar-se d’una qüestió privada, 
s’obre expedient de queixa atesos el greus perjudicis que pateix la promotora. 
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Analitzada la situació i apart de la possibilitat d’acudir a mediació, el cert és que la millor 
alternativa es acudir a la via judicial, per això cal que la promotora obtingui assessorament 
jurídic per tal de que, ben assessorada i aconsellada, coneixedora de la possibilitats d’èxit i de la 
solvència de l’empresa, valori actuar davant de la jurisdicció penal o civil, segons sigui més 
convenient als seus interessos, de tot el qual s’informa a la interessada en una entrevista 
personal, procedint-sa a l’arxiu de l’expedint 
 
 
 
Exp. :42/14 
Registrada la queixa presentada per la Sra. T.L.F. amb relació a la denegació per part d’un casal 
de gent gran de cobrir unes despeses suportades per ella mateixa, s’informa a la ciutadana de les 
possibilitats d’actuació i de la necessitat d’analitzar la seva reclamació des del punt de vista 
jurídic, per tal determinar el titular de l’obligació econòmica en qüestió. 
Per això i perquè la qüestió plantejada no afecta a l’Ajuntament de Mataró, es procedeix a 
l’arxiu de l’expedient. 
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SERVEI : INGRESSOS 
 
 
 
2015 - 4 expedients de queixa 3 queixes inicials 

1 queixa no admesa 
resolució queixes 3 arxiu 

motiu no admissió queixa 1 no admesa per manca de fonament 

 
 
 
 
Exp. : 05/2015 
Es rep una queixa a través del web del Sr. V.I.T.B. en relació a les notificacions fiscals que rep 
respecte d’una finca que ja no és de la seva propietat. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
A través d’una gestió al servei es dóna resposta al ciutadà i se l’informa que s’ha de comunicar i 
aclarir la circumstància de la transmissió per tal de que quedi definitivament registrada el canvi 
de titularitat de la finca i deixi de rebre les notificacions en qüestió. 
Solucionada la queixa s’arxiva l’expedient. 
 
 
Exp. : 13/2015 
Es rep una queixa a través del web municipal del Sr. F.X.B.D. amb relació a la manca de 
resposta a la seva sol·licitud d’emissió d’un certificat d’acte presumpte per acreditar silenci 
negatiu davant jutjat contenciós. 
 
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
S’informa al ciutadà de les possibilitats de l’actuació i es deixa constància de la presentació de 
la queixa,. 
En relació a la qüestió de fons que es planteja, tot i l’obligació de les Administracions de 
resoldre expressament totes les peticions dels ciutadans, el silenci és una pràctica habitual, 
permesa i regulada per la llei. 
Els tràmits que s’han realitzat són del tot correctes, però la pròpia Llei de Procediment ja preveu 
que en el cas de que s’hagi d’entendre desestimada una petició per silenci, el termini per obrir la 
via contenciosa és de sis mesos, termini aquest que es compta des del moment en que s’hauria 
d’haver resolt la petició. En el seu cas han sol·licitat el que es denomina certificació d’acte 
presumpte i l’administració hauria d’haver entregat en el termini de quinze dies, cosa que no 
s’ha fet. 
Per tant, vist que en quest cas l’administració opta pel silenciés inevitable encetar el 
procediment contenciós.  
 
 
Exp. : 33/2015 
Es rep una queixa en relació a l’augment de l’Impost de Bens Immobles, presentada a través de 
la cita prèvia del web municipal,  
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
S’informa a la promotora que els valors cadastrals els fixa l’Oficina de Gestió Catastral i que 
qualsevol petició de revisió o reclamació s’ha de tramitar davant la pròpia Oficina i que una 
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eventual queixa sobre la seva tramitació ha de ser tramitada i resolta pel Síndic de Greuges, 
queixa que pot presentar davant aquesta mateixa oficina per la seva gestió, procedint-se a l’arxiu 
definitiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 38/2015 
Es rep una queixa en relació a l’augment de l’Impost de Bens Immobles, presentada a través de 
la cita prèvia del web municipal,  
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
S’informa a la promotora que els valors cadastrals els fixa l’Oficina de Gestió Catastral i que 
qualsevol petició de revisió o reclamació s’ha de tramitar davant la pròpia Oficina i que una 
eventual queixa sobre la seva tramitació ha de ser tramitada i resolta pel Síndic de Greuges, 
queixa que pot presentar davant aquesta mateixa oficina per la seva gestió, procedint-se a l’arxiu 
definitiu de l’expedient. 
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SERVEI : SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
2015 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa 

resolució queixes admeses 1 desestimada 
 
 
 
 
Exp. :  26/2015 
Queixa en relació a la tramitació i resolució d’un expedient de reclamació patrimonial, ja que 
arran d’unes obres al carrer la senyora M.C.P.O. han aparegut humitats al seu domicili, motiu 
pel qual s’ha sol·licitat a Secretaria General la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
Explica la ciutadana que a partir de la realització d’unes obres al carrer van aparèixer humitats a 
casa seva quina reparació va ascendir a la quantitat de 528,23 €, import aquest que reclama en 
l’expedient de responsabilitat patrimonial. 
La promotora es queixa perquè la seva reclamació ha estat desestimada mentre que, de fet, el 
defecte en l’execució de les obres ha estat corregit i impermeabilitzada tota la vorera, el que és 
una contradicció. 
De la informació rebuda del Servei, la denegació de la reclamació ve donada per la informació 
facilitada pel Servei d’Espais Públics que neguen cap relació entre les humitats i les obres 
executades al carrer, sent la causa de les humitats la manca d’impermeabilització del propi 
immoble. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, tant pel servei com per la promotora, des del 
punt de vista processal entenem que l’expedient sancionador s’ha tramitat degudament. 
Igualment, respecte del fons de la qüestió plantejada per la ciutadana, el servei d’Espais Públics 
deixa molt clar en el seu informe que la impermeabilització portada a terme, va fer-se a petició 
del tècnic de la interessada, tot i considerar-se que no hi havia relació entre les obres i les 
humitats i deixant de banda que el cost d’aquesta impermeabilització havia d’anar a càrrec dels 
veïns, prenent-se aquesta decisió en una visita de comprovació on van assistir tant els tècnics 
municipal com el tècnic de la promotora. 
Per aquests motius, la queixa no es pot ser estimar, procedint-se a l’arxiu de l’expedient. 
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SERVEI : ATENCIÓ CIUTADANA 

 
 
 
2015 - 3 expedients de queixa 2 queixes inicials 

1 queixa no admesa  
resolució queixes admeses 1 arxiu 

motiu no admissió queixa 2 no admeses per manca de fonament 

 
 
 
 
Exp. : 39/2015 
La senyora L.P.S. exposa la seva queixa en relació a l’obligació d’haver de satisfer una taxa per 
poder compulsar una documentació, presentada a través del sistema de cita prèvia-. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
Informa la promotora que l’han informada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana que per compulsar 
documents s’ha de satisfer una taxa, quan la normativa municipal exclou aquesta obligació a les 
persones en situació d’atur demandants d’ocupació, pel que es fa una consulta al Servei 
d’Ingressos, confirmant l’exclusió que al·lega la ciutadana, motiu pel qual es demana es 
divulgui aquesta situació entre les persones que atenen al públic per tal de que puguin informar 
correctament, procedint seguidament a l’arxiu definitiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 43/2015 
La senyora I.C.G. exposa la seva queixa respecte a l’existència de determinades condicions per 
obtenir el carnet blau, presentada a través de la cita prèvia del web municipal, 
 
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
S’informa a la promotora que la normativa aprovada pel Ple de l’Ajuntament preveu 
expressament que tenen dret al carnet blau les persones entre 60 i 65 anys que no disposin de 
bens immobles diferents de l’habitatge habitual, pel que en tractar-se d’una condició objectiva i 
expressament prevista, no permet interpretacions ni fer excepcions, procedint-se a l’arxiu 
definitiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 54/2015 
S’ha registrat la queixa presentada per E.A. en relació a la que considera llarga tramitació d'una 
baixa al padró d’habitants. 
 
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
Explica el ciutadà que després d’haver de tramitar un procediment judicial de desnonament, ha 
sol·licitat la baixa del padró dels antics llogaters per tal de poder empadronar als nous, que 
pretenen portar a terme un reagrupament familiar, però no s’admet perquè es supera el nombre 
màxim d’ocupants permesos, tràmit que s’allarga molt de temps amb els conseqüents perjudicis 
per qui, de fet, ja viu a la finca. 
S’informa al promotor que la tramitació d’una baixa al padró no es automàtica amb la 
presentació de la resolució judicial, ja que pot comportar perjudicis per l’afectat, motiu pel qual 
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s’han de portar a terme una sèrie de tràmits com intentar notificar-la a l’interessat en el darrer 
domicili conegut, per després publicar el corresponent edicte als diaris oficials. 
Per això, tot i entendre la situació i neguit que s’exposa en la queixa, aquesta no pot ser admesa 
a tràmit al mancar-ne motivació, pel que es procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
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DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMINA 

 
 
 
2015 - 1 expedient de queixa 1 queixa admesa 

 
resolució queixa admesa 1 desestimada 

 
 
 
 
Exp. :  32/2015 
El sr. E.H.B. exposa la vesa queixa amb relació a la manca de resposta a dues instàncies 
presentades els mesos d’abril i maig de 2015, en les quals posava de manifest la seva posició 
personal en una campanya publicitària i l’eventual incompliment contractual tant per part de 
l’Ajuntament com per part del fotògraf, sol·licitant determinada informació econòmica. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
Donat el contingut de la queixa, es demana al servei afectat la informació corresponent per tal 
de valorar l’admissió a tràmit de la queixa i una vegada rebuda aquesta, se’n dona trasllat a 
l’interessat. 
En aquest informe, el servei explica els detalls de les relacions jurídiques existents, les 
entrevistes mantingudes amb els interessats i els acords assolits, posant de manifest que no es 
considera necessari l’accés a la informació econòmica per resoldre la reclamació. 
Després d’esperar un temps prudencial, considerant contestades les peticions del ciutadà, encara 
que no ho hagi estat amb l’extensió desitjada, es procedeix a l’arxiu de l’expedient de queixa. 
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SERVEI: JURÍDIC ADMINISTRATIU DE VIA PÚBLICA 

 
 
 
2015 – 22 expedients de queixa 16 queixes admeses 

 4 queixes no admeses 
resolució queixes admeses   7 queixes desestimades  

 6 queixes estimades 1 recomanació acceptada 
                                  2 recordatoris 
 1 queixa no tramitada per desestiment del promotor. 

 1 arxiu 
 1 no tramitada per desaparèixer la causa que la va motivar 

  2 queixes pendent de resoldre 

motiu no admissió queixa  4 queixes no admeses per manca de fonament 
  

 
 
 
 
Exp. :07/2015  
Es rep per correu electrònic una queixa amb relació a una denúncia de trànsit per a la suposada 
intervenció incorrecte de la grua.  
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT. 
El senyor M.G..E. exposa que no estava mal estacionat en un pas de vianants, ja que no hi havia 
cap senyalització que ho indiqués 
Atés que la via adimistrativa no s’ha esgotat, es recomana al ciutadà que presenti les 
corresponents al.legacions dins de termini. 
Transcorregut un temps prudencial sense notícies ni instruccions del ciutadà, es procedeix a 
l’arxiu de l’expedient de queixa. 
 
 
Exp. :09/2015  
El Sr. S.M.C. exposa la seva queixa arran d’una denúncia per infracció de trànsit, a partir de 
denúncia fotogràfica s’ha demanat al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública la informació 
corresponent. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat injustament i contràriament al que marca la senyalització 
existent al lloc. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
De la documentació rebuda en resulta que en data 14 de març de 2015 el vehicle del promotor, 
va ser retirat per la grua d’una zona de càrrega i descàrrega a les 15.27 hores, quan la limitació 
acaba a les 13 hores. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu escrit d'al·legacions el 
ciutadà posa de manifest la contradicció i poca claredat de la senyalització i autorització 
complementària a favor d’un supermercat que li permet utilitzar l’espai el dissabte a la tarda. El 
servei de mobilitat informa que aquesta autorització està sotmesa a la prèvia senyalització de 
l’ús previst, 48 hores abans, entre d’altres, considerant que el titular de l’autorització no ha 
complert les condicions fixades, cosa que fa que les al·legacions del ciutadà siguin estimades, 
amb retorn dels imports satisfets en concepte de sanció i taxa de grua. 
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 
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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. 
Des del punt de vista de la tramitació, considerem que l’expedient està correctament tramitat, 
sobretot quan a partir de les al·legacions del ciutadà, es demana al Servei de Mobilitat un 
informe sobre la senyalització existent. 
Respecte del fons no cal fer cap esment, ja que les al·legacions del ciutadà han estat estimades i 
aquest rescabalat dels imports satisfets per una sanció i taxa de grua improcedents, motiu pel 
qual s’arxiva l’expedient. 
 
 
Exp. :16/2015  
El Sr. A.A. exposa la seva queixa arran d’una denúncia per infracció de trànsit, s’ha demanat al 
Servei Jurídic Administratiu de Via Pública la informació corresponent. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat per conduir una bicicleta utilitzant el terminal de telèfon 
mòbil quan ell va aturar-se per parlar-hi, pel que nega el fet denunciat. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per la denúncia d’un 
agent per conduir una bicicleta utilitzant auriculars connectats a aparells receptors, denúncia que 
es notifica per via edictal, no presentant-se cap al·legació fins que s’havia iniciat la via de 
constrenyiment. 
Aquestes al·legacions, tramitades com un recurs de reposició, son desestimades per entendre 
que els motius de fons no serveixen per recórrer els tràmits de constrenyiment. 
D'acord amb la reglamentació específica, el Defensor del Ciutadà no pot modificar les decisions 
o resolucions de l'Ajuntament de Mataró, dirigint-se la seva actuació a revisar la tramitació de 
l'expedient i el respecte al dret a una bona administració, podent formular recordatoris de deures 
legals, recomanacions o suggeriments. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i des del punt de vista processal, entenem 
que l’expedient sancionador s’ha tramitat degudament, ja que la denúncia s’intenta notificar en 
dues ocasions resultant el destinatari absent, motiu pel qual s’obre la via edictal. 
Respecte de la disconformitat de l’interessat amb el fet denunciat, al no haver-se formulat les 
al·legacions dins del termini previst per la norma per poder fer-ho, una vegada oberta la via de 
constrenyiment no és possible fer-ho, ja que en aquest estat processal tan sols és possible 
impugnar els actes d’execució no la resolució que imposa la sanció. 
Per aquests motius, no es pot estimar la queixa i s’arxiva l’expedient. 
 
 
Exp. :17/2015  
Es rep per correo electrònic la queixa del Sr. B.D.T. en la qual exposa que va ser denunciat per 
no respectar el color vermell d’un semàfor, negant el fet denunciat. 
S’ha demanat al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per denúncia d’un agent 
per no obeir l’interessat un semàfor vermell, denúncia que es notifica a l’acte i que es satisfeta 
amb bonificació posteriorment. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i des del punt de vista processal, entenem 
que l’expedient sancionador s’ha tramitat degudament, ja que el fet de pagar la denúncia amb 
bonificació comporta, d’acord amb la normativa vigent, acceptar el fet denunciat i la renuncia a 
formular-hi al· legacions i discutir el fet. 
Per aquest motiu no es pot estimar la queixa i s’arxiva de l’expedient. . 
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Exp. :20/2015  
Es registre la queixa de la senyora MMMC. en relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador per infracció de l'Ordenança de Via Pública a partir de l'acta de denúncia oberta per 
un Agent de la Policia Local. Al denunciar a la promotora per defecar el seu gos en una zona de 
jocs infantils, negant que això sigui cert. 
Es demana al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
Sol·licitada al Servei afectat la còpia de l'expedient, de la documentació rebuda en resulta que 
en data 15 de gener de 2015 es va aixecar acte vers la promotora de la queixa per permetre que 
el seu gos fes les seves necessitats una primera vegada a prop de la zona de joc infantil i una 
segona, dins d’aquesta zona, cosa que es considera greu. Incoat l'expedient per part de 
l'Ajuntament de Mataró, i nomenant instructor, es proposa una sanció de 120,00 €. En el seu 
escrit d'al· legacions la ciutadana nega els fets al·legant que tot es va produir fora de la zona de 
jocs infantils i que va recollir la defecació, es sol·licita l’informe als agents, que es ratifiquen 
completament, es dicta una resolució final en la qual es desestimen les al· legacions i s’imposa 
una sanció per import de 120,00 €. 
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 processal, la tramitació del procediment ha estat del tot correcte 
i des del formal, l’únic que es pot destacar és que la motivació de la resolució es ajustada, atès 
que es limita a aplicar la presumpció de veracitat dels agents davant la manca de prova en 
contrari aportada per la interessada, tot i la dificultat que comporta aportar proves d’un fet 
negatiu, de quasi impossible compliment, cosa que d’alguna manera exigeix més cura a l’hora 
de justificar la imposició de la sanció final. Tot i així, considerem que el dret de defensa de la 
ciutadana no s’ha vist afectat, perquè la pròpia normativa ja preveu que en aquesta mena de 
conflictes o contradiccions, l’aplicació de la presumpció legal es inevitable. 
Per això, tot i que des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació 
automàtica de la presumpció, valorant curosament les circumstàncies de cada cas, per la qual 
cosa la queixa no es pot estimar, pel que es procedeix a l’arxiu de l’expedient 
 
 
Exp. :21/2015  
Es registra la queixa presentada pel senyor J.C.G. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador per infracció de trànsit, ja que diu va ser denunciat injustament i nega haver-se 
saltat un semàfor vermell, a partir de la denúncia fotogràfica, s’ha sol·licitat la informació 
corresponent al servei Jurídic Administratiu de Via Pública. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
De la documentació rebuda en resulta que en data 27 d’octubre de 2013 es va captar en imatges 
successives com el vehicle propietat del promotor, no respectava el color vermell d’un semàfor 
a la ronda del Cros núm. 13 sobre les 12.14 h. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu 
escrit d'al· legacions el ciutadà nega els fets de forma genèrica, ja que no recorda haver comès la 
infracció, es dicta una resolució final en la qual es desestimen les al· legacions i s’imposa la 
sanció per import de 200,00 € proposant una pèrdua de 4 punts del permís de conduir. 
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 
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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 processal, si bé consta que el recurs de reposició interposat 
contra la resolució sancionadora no ha estat contestat de forma expressa, aplicant el silenci 
negatiu acceptat per la norma, però totalment contrari al dret a una bona administració, 
considerant-se una mala praxis, tot i que no es causi indefensió al ciutadà. 
Des del punt de vista formal, l’únic que destaca és que la motivació de la resolució es ajustada, 
atès que es limita a aplicar la presumpció de veracitat dels agents i es deriva de la evidència de 
les imatges, davant la manca de prova en contrari aportada per l’interessat, tot i la dificultat que 
comporta aportar proves d’un fet negatiu, de quasi impossible compliment, la qual cosa 
d’alguna manera exigeix més cura a l’hora de justificar la imposició de la sanció final. Tot i 
així, considerem que el dret de defensa del ciutadà no s’ha vist afectat, perquè la pròpia 
normativa ja preveu que en aquesta mena de conflictes o contradiccions, l’aplicació de la 
presumpció legal és inevitable. 
Per això, tot i que des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir tant de 
l’aplicació automàtica de la presumpció de veracitat, com del silenci administratiu en 
considerar-se mala praxis, aquesta queixa no es pot estimar, per la qual cosa es procedeix a 
l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. :22/2015  
Es registra la queixa presentada pel senyor H.H.K. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador per infracció de trànsit, s’ha sol·licitat la informació corresponent. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat injustament i nega no haver respectat un semàfor. 
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. 
De la documentació rebuda resulta que en data 30 d’abril de 2015 el vehicle propietat del 
promotor, no va respectar el color vermell d’un semàfor a la Plaça d’Espanya/Ronda Alfons X., 
sobre les 16.50h.. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu escrit d'al·legacions el ciutadà 
nega els fets i explica que l’agent el va aturar per una inspecció, fent les comprovacions 
oportunes i continuant la seva marxa, al·legacions aquestes que no han estat resoltes. 
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 son 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. 
Des de que es va rebre la informació del servei, s’ha esperat un temps prudencial, esperant la 
resolució de l’expedient, sense que s’hagi rebut cap comunicació del servei informant de la seva 
conclusió ni del contingut de la resolució adoptada. 
Per això, la manca resolució fa necessari l’estimació de la queixa del, per no haver-se acomplert 
en aquest cas els terminis normatius en la tramitació de l’expedient sancionador. 
 
 
Exp. :23/2015  
Es registra la queixa presentada pel senyor L.P.R. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador per infracció de trànsit, a partir de la denúncia fotogràfica, s’ha sol·licitat la 
informació corresponent. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat injustament per una aturada del seu vehicle i nega haver 
comés cap infracció, ja que no va durar mes d’un minut. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
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De la documentació rebuda en resulta que en data 12 de febrer de 2014 es va captar la imatge 
del vehicle propietat del promotor, aturat sobre el pas de vianants existent a l’alçada del número 
377 del carrer Camí Ral. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu escrit d'al· legacions el 
ciutadà nega que l’aturada s’allargués més de dos minuts, que ell com a conductor era dins del 
vehicle i que l’aturada va ser per necessitat de permetre la baixada dels seus fills del vehicle. 
Sol·licitat informe a l’agent denunciant, aquest declara que l’aturada va durar més de dos 
minuts, que no va veure que pugés o baixés cap ocupant i que l’aturada era sobre un pas de 
vianants, per la qual cosa va ratificar la denúncia, dictant-se una resolució final en la que es 
desestimen les al·legacions i s’imposa la sanció per import de 200,00 €. 
Intentada la notificació personal d’aquesta resolució, s’acaba portant a terme a través de la 
publicació d’edicte, presentant-se recurs de reposició que també es desestimat quan ja s’havia 
iniciat el tràmit de constrenyiment. 
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 son 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 processal, l’expedient s’ha tramitar correctament, ja que s’han 
complerts tots els tràmits determinats normativament. 
Des del punt de vista del fons, l’únic que es pot analitzar és la motivació de la resolució i si 
aquesta és ajustada, respecte les al· legacions del ciutadà, ja que aquest nega que es tracti d’un 
estacionament perquè és una aturada de menys de dos minuts, mentre que l’agent declara que va 
allargar-se més de dos minuts, en base a quina consideració la resolució es limita a aplicar la 
presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat, davant la manca de prova en contrari aportada 
per l’interessat, tot i la dificultat que comporta aportar proves d’un fet negatiu, de quasi 
impossible compliment, cosa que d’alguna manera exigeix més cura a l’hora de justificar la 
imposició de la sanció final. 
Tot i així, cal considerar que el dret de defensa del ciutadà no s’ha vist afectat, perquè la pròpia 
normativa ja preveu que en aquesta mena de conflictes o contradiccions, l’aplicació de la 
presumpció legal és inevitable. 
Per això, tot i que des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació 
automàtica de la presumpció de veracitat, aquesta queixa no es pot estimar, per la qual cosa es 
procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. :24/2015  
Es registra la queixa presentada pel senyor A.L.P. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador per infracció de l’Ordenança de Civisme i tramitada pel Servei Jurídic 
Administratiu de Via Püblica a partir de la denúncia dels Mossos d’Esquadra, al qual s’ha 
sol·licitat la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat per veure alcohol a la via pública quan l’acció es va 
portar a terme dins d’un vehicle privat, per la qual cosa considera no ha comés cap infracció. 
De la documentació rebuda en resulta que en data 6 de desembre de 2014 una patrulla dels 
Mossos d’Esquadra va denunciar al promotor perquè consumia alcohol dins del seu vehicle en 
una zona expressament prohibida per l’Ajuntament de Mataró, donant lloc a la incoació de 
l’expedient sancionador corresponent. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu escrit 
d'al· legacions el ciutadà reconeix el fet, però concreta que el consum es feia dins d’un vehicle 
particular per la qual cosa considera no hi ha infracció. Obtingut l’informe dels agents, es dicta 
resolució final en la qual es desestimen les al· legacions i s’imposa la sanció per import de 
150,00 €. 
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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 son 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 processal, l’expedient s’ha tramitat correctament. 
Des del punt de vista formal, el que destaca és la diferent valoració jurídica d’uns fets que no es 
discuteixen: el consum d’alcohol dins d’un vehicle, de tal forma que si bé el ciutadà interpreta 
que el fet d’estar dins d’un vehicle particular degudament estacionat no pot ser considerat “via 
pública”, l’administració considera el contrari, per entendre, per una banda, que el fet d’estar a 
l’interior d’un vehicle no desvirtua el concepte de via pública per tractar-se d’un bé moble i, per 
una altre, perquè el vehicle estava dins d’una zona considerada sensible, per la gran afluència de 
persones i presència d’establiments d’oci, per la qual cosa l’Ajuntament de Mataró va acordar 
expressament prohibir-ne el consum en aquesta zona concreta. 
Aquesta discussió jurídica escapa a les consideracions que pugui fer el Defensor o l’opinió 
personal que en tingui i només pot ser resolta pels tribunals, esgotant els corresponents recursos 
ordinaris o extraordinaris, ja que si bé el criteri que defensa el ciutadà és raonable a efectes 
dialèctics, en l’àmbit del dret sancionador molta jurisprudencial de tribunals de diferents 
instàncies consideren que l’interior d’un vehicle no pot ser considerat domicili privat i, per tant, 
pot ser objecte d’inspecció policial, fins i tot, fent baixar als ocupants i inspeccionant el seu 
interior, criteri aquest que aplica l’administració en aquest cas quan fa referència al fet de que 
un vehicle es un bé moble. 
Per tant, la motivació de la resolució objecte de revisió s’ha de considerar ajustada a dret, atès 
que es limita a aplicar un criteri jurisprudencial d’interpretació, sense que aquest criteri pugui 
ser contradit des del punt de vista del dret a una bona administració, únic des del que actua un 
defensor o síndic, sense que puguem declarar s’hagi produït cap mena d’indefensió. 
Per això, la queixa no es pot estimar. 
 
 
Exp. :25/2015  
Es registra la queixa presentada pel senyor J.M.S.V. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador per infracció de per infracció de trànsit i tramitada pel Servei Jurídic Administratiu 
de Via Pública a partir de denúncia fotogràfica, a qui s’ha sol· licitat la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat injustament per estacionar el seu vehicle en zona 
reservada per a minusvàlids, nega haver comés cap infracció donada la situació d’invalidesa 
provisional que patia el dia de la sanció. 
De la documentació rebuda resulta que en data 5 de desembre de 2014 es va captar en imatge 
que el vehicle propietat del promotor, estava estacionat en un lloc reservat per a minusvàlid al 
Passeig Marítim. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu escrit d'al·legacions el ciutadà 
explica que anava a fer una gestió personal i que va estacionar en aquest lloc a conseqüència de 
trobar-se afectat d’una malaltia que l’obligava a portar una crossa, reduint la seva mobilitat, 
estacionant al desconèixer que necessitava una acreditació especial, es dicta una resolució final 
en la qual es desestimen les al· legacions i s’imposa la sanció per import de 200,00 € després de 
obtenir informe del Servei de Mobilitat respecte dels requeriments normatius per a els titulars 
d’aquests estacionaments reservats. 
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 son 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 
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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 processal, no trobem cap irregularitat a la tramitació de 
l’expedient. 
Des del punt de vista formal, el debat és centra en el fet de si la situació personal del ciutadà 
justificava o no l’estacionament. Així el Sr. Segarra Vallverdu considera que la seva situació 
mèdica personal, que limitava la seva mobilitat i que no es discutida per l’administració a partir 
de la documentació justificativa presentada, justificava l’estacionament, mentre que el Servei 
Jurídic de l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb l’informe del Servei de Mobilitat, considera 
ineludible el requisit formal de disposar d’una autorització expressa per tenir dret a utilitzar 
aquesta mena d’espai reservats d’estacionament. 
Aquesta controvèrsia no la pot resoldre el Defensor del Ciutadà, ja que el criteri que aplica 
l’administració és ajustat a la normativa i proporcionat als fets denunciats, sense que pugui 
exigir-se l’aplicació de cap mena de benevolència, ni tan sols per la ignorància de la normativa 
o els requisits legals motius pels quals, malauradament, la queixa no es pot estimar, pel que es 
procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. :30/2015  
Es registra la queixa presentada pel senyor L.P.R. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador per infracció de trànsit, a partir de la denúncia fotogràfica, s’ha sol·licitat la 
informació corresponent. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat injustament per una aturada del seu vehicle i nega haver 
comés cap infracció, ja que no va durar mes d’un minut. 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
De la documentació rebuda en resulta que en data 12 de febrer de 2014 es va captar la imatge 
del vehicle propietat del promotor, aturat sobre el pas de vianants existent a l’alçada del número 
377 del carrer Camí Ral. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu escrit d'al· legacions el 
ciutadà nega que l’aturada s’allargués més de dos minuts, que ell com a conductor era dins del 
vehicle i que l’aturada va ser per necessitat de permetre la baixada dels seus fills del vehicle. 
Sol·licitat informe a l’agent denunciant, aquest declara que l’aturada va durar més de dos 
minuts, que no va veure que pugés o baixés cap ocupant i que l’aturada era sobre un pas de 
vianants, per la qual cosa va ratificar la denúncia, dictant-se una resolució final en la que es 
desestimen les al·legacions i s’imposa la sanció per import de 200,00 €. 
Intentada la notificació personal d’aquesta resolució, s’acaba portant a terme a través de la 
publicació d’edicte, presentant-se recurs de reposició que també es desestimat quan ja s’havia 
iniciat el tràmit de constrenyiment. 
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 son 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 processal, l’expedient s’ha tramitar correctament, ja que s’han 
complerts tots els tràmits determinats normativament. 
Des del punt de vista del fons, l’únic que es pot analitzar és la motivació de la resolució i si 
aquesta és ajustada, respecte les al· legacions del ciutadà, ja que aquest nega que es tracti d’un 
estacionament perquè és una aturada de menys de dos minuts, mentre que l’agent declara que va 
allargar-se més de dos minuts, en base a quina consideració la resolució es limita a aplicar la 
presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat, davant la manca de prova en contrari aportada 
per l’interessat, tot i la dificultat que comporta aportar proves d’un fet negatiu, de quasi 
impossible compliment, cosa que d’alguna manera exigeix més cura a l’hora de justificar la 
imposició de la sanció final. 
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Tot i així, cal considerar que el dret de defensa del ciutadà no s’ha vist afectat, perquè la pròpia 
normativa ja preveu que en aquesta mena de conflictes o contradiccions, l’aplicació de la 
presumpció legal és inevitable. 
Per això, tot i que des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació 
automàtica de la presumpció de veracitat, aquesta queixa no es pot estimar, per la qual cosa es 
procedeix a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Exp. 34/2015 
Es rep a través del web una queixa per una sanció de trànsit comesa quan va aturar el seu 
vehicle 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 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 conscient 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 permès 
aturar-se per baixar o recollir un passatger. 
Per això, aquesta queixa no es pot admetre a tràmit, i s’arxiva de l’expedient. 
 
 
Exp. 35/2015 
Es rep a través del web una queixa per una sanció de trànsit comesa quan va aturar el seu 
vehicle 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. 
Exposa el ciutadà que va ser denunciat per parar en la zona de parada de bus a l’estació Renfe, 
mitjançant càmera, exposant que la sanció ha estat satisfeta en període voluntari i que considera 
aquesta sanció fruit d’un parany i que obeeix a un afany recaptatori. 
S’informa al promotor que d’acord que 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 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.  
D’acord amb la normativa legal vigent, el pagament de la sanció comporta la renúncia a poder 
fer al·legacions i una acceptació de la infracció, cosa que impedeix l’obertura d’expedient i, 
conseqüentment, poder procedir a la seva revisió.  
Per això, aquesta queixa no es pot admetre a tràmit, i s’arxiva de l’expedient. 
 
 
Exp. 36/2015 
El senyor I.C.L. exposa la seva queixa en relació a la tramitació d'un expedient sancionador per 
infracció de trànsit. Explica el ciutadà que va ser denunciat mentre estava de pas per la ciutat, 
per estacionar en un lloc amb limitació horària, sense distintiu, exposant que la sanció ha estat 
satisfeta en període voluntari 
 
Extracte de les resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
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S’informa al promotor que d’acord amb la normativa legal vigent, el pagament de la sanció 
comporta la renúncia a poder fer al·legacions i una acceptació de la infracció, cosa que 
impedeix l’obertura d’expedient i, conseqüentment, poder procedir a la seva revisió.  
Per això, aquesta queixa no es pot admetre a tràmit, i s’arxiva de l’expedient. 
 
 
Exp. 42/2015 
El senyor A.M.P. presenta la seva queixa a través del servei de cita prèvia del web, amb relació 
a la manca de resposta a la seva sol· licitud de retorn de la taxa de grua. 
 
Extracte de les resolució: NO TRAMITADA DESAPARÈIX CAUSA. 
Considera l’interessat que tot i ser correcte la denúncia, l’actuació de la grua per a retirar el 
vehicle, va ser improcedent, motiu pel qual va recórrer la taxa, no havent tingut resposta al seu 
escrit. 
Posats en contacte amb el servei, aquest ens informa que es donarà resposta en breu a la petició 
del ciutadà, indicant que el recurs s’ha estimat i que l’import de la taxa de grua li serà retornat. 
Es trasllada la informació al promotor i, s’arxiva l’expedient de queixa, per entendre que 
havent-se produït la resposta, aquest ja no té fonament. 
 
 
Exp. :46/2015  
Es registra la queixa presentada per la senyora E.S.C. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador ja que ve ser denunciada per tenir estacionat el seu vehicle en una zona afectada per 
actes de Les Santes, sent retirat per la grua i sancionada com infracció de trànsit i tramitada pel 
Servei Jurídic Administratiu de Via Pública a partir de denúncia fotogràfica, a qui s’ha 
sol·licitat la informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: ESTIMA. I RECORDA DEURES LEGALS. 
De la documentació rebuda del servei en resulta que en data 25 de juliol es va denunciar i retirar 
el vehicle, propietat de la promotora, que estava estacionat en una zona on es portaven a terme 
actes de Les Santes. Notificada la denúncia a la interessada, en el seu escrit d'al· legacions 
explica que havia estacionat el vehicle l’anterior dia 15 i que com treballa a Barcelona i es 
desplaça amb transport públic no es va assabentar de la situació fins que el va anar a recollir el 
dia 27, dictant-se resolució final en la que es desestimen les al· legacions i s’imposa una sanció 
de 90,00 €. 
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 son 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 son des del punt de 
vista del dret a una bona administració i el denominat “soft law” es a dir, que van més enllà de 
les consideracions i interpretacions jurídiques. 
Dit això, i des del punt de vista processal, la tramitació del procediment ha estat correcte i no 
s’ha produït cap mena d’indefensió a l’afectat. 
Formalment, el que s’ha de destacar és la manca d’argumentació i, per tant, de motivació, de la 
resolució, atès que a la vista del contingut de les al· legacions presentades, ni es demana informe 
a l’agent ni al servei de mobilitat per a comprovar la data i moment en el qual es va col· locar la 
prèvia i preceptiva advertència de la prohibició temporal d’estacionament, moment en què el 
vehicle posteriorment denunciat ja hi era al precís lloc on es van col·locar dues de les senyals 
prèvia, i en va quedar entremig de dues, motiu pel qual la decisió final no estaria suficientment 
justificada, per no haver-se fet cap comprovació ni referència a les circumstàncies exculpatòries 
al·legades per la ciutadana afectada. 
Per això, des de l’àmbit del dret a una bona administració la queixa s’ha d’estimar, recordant al 
servei afectat l’obligació legal de dotar a totes les resolucions administratives de motivació 
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amplia i suficient que serveixi de justificació de la decisió final, defugint dels redactats 
estereotipats i preestablerts. 
 
 
Exp. :48/2015  
Es registra la queixa presentada pel senyor S.R.C. amb relació a la tramitació d'un expedient 
sancionador ja que ve ser denunciada va ser denunciat injustament per no respectar degudament 
un STOP a la cruïlla del Camí Ral amb el carrer Pizarro. 
S’ha demanat la informació corresponent al pel Servei Jurídic Administratiu de Via Pública. 
 
Extracte de la resolució: ESTIMA I RECORDA DEURES LEGALS. 
De la documentació rebuda del servei en resulta que en data 27 de febrer de 2015 es va 
denunciar el vehicle conduit pel promotor, no va cedir el pas correctament en una intersecció 
senyalitzada amb un STOP. Notificada la denúncia a l’interessat, en el seu escrit d'al· legacions 
explica que l’agent denunciant no disposava de suficient angle de visió per veure si s’havia fet o 
no l’aturada davant l’STOP. En l’informe de l’agent, aquest ratifica la denúncia i explica que va 
poder veure la infracció i que la maniobra del vehicle va provocar una frenada i quasi un 
accident de circulació, dictant-se resolució final en la qual es desestimen les al·legacions i 
s’imposa la sanció per import de 200,00 € i la pèrdua de 4 punts. 
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 son 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 son des del punt de 
vista del dret a una bona administració i el denominat “soft law” es a dir, que van més enllà de 
les consideracions i interpretacions jurídiques. 
Dit això, i des del punt de vista processal, la tramitació del procediment ha estat del tot correcte 
i no s’ha produït cap mena d’indefensió a l’afectat. 
Formalment, el que s’ha de destacar és que la motivació de la resolució és molt justa, atès que és 
limita a aplicar, sense dir-ho expressament, la presumpció de veracitat que estableix la llei a 
favor dels agents de l’autoritat davant la manca de prova en contrari aportada per l’interessat, 
cosa que exigeix cura a l’hora de justificar la imposició de la sanció final, però no conté cap 
argumentació ni motivació, ja que ni tan sols es comenten o analitzen les fotografies aportades 
pel promotor.  
Tot i que considerem que el dret de defensa del ciutadà no s’ha vist afectat, perquè la pròpia 
normativa ja preveu que en aquesta mena de conflictes o contradiccions, l’aplicació de la 
presumpció de veracitat legal és inevitable, el cert és que la resolució sancionadora no conté 
argumentació suficient que serveixi de justificació de la decisió final, al no valorar concretament 
cap de les al·legacions presentades, ni que sigui per rebutjar-les. 
Per això, des de l’àmbit del dret a una bona administració s’ha de defugir de l’aplicació 
automàtica de la presumpció, valorant curosament les circumstàncies de cada cas, per la qual 
cosa la queixa s’ha d’estimar, recordant al servei afectat l’obligació legal de dotar a totes les 
resolucions administratives de motivació amplia i suficient que serveixi de justificació de la 
decisió final, defugint dels redactats estereotipats i preestablerts. 
 
 
Exp. 50/2015 
El senyor O.C.L. presenta una queixa amb relació a la tramitació d’un expedient per una 
denúncia per infracció de trànsit, s’ha demanat al Servei Jurídic Administratiu de Via publica la 
informació corresponent. 
 
Extracte de les resolució: ESTIMA AMB UNA RECOMANACIÓ. 
Explica el ciutadà que va ser denunciat per estacionar el seu vehicle desobeint una senyalització 
provisional per acte públic i que quan va estacionar el seu vehicle aquesta senyalització no hi 
era, sent retirat per la grua, si bé no li ha estat girada la taxa corresponent. 
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De la informació rebuda del Servei, en resulta que l’expedient s’inicia per denúncia d’un agent 
per tenir el vehicle estacionat sense respectar la prohibició provisional per celebració d’acte 
públic. En les seves al· legacions el ciutadà exposa que el vehicle va ser estacionat el dia 21 de 
juliol, quan no hi havia cap senyalització prohibitiva i que va ser denunciat i retirat per la grua el 
dia 25 següent, li son desestimades, després de demanar el servei el corresponent l’informe de 
l’agent. 
En aquest informe, l’agent explica el fet de la denúncia, però literalment declara que no pot 
saber quan va estacionar-se el vehicle i que és possible que quan s’estacionés el vehicle la 
senyalització no hi fos. 
No consta a l’expedient s’hagi demanat informe al servei de mobilitat per determinar en quin 
moment es col· loca la senyalització, ni que s’hagi resolt el recurs de reposició interposat. 
A la vista del contingut de la informació facilitada, i des del punt de vista processal, entenem 
que l’expedient sancionador ha estat degudament tramitat. 
Respecte dels motius de la queixa presentada, es fa del tot palesa la contradicció existent entre 
la resolució que desestima les al·legacions del ciutadà en base a l’informe de l’agent i el 
contingut d’aquest. En efecte, la resolució justifica la desestimació de les al· legacions perquè 
l’agent ratifica la denúncia, però en canvi, la lletra d’aquest informe estableix la possibilitat de 
que el vehicle s’hagués estacionat abans de col·locar-se la senyalització o dit d’una altre 
manera, que el ciutadà en el moment d’estacionar, desconegués la prohibició. Aquesta 
possibilitat ve confirmada també pel fet de que la taxa per la retirada del vehicle no hagi estat 
girada. 
Així doncs, des del punt de vista del dret a una bona administració, no creiem hi hagi 
justificació per considerar ratificada la denúncia, sense més, quan el propi agent reconeix i 
accepta la possibilitat de desconeixement al·legada pel ciutadà. 
Per aquests motius, s’estima la queixa, recomanant al Servei Jurídic Administratiu de Via 
Publica revisi la resolució dictada per tal de dotar-la de la motivació i argumentació suficient i 
congruent amb el contingut de l’informe de l’agent de data 19 d’octubre de 2015, procedint-se 
per la nostre part a l’arxiu de l’expedient de queixa. 
 
La Cap del servei Jurídic Adminitratiu de Via Pública comunica que s’ha revisat la 
resolució dictada i s’ha estimat el recurs de reposició de l’interessat. 
 
 
Exp. 51/2015 
El senyor J.M.M.G. presenta una queixa amb relació a la tramitació d’un expedient per una 
denúncia per infracció de trànsit, a partir de denúncia fotogràfica. S’ha demanat al Servei Jurídic 
Administratiu de Via Púpublica la informació corresponent. 
 
Extracte de les resolució: ESTIMA. 
Explica la ciutadà que la primera notíicia de la infracció ha estat en el tràmit de constrenyiment, 
per la qual cosa ha perdut la possibilitat de bonificació i notificació del veritable conductor 
infractor, que no era ell. 
De la documentació rebuda del servei resulta que en data 4 de març de 2015 es va denunciar el 
vehicle, per no respectar el semàfor vermell del carrer Sant Antoni número 46. Intentada la 
notificació de la denúncia a l’interessat en un domicili de Terrassa, en resulta absent en les dues 
ocasions, per la qual cos es publica edicte en el BOP de 5 de maig de 2015. El mateix resultat 
obté la notificació de la sanció, si bé es practica en un domicili d’Ullastrell i es publica edicte al 
BOP el 27 d’agost de 2015. El procés de constrenyiment segueix el mateix tràmit i amb el 
mateix resultat, publicant-se edicte el 12 de febrer de 2016. 
El 24 de novembre de 2015, la conductora del vehicle presenta escrit d’al·legacions, posant de 
manifest l’error en el domicili, tramitant-se aquest escrit com un recurs de reposició, que es 
desestimat en tant que el proveïment de constrenyiment no es recurrible, però el servei revisa 
l’expedient i confirma l’error, motiu pel qual l’11 de març de 2016 s’acorda el sobreseïment de 
l’expedient per prescripció, anul· lant-se la sanció i deixant-se sense efecte la retirada de punts al 
titular del vehicle. 
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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 processal, la tramitació del procediment hauria estat correcte en 
quan als tràmits estrictes, però l’error en la determinació del domicili de notificacions i que 
inicialment hauria provocat la indefensió a l’afectat, ha estat acceptar i reconegut per 
l’administració, donant lloc al sobreseïment de l’expedient i l’anul·lació de la sanció, tant 
econòmica com la retirada de punts. 
Per això, des de l’àmbit del dret a una bona administració no podem fer cap retret en aquest cas, 
ja que finalment, l’error ha estat acceptat i corregit, motiu pel qual la queixa ha de ser estimada, 
procedint-se a l’arxiu de l’expedient a l’haver-se anul·lat completament la sanció imposada. 
 
 
Exp. 53/2015 
Es rep per correu electrònic una queixa per una sanció de trànsit comesa per no respectar el 
color vermell d’un semàfor al carrer Sant Antoni, infracció captada a través d’una càmera 
 
Extracte de les resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
S’informa a la promotora que d’acord amb la normativa legal vigent, el pagament de la sanció 
comporta la renúncia a poder fer al·legacions i una acceptació de la infracció, cosa que 
impedeix l’obertura d’expedient i, conseqüentment, poder procedir a la seva revisió.  
Per això, aquesta queixa no es pot admetre a tràmit, i s’arxiva de l’expedient. 
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SERVEI : POLICIA LOCAL 
 
 
2015 - 2 expedients de queixa 1 queixa inicial  

1 queixa no admesa 
resolució queixes admeses 1 arxiu per desestiment 
motiu no admissió queixa 1 no admesa per manca de fonament 

 
 
 
 
Exp. : 28/2015 
Es rep una queixa a través de la cita prèvia del web municipal, amb relació a la maniobra 
habitual per a càrrega i descàrrega d’un proveedor a la Plaça de Cuba que dificulta i impedeix la 
circulació de vehicles, i  de que si vol fer una denúncia voluntària se li exigeix a més de la foto, 
presentar dos testimonis. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU PER DESESTIMENT. 
S’informa al promotor que per poder admetre i resoldre una queixa cal la seva prèvia 
presentació davant l’Ajuntament i que la presentació d’una denúncia voluntària, amb fotografies 
i testimonis, obligarà al servei a intervenir i resoldre la situació. 
Després d’una espera prudencial i davant la manca de noticies sobre la presentació o no de la 
denúncia o l’eventual intervenció de la Policia, es procedeix a l’arxiu definitiu de l’expedient. 
 
 
Exp. : 31/2015 
Es rep la queixa del senyor M.R.B. en relació a l’obligació d’haver de satisfer la taxa per poder 
obtenir un informe de la Policia Local, presentada a través del sistema de cita prèvia. 
 
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT. 
S’informa al promotor que aquesta taxa esta establerta per la normativa municipal i que disposa 
de la possibilitat d’obtenir o accedir al contingut de les diligències policials, a través del Jutjat 
per exemple o obtenint assessorament jurídic a través de l’assegurança de la llar que pugui tenir 
contractada, motiu pel qual la queixa no es pot admetre per estar mancada de fonament, 
procedint a l’arxiu definitiu de l’expedient. 
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SERVEI : LLICENCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITA TS 

 
 
 
 
2015 - 6 expedients de queixa  4 queixes admeses 

  1 estimada 

  1 no tramitada per desestiment del promotor 

  2 no tramitades per desaparèixer la causa que la va  
motivar. 

  2 queixes pendents de resoldre. 

 
 
 
 
Exp. : 03/2015 
Registrada la queixa presentada per la senyors A.B.C. en relació a les molèsties que parteix 
derivades d’una activitat situada a prop. La promotora juntament amb altres veïns havien 
presentat queixa el mes de novembre de 2013 i s’havia acordat requerir al titular de l’activitat 
diverses mesures correctores per tot i així les molèsties continuen. Per així s’ha sol·licitat al 
Servei de Llicències i Disciplina de l’Ajuntament de Mataró la corresponent informació. 
 
Extracte de la resolució:ESTIMA. 
Rebuda la corresponent informació, l’expedient s’inicia per la queixa de diversos ciutadans i es 
refereix a les molèsties provocades per un compressor d’un aparell frigorífic, molèsties que 
s’objectiven en la corresponent inspecció tècnica ja que supera els nivells màxims permesos. Es 
requereix al titular de l’activitat per a portar a terme i acreditar l’adopció de diverses mesures, es 
demana una pròrroga i finalment s’acredita, després d’un segon requeriment que després de la 
intervenció els nivells respecten els permesos per la normativa. 
Dit això, i des del punt de vista de la tramitació del procediment, estrictament, l'expedient 
analitzat s'ha tramitat correctament, sense que s'hagi detectat cap defecte processal, si bé s’ha de 
retreure que des de la data de la denúncia inicial (8 de novembre de 2013) fins la de l’execució 
de les mesures correctores per part del titular de l’activitat (juliol 2015) ha transcorregut massa 
temps, durant el qual la promotora i els seus veïns han hagut de suportar les molèsties 
denunciades i demostrades, per la qual cosa hem de demanar a l’administració més agilitat en la 
resolució d’aquesta mena de conflictes, tot i que s’ha de tenir en compte que tot expedient 
necessita un temps de tramitació ineludible per portar a terme les inspeccions o notificacions, 
per exemple. Ara bé, en aquest cas des de la denúncia fins que s’adopten mesures transcorre 
quasi un any, i nou mesos més per a resoldre’s les molèsties. 
Per això, tot i que les molèsties han estat solucionades i l’expedient degudament tramitat, des 
del punt de vista del temps de duració, s’ha d’estimar la queixa de la promotorai s’arxiva 
l’expedient sens cap més actuació. 
 
 
 
Exp. : 10/2015 
El Sr. D.R.C.H. es queixa a través de la web per la manca de resposta a la seva petició 
d’informació. 
 
Extracte de la resolució:NO TRAMITADA DESAPARÈIX CA USA. 
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El promotor de la queixa demana informació sobre l’expedient obert a una activitat que provoca 
molèsties. 
S’ha demanat al servei la informació corresponent i han contestat que en breu es posaran en 
contacte amb l’interessat 
Confirmat per part del promotor que el contacte ja s’ha produït i que ja ha rebut la informació 
sol·licitada, es deixa constància de la solució de la queixa i es procedeix al seu arxiu definitiu. 
 
 
Exp. 27/2015 
El Sr. M.F.G. presenta una queixa través del servei de cita prèvia del web, en relació a les 
molèsties que pateix a conseqüència d’una activitat de pizzeria que es desenvolupa a 
prop del seu domicili. 
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT. 
Posats en contacte amb l’interessat se l’informa dels tràmits que cal fer i se li demana la 
documentació corresponent, per tal de poder dirigir-nos al servei afectat. 
Davant la manca de notícies del promotor i d’haver transcorregut un temps prudencial 
sense haver rebut la documentació demanada s’arxiva l’expedient de queixa per 
entendre que el promotor ha desistit de la seva queixa. 
 
 
Exp. 52/2015 
Registrada la queixa presentada per V.M.H.U. en relació a la manca de resposta a la seva 
sol·licitud de vista d’un expedient del servei de Llicències d’activitats, presentada a través del 
sistema de cita prèvia, el que motiva l’obertura d’expedient, s’ha demanat al servei afectat la 
informació corresponent. 
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA. 
D’acord amb les instruccions donades, s’informa al promotor de la queixa que la sol· licitud de 
vista l’ha de presentar davant el propi servei, facilitant-li adreça i telèfon, per poder-ho fer, 
procedint seguidament a l’arxiu definitiu de l’expedient. 
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SERVEI : ESPAIS PÚBLICS. 
 
 
 
2015 - 7 expedients de queixa 3 queixes inicials 

1 queixa admesa 
 1 queixa no tramitada per desaparèixer la causa que la 

va motivar 
3 arxiu 

 3 queixes pendent de resoldre 
 
 
 
 
Exp. :12/2015 
Es rep per correu electrònic una queixa amb relació als actes vandàlics que han provocats danys 
al nínxol on estan enterrats els seus familiars, cosa que comporta que hagi de reposar el vidre 
malmès. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
Es trasllada la queixa al Servei d’Equipaments Municipals el qual informa de la resposta que 
Cementiris Metropolitans ha remes a la Senyora L.R.V. on se l’informa que s’han interposat les 
corresponents denuncies a la Policia Local i als Mossos d’Esquadra, i que efectivament la titular 
del nínxol haurà de liquidar el cost  del vidre que cobra l’industrial però no la despesa que 
comporta la reparació. 
 
 
Exp. :19/2015 
Es rep per correu electrònic la queixa del senyor J.M.M.L. amb relació a la manca de protecció 
de les seves dades en un expedient de l’any 2011 corresponen a una infracció de l’Ordenança de 
Residus i que encara es localitzable a internet a través del seu DNI. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
Encara que la queixa no s’hagi presentat prèviament davant l’Ajuntament, atès el contingut de la 
reclamació, s’ha contactat amb el servei afectat que, després de les corresponents gestions, ha 
solucionat la qüestió, motiu pel qual es procedeix a l’arxiu definitiu de l’expedient. 
 
 
Exp. :29/2015 
Es rep per correu electrònic una queixa amb relació al canvi d’ubicació de contenidors a la 
urbanització Can Vilardell i les dificultats per accedir-hi pels usuaris que viuen més allunyats.  
 
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA DESAPARÈIX C AUSA. 
Tot i que no es pot intervenir quan no existeix presentada una reclamació prèvia a l’Ajuntament, 
s’ha remès l’escrit del ciutadà al Servei afectat, responent que han efectuat una inspecció del 
lloc juntament amb l’associació de veïns, decidint recol·locar els contenidors a la part alta del 
carrer, de molta pendent, per donar millor serveis a tots els usuaris. 
Atesa la queixa del ciutadà i solucionada la seva reclamació, es procedeix a l’arxiu definitiu de 
l’expedient. 
 
 
Exp. :40/2015 
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El senyor A.H.F. es queixa en relació a la manca de resposta a la seva petició de que es repari 
un mur /jardinera que presenta perill de caiguda. 
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
Atès el motiu de la queixa, es contacta amb el Servei d’Espais Públics, el qual informa que 
s’han fet consultes amb els serveis de patrimoni, llicenciés i cadastre, així com al Registre de la 
Propietat, per esbrinar el titular del mur que no és de propietat municipal i que davant la manca 
de determinació del propietari, s’ha decidit portar a terme les obres necessàries per dotar de 
seguretat a l’element constructiu, sens perjudici de repercutir després el seu cost a qui 
correspongui, motiu pel qual, es procedeix a l’arxiu de l’expedient de queixa a l’entendre que la 
queixa ha estat solucionada. 
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SERVEI : SALUT I CONSUM 
 
 
 
2015 - 3 expedients de queixa 1 queixa admesa 

 
resolució queixa admesa 1 desestimada 

 2 queixes pendents de resoldre 

 
 
 
Exp. : 47/2015 
La Sra. I.L.C. va formular una queixa exposant la disconformitat amb el tracte rebut per part 
dels Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró, considenrant-lo incorrecte i sense 
que s’hagi solucionat la seva situació 
 
Extracte de la resolució: DESESTIMA. 
Al tractar.se d’una queixa referida al tracte d’un empleat de l’Ajuntament de Mataró s’ha 
sol.licitat al Servei afectat l’informe corresponent. 
De la informació rebuda en resulta que a partir del mes d’agost de 2015 en que es rep una 
denúncia per presència de rosegadors a un habitatge el Servei de Salut Pública, realitza una 
inspecció del lloc, requerint els corresponents treballs de neteja a la interessada qui al.lega la 
impossibilitat de portar-los a terme atès que no disposa de la possessió de l’habitatge, cosa que 
impedeix la seva execució. La informació  a la promotora de la queixa i es tanca l’expedient de 
queixa. 
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PUMSA 
 
 
 
2015 - 1 expedient de queixa 1 queixa inicial 

resolució queixa  
 

1 arxiu per desaparèixer la causa 

 
 
 
 
Exp. : 01/2015 
Es rep a la web la queixa de la senyora A.G.G. en la qual exposa que al fer el pagament amb la 
tarja de crèdit, per haver estacionat en zona blava, la màquina es va apagar i no va sortir el 
tiquet, va tornar a introduir la tarja varies vegades, fins que la màquina el va expedir. 
Al mirar els moviments del banc es va adonar que se li havia carregat dues vegades l’import de 
l’estacionament.  
 
Extracte de la resolució: ARXIU. 
A la vista de la dificultat per obtenir el retorn de la quantitat satisfeta duplicadament per aparcar 
en zona blava, s’ha demanat informació a P.U.M.S.A. 
La informació rebuda es trasllada a la promotora, de tal manera que una vegada aclarida amb el 
servei, la realitat del pagament duplicat, es fa efectiva la seva devolució. 
Solucionada la queixa de la interessada, no hi ha motiu per mantenir obert l’expedient de 
queixa, motiu pel qual s’arxiva. 
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DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
 
 
2015 - 1 expedient de queixa 1 no tramitada. 

traslladada al Síndic de Greuges de Catalunya 
 
 
 
 
Exp. : 04/2015 
La senyora E.R.C. presenta una queixa en relació al procés d'inscripció de la seva filla i el fet de 
no obtenir plaça en la escola demanada, s’ha informat a la promotora que el tràmit de la queixa 
correspon al Síndic de Greuges de Catalunya que qui la resoldrà. 
 
Extracte de la resolució: TRASLLAT AL SÍNDIC DE GRE UGES DE CATALUNYA. 
S’envia la documentació a la Sindicatura de Greuges la qual acusa la seva recepció, se n’ha fet 
un seguiment fins a la seva resolució, per la qual cosa es deixa constància d’aquest fet i es 
procedeix al seu arxiu definitiu 
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VARIS 

 
 
 
 
 
 
Exp. : 06/2015 
 
Es registra la queixa de la senyora S.B.M. presentada a través del web, en relació a la seva 
disconformitat amb una sentència judicial, s’informa a la ciutadana que la seva queixa l’ha de 
vehicular dins del pròpia expedient judicial, a través dels recursos jurisdiccionals, ordinaris i/o 
extraordinaris, legalment establerts i, en el cas que la seva queixa es refereixi més que a la 
decisió judicial en si mateixa, a l’actuació administrativa de l’òrgan jurisdiccional, la queixa 
s’ha de formular davant el Consejo General del Poder Judicial, que pot presentar en el Jutjat 
Degà de Mataró. 
 
 
 
Exp. 11/2015 
Es registra una queixa presentada a través del servei de cita prèvia al web municipal, en relació 
a les molèsties derivades de diverses manifestacions al carrer. 
S’informa a la ciutadana les possibilitats de l’actuació i es deixa constància de la presentació de 
la queixa i que no pot ser admesa per manca d’identificació de la interessada, per la qual cosa 
s’arxiva l’expedient. 
 
 
 
Exp. 37/2015 
Registrada la queixa presentada per la senyora S.D.M. amb relació a la denegació, per part de 
l’E.A.P, d’assessorament de logopèdia pel seu fill de quatre anys, presentada a través del servei 
de cita previa Naira i el fet de no obtenir plaça en la escola demanada, s’ha informat a la 
promotora de que aquesta queixa correspon tramitar-la i resoldre-la al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
La promotora informa que ha decidit presentar ella personalment la queixa al Síndic de 
Greuges, pel que es deixa constància d’aquest fet i es procedeix al seu arxiu definitiu. 
 
 
 
Exp. 55/2015 
Es registra una queixa presentada per E.V.L.. en relació a la necessitat de col· locació d’un 
mirall per assegurar una cruïlla que correspon a un altre municipi, es rebuda a través del sistema 
de cita prèvia, cosa que motiva l’obertura d’expedient. 
S’informa a la promotora que no es poden tramitar en aquesta oficina, les queixes dirigides a 
d’altres ajuntaments diferents al de Mataró i que, en tot cas, una vegada presentada la 
reclamació prèvia al municipi corresponen, pot dirigir la queixa al SÍndic de Greuges de 
Catalunya, i s’arxiva definitivamentu l’expedient de queixa. 
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acceptat rebutjat pendent 

Ingressos 6 4 1 1

Ogt 1 1

Secretaria 1 1

Direcció de
Recursos Humans 1 1

Atenció Ciutadana 3 3

Direcció de
Promoció 
Econòmica i
Innovació 2 1 1

Jurídico 
Administratiu de
Via Pública 39 5 5 12 2 1 1 15 2 1 1

Policia Local 3 1 1 1

Llicències i
Disciplina d'Obres
i Activitats 10 1 3 1 5

Espais Publics 11 2 4 5

Salut i Consum, 5 1 1 3

Ciutadania i
convivència 1 1
direcció 
d'Ensenyament 3 2 1

Pumsa 1 1

Aigües Mataró 1 1

Varis 9 4 5
Total 97 13 5 28 13 2 1 1 20 18 1 1

7 - CLASSIFICACIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXA PER SER VEI I RESOLUCIÓ ADOPTADA

ÀREA/SERVEI

núm. 
expedients 
inclosos els 
pendents 

no tramitat 
desapareix 

causa/desestime
nt

trasllat 
Síndic

no admesa/       
arxiu 

pendent
resposta suggeriment inclosos els 

pendents d'anys anteriors
estima

amb 
recordatori

amb 
suggeriment

amb 
recomanació

desestima

amb 
recordatori

amb 
recomanació

amb 
suggeriment
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8.- EXTRACTE DE LES INTERVENCIONS SENSE EXPEDIENT 2014 - 2015 

 
 
 
 



 
 
 

 QUEIXES/CONSULTES GESTIÓ/ADREÇADA ACTUACIÓ/INFORMACIÓ 
SITUAC

IÓ 
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE B ARCELONA  

006/2014 
151/2014 

Té la notificació d’un embarg.  S’hauria de dirigir a l’Oficina de Gestió Tributària de la 
Diputació i negociar la situació. 

Tancat 

087/2014 
088/2014 
125/2014 
213/2014 
320/2014 

Se li ha girat una plusvàlua arran d’una transmissió, 
diu que no la pot pagar. 

 S’hauria de dirigir a l’Oficina de Gestió Tributària de la 
Diputació, per a poder demanar el pagament fraccionat.  

Tancat 

130/2014 
338/2014 

Té diversos rebuts pendents que li genera un deute 
important i té dificultat per poder pagar. 

 S’hauria de dirigir a l’Oficina de Gestió Tributària de la 
Diputació, per a poder demanar el pagament fraccionat.  

Tancat 

156/2014 Ha venut el seu vehicle i l’impost li continua sortint 
a nom seu. 

 S’hauria d’informar a qui li va comprar el vehicle i si 
aquest ha fet al canvi de titular. 

Tancat 

SERVEI : SECRETARIA 

114/2014 
334/2014 
352/2014 

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

SERVEI : MOBILITAT 

243/2014 Es queixa per la manca d’espai  d’aparcament. Es trasllada al servei.  Tancat 

SERVEI : POLICIA LOCAL  

Ise 
 
31 
 

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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008/2014 
146/2014 
150/2014 
355/2014 

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

 Pot presentar recurs. Tancat 

049/2014 
314/2014 
364/2014 

Queixa pel tracte rebut per part d’un Agent de la 
Policia Local. 

 Caldria presentar la queixa per escrit. Tancat 

119/2014 Es queixa per la taxa de la grua.  Pot presentar recurs. Tancat 

371/2014 Vehicle abandonat a la via pública de fa temps.  Caldria exposar-ho per escrit. Tancat 

SERVEI : LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITA TS 

050/2014 
127/2014 
280/2014 

Queixa per les molèsties de sorolls provinents 
d’una activitat de 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 

109/2014 Detecta una activitat que podria no tenir llicència S’ha de dirigir al Servei de Llicències.  Tancat 

132/2014 Es queixa per haver de pagar la llicència d’obres 
menors, quan abans no es pagava. 

 La taxa que s’ha de pagar està regulada per les 
Ordenances Fiscals. 

Tancat 

173/2014 Ha fet unes obres sense llicència i ara no les pot 
legalitzar. 

S’ha de dirigir al Servei de Llicències per mirar d’arribar a una 
solució.  

 Tancat 

303/2014 Es vol informar de si una activitat té la llicencia 
corresponent. 

S’ha de dirigir al Servei de Llicències.  Tancat 

SERVEI : ESPAIS PUBLICS  

007/2014 
312/2014 

Es queixa de la brutícia que es genera al costat del 
contenidor de la brossa. 

Es trasllada al servei. Se l’informa del telèfon del civisme. Hauria d’exposar la seva queixa per escrit. Tancat 
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073/2014 Es queixa per una sanció de l’Ordenança de 
Residus. 

 Pot presentar recurs. Tancat 

095/2014 
290/2014 

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

107/2014 Es queixa que una bústia de Correus està malmesa. Es trasllada al servei. Se l’informa del telèfon de civisme. 
El servei informa que han traslladat la queixa a Correus. 

 Tancat 

331/2014 
 

Vorera malmesa. Es trasllada al servei. Se l’informa del telèfon de civisme.  Tancat 

057/2014 Com a conseqüència de les obres que s’han realitzat 
en una escola, ha quedat la vorera per pavimentar.   

S’ha de dirigir al servei.  Tancat 

PROHABITATGE  

069/2014 
296/2014 

Demana informació per poder accedir a un dels 
pisos per a joves. 

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

SERVEI : BENESTAR SOCIAL,  

003/2014 
068/2014 
259/2014 
359/2014 

Demana informació sobre la Llei de la 
Dependència  

Al servei de Benestar Social.  Tancat 

016/2014 Està pendent de desnonament. S’ha de dirigir a l’assistenta social.  Tancat 

Ise 
 
15 
 

Atesa la seva situació demana per l’assistenta 
social. 

Al servei de Benestar Social.  Tancat 

024/2014 
063/2014 

Demana informació sobre com pot accedir a una 
estada en un Balneari. 

Al servei de Benestar Social.  Tancat 
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Ise 
 
12 
 

Demana informació sobre com pot accedir als 
viatges amb l’IMSERSO. 

Al servei de Benestar Social.  Tancat 

081/2014 Demana informació per com poder disposar de la 
tarja de minusvàlid. 

 Se l’informa que aquesta tarja la concedeix la 
Generalitat si es reuneixen les condicions establertes. 

Tancat 

096/2014 
111/2014 
293/2014 
343/2014 

Li han retirat/denegat el PIRMI. Al servei de Benestar Social. Se l’informa de les competències del Defensor del 
ciutadà de Mataró. La Generalitat és qui estableix les 
condicions per poder disposar de l’ajuda. 

Tancat 

099/2014 
363/2014 

Demana informació sobre la Tele assitència. Al servei de Benestar Social.  Tancat 

351/2014 Ha perdut el Carnet Blau i ara no li renoven. Hauria de fer la petició per escrit.  Tancat 

SERVEI : SALUT I CONSUM  

021/0214 
203/2014 
245/2014 
272/2014 
297/2014 
340/2014 
370/2014 

Demana de donar de baixa/censar el seu gos. Al Servei de Salut Pública.  Tancat 

039/2014 
222/2014 

Pateix una plaga d’insectes. Al Servei de Salut Pública.  Tancat 
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SERVEI : OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMID OR 

001/2014 
036/2014 
056/2014 
084/2014 
134/2014 
169/2014 
250/2014 
257/2014 
330/2014 
349/2014 
 

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

Ise 
 
52 
 

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

Ise 
  
31 
 

Empreses de serveis Endensa/Enher/Gas Natural. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

014/2014 
319/2014 

Línies aèries. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

020/2014 
029/2014 
166/2014 
242/2014 
307/2014 
368/2014 

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

Ise 
 
19 
 

Entitat bancària A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 
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047/2014 Vol fer una consulta sobre la hipoteca. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

074/2014 
239/2014 
274/2014 
376/2014 

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

079/2014 
124/2014 
140/2014 
195/2014 
215/2014 
233/2014 
267/2014 
286/2014 
308/2014 
311/2014 

Consulta sobre el lloguer. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

092/2014 Sobre el pressupost que li ha fet el dentista i la 
facturació final. 

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

106/2014 A la tintoreria li han perdut una prenda de roba. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

137/2014 No ha quedat satisfeta amb el servei del dentista. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

155/2014 
167/2014 
252/2014 
292/2014 
325/2014 

Compra/reparació vehicle/Taller mecànic. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

178/2014 
285/2014 

Instal·lació aire condicionat. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor  Tancat 
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228/2014 
253/2014 
294/2014 
326/2014 
365/2014 
377/2014 

Desperfectes pis nou. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

287/2014. Es queixa per l’import del rebut de l’aigua. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

369/2014 Acadèmia d’idiomes. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

DIRECCIÓ D’ESPORTS 

128/2014 Per telèfon no se’ls ha informat que a les 
instal.lacions esportives no poden entrar gossos. 

Es trasllada al servei. Caldria fer la petició per escrit. Tanca 

DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT  

31/2014 Es queixa perquè no se li ha adjudicat cap de les 
opcions triades per escollir l’escola del seu fill. 

 Les places s’adjudiquen d’acord amb la normativa que 
marca la Generalitat. Hauria de presenta la queixa al 
Síndic de Greuges de Catalunya. Ho pot fer a través de 
l’oficina del Defensor del ciutadà. 

Tancat 

162/2014 El seu fill ha patit un accident a l’escola. S’ha de dirigir a Ensenyament.  Tancat 

298/2014 El seu fill no ha obtingut plaça al centre d’educació 
secundària on estudia el seu germà. 

 Les places s’adjudiquen d’acord amb la normativa que 
marca la Generalitat. Hauria de presentar la queixa al 
Síndic de Greuges de Catalunya. Ho pot fer a través de 
l’oficina del Defensor del ciutadà. 

Tancat 
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DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

182/2014 Considera que no hi havia prou informació sobre 
una activitat lúdica. 

Es trasllada al servei. Caldria fer la petició per escrit. Tancat 

AIGÚES DE MATARÓ SA.  

226/2014 La companyia de l’aigua canvia els comptadors i li 
carreguen l’import 

 S’aplica d’acord amb la Llei a compte de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Podria traslladar la seva queixa al 
Síndic de Greuges de Catalunya.  

Tancat 

278/2014 Demana on pot fer analitzar l’aigua. S’hauria de posar en contacte amb la Companyia d’aigües.  Tancat 

DIVERSOS 

004/2014 
336/2014 
356/2014 

Demana informació sobre les condicions per poder 
donar-se d’alta d’autònoms. 

Caldria que s’informés amb un assessor laboral.  Tancat 

009/2014 Es queixa de les molèsties que li ocasiona un veí 
que dóna classes de saxo a casa seva. 

Al ser una qüestió entre veïns, se l’informa que potser podria 
plantejar la situació al Servei de Mediació. 

 Tancat 

013/2014 
017/2014 
070/2014 
211/2014 

Exposa una situació conflictiva amb els veïns. Al ser una qüestió entre veïns, se l’informa que potser podria 
plantejar la situació al Servei de Mediació. 

 Tancat 

015/2014 
134/2014 
335/2014 

És d’un altre municipi i demana per l’Oficina de 
l’Inem on ha de fer el tràmit. 

 Se li faciliten les dades de la nova situació de les 
oficines que s’han traslladat a un altre municipi. 

Tancat 

Ise 
 
16 
 

Consulta sobre un tema jurídic.  Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria que s’informés amb un 
advocat. 

Tancat 

030/2014 Ha patit una estafa arran de l’oferta d’una possible 
feina. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Hauria de fer una denúncia als 
Mossos d’Esquadra. 

Tancat 
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035/2014 
208/2014 

Queixa pel temps que s’ha d’esperar per una visita 
a l’especialista. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria parlar amb Inspecció 
Mèdica. 

Tancat 

042/2014 
279/2014 

Demana on pot aconseguir fulls de reclamació.  Podria mirar la plana web de la Generalitat. Tancat 

044/2014 
153/2014 
299/2014 
 

Per informar-se sobre la seva pensió. A la Tresoreria de la Seguretat Social.  Tancat 

051/2014 Queixa per considerar que no han estat ben atesos a 
la consulta del metge. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria presentar la queixa a 
l’Inspecció Mèdica i desprès de la resposta que li donin , 
traslladar la queixa al Síndic de Greuges. 

Tancat 

064/2014 
115/2014 
240/2014 

Ha patit una caiguda a la via pública en un altre 
municipi. 

 A de fer la reclamació a l’ajuntament corresponent. Tancat 

065/2014 
378/2014 

És propietari d’un habitatge i el llogater no li pagar 
el lloguer. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria assessorar-se amb un 
advocat. 

Tancat 

072/2014 El veí de la planta baixa ha col·locat càmeres que 
enfoquen al seu habitatge 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Potser caldria que s’assessorés 
jurídicament. Pot dirigir-se al Servei de Mediació. 

Tancat 

075/2014 
138/2014 
248/2014 

Pateix humitats provinents del veí i no ho 
soluciona. 

Al ser una qüestió entre veïns, se l’informa que potser podria 
plantejar la situació al Servei de Mediació. 

 Tancat 

082/2014 
191/2014 
221/2014 
224/2014 
232/2014 
258/2014 

Demanen per l’Oficina el Punt de Trobada Se l’indica.  Tancat 

083/2014 
188/2014 
281/2014 

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 



 
 
 

 QUEIXES/CONSULTES GESTIÓ/ADREÇADA ACTUACIÓ/INFORMACIÓ 
SITUAC

IÓ 
 

Oficina del Defensor del ciutadà de Mataró 
Informe anual 2014-2015 

086/2014 Queixa de l’Inem.  Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Hauria de fer la queixa a l’Inem. 

Tancat 

089/2014 
105/2014 
209/2014 

Es queixa per la minuta/actuació de l’advocat. Pot presentar queixa al Col.legi d'Advocats.  Tancat 

093/2014 
097/2014 

Ha patit un accident, li declaren el vehicle sinistre 
total, no està d’acord. 

 Hauria de demanar a l’advocat que li gestiona que ho 
negociï amb la companyia. 

Tancat 

102/2014 
143/2014 
269/2014 
282/2014 

Queixa RENFE Hauria de presentar la queixa a l’atenció a l’usuari.  Tancat 

116/2014 És d’un altre municipi i es queixa per l’espera que 
ha de patir per una operació. 

 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 

122/2014 
374/2014 

Està a l’atur i demana on pot realitzar cursos. Pot dirigir-se a l’Impem per a demanar informació.  Tancat 

148/2014 La comunitat de veïns no li permet estendre la roba 
al balcó. 

 S’ha d’atendre al que estableixen els estatuts de la 
comunitat. 

Tancat 

157/2014 
174/2014 
214/2014 
268/2014 

Per convalidar un títol acadèmic. Als serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat.  Tancat 

170/2014 L’Inem li ha retirat l’ajuda que estava cobrant i li 
reclama el que havia cobrat. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Podria fer recurs o també demanar 
de poder fer el retorn fraccionat.  

Tancat 

176/2014 La Generalitat no li concedeix la cèdul.la 
d’habitabilitat.  

 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 

179/2014 Demana informació per on ha d’anar a votar. S’ha de dirigir a L’Oficina d’Atenció al Ciutadà.  Tancat 
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185/2014 
235/2014 

Hisenda li està reclamant un deute pendent, la seva 
situació no li permet de poder-lo pagar.  

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Hauria d’exposar la seva situació i 
demanar de poder fer pagaments a terminis.  

Tancat 

202/2014 El metge li ha receptat un medicament i a la 
farmàcia no li poden facilitar perquè la recepta 
electrònica no ho permet. 

 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 

210/2014 Es queixa de l’atenció rebuda pel personal d’un 
centre escolar. 

 Hauria de fer la queixa a Ensenyament.  Tancat 

234/2014 Ha de pagar l’AMPA de l’escola i la seva situació 
és precària.  

 Hauria de comentar-ho amb l’associació i negociar el 
pagament de la millor forma. 

Tancat 

237/2014 Per tramitar la tarja de minusvàlid.   S’ha de dirigir a Benestar Social de la Generalitat. Tancat 

238/2014 
302/2014 
351/2014 

Consulta laboral.  Hauria de dirigir-se a un assessor laboralista. Tancat 

261/2014 Una usuària d’un casal d’avis es queixa del tracte 
rebut. 

  Tancat 

291/2014 Es queixa de les molèsties que provoquen uns 
okupes a prop del seu habitatge. 

Ha de presentar denúncia als Mossos d’Esquadra.  Tancat 

305/2014 Es queixa de l’atenció rebuda en les dependència de 
la Policia Nacional quan ha anat a tramitar el dni. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró.  Hauria de presentar escrit de queixa 
a la Comisaria Provincial  

Tancat 

306/2014 
366/2014 

Demana informació/certificat cadastral d’una finca 
d’una altre municipi. 

 S’ha de dirigir a la Gerencia del Catastro a Barcelona. 
Se li donen les dades.  

Tancat 

309/2014 És d’una altre municipi i demana informació sobre 
escoles a on pugui inscriure el seu net.  

Als serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat.  Tancat 

314/2014 Està vivint a l’estranger i demana com pot obtenir 
la partida de naixement. 

 S’haurà de dirigir al Registre Civil. Tancat 
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337/2014 Demana informació per renovar el dni.  S’hauria de dirigir a la Comissaria de Policia Nacional. Tancat 

345/2014 Per poder disposar de la partida de naixement.  S’hauria de dirigir al Registre civil. Tancat 

360/2014 Un veí de la comunitat fa temps que no paga la 
quota. 

 Depèn de l’import del deute pot anar directament al 
Jutgat, per interposar la demanada, sinó li caldrà 
assessorar-se amb un advocat. 

Tancat 

372/2014 És d’un altre municipi consulta un tema jurídic.  Caldria assessorar-se amb un advocat. Tancat 

373/2014 Demana quines condicions són necessarias per a 
poder demanar un advocat d’ofici. 

Al Col.legi d’Advocats l’informaran.  Tancat 
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE B ARCELONA  

166/2015 Té pendent de pagament l’import d’una plusvàlua. i 
té dificultat per poder pagar. 

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

Tancat 

200/2015 
331/2015 
368/2015 

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

Tancat 

SERVEI : INGRESSOS 

296/2015 
  

No està d’acord amb el valor cadastral de la finca.   Pot anar a Gestió Tributària de l’Aajuntament per 
informar-se del tràmit a fer davant la Gerencia Regional 
del Catrasto a Barcelona que és qui té les competèncias. 
Se li donen les dades.  

Tancat 

353/2015 
366/2015 

Ha rebut una notificació de la Gerencia Regional 
del Cadastro en la quan li valoren la seva finca, 
valoració que ha de pagar. 

S’ha de dirigir al Servei  Tancat 

SERVEI : SECRETARIA 

181/2015 
367/2015 

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

SERVEI : D’ATENCIÓ CIUTADANA 

114/2015 Demana informació per poder disposar de la tarja 
per poder llençar la runa. 

Al Servei d’Atenció Ciutadana.  Tancat 

170/2015 Demana informació a on ha d’anar a votar. Al Servei d’Atenció Ciutadana.  Tancat 

244/2015 
281/2015 

Demana informació per empadronar-se. Al Servei d’Atenció Ciutadana.  Tancat 

309/2015 Demana on pot compulsar uns documents. Al Servei d’Atenció Ciutadana.  Tancat 
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305/2015 Per poder cobrar una pensió necessita justificar 
estar empadronat a la ciutat dos anys. 

. Ha de fer la petició per escrit al Servei d’Atenció 
Ciutadana. 

Tancat 

326/2015 Demana on pot fer duplicat d’un rebut. Al Servei d’Atenció Ciutadana.  Tancat 

370/2015 Necessita un certificat història de padr`po  Al Servei d’Atenció Ciutadana.  Tancat 

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

004/2015 
109/2015 
121/2015 
125/2015 
204/2015 
278/2015 
303/2015 

Demana informació sobre cursos S’ha de dirigir al servei.  Tanca 

028/2015 Demana informació sobre una parada del mercat 
setmanal. 

S’ha de dirigir al servei.  Tanca 

SERVEI : LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITA TS 

038/2015 Queixa per les molèsties de sorolls provinents 
d’una activitat de 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 

043/2015 
339/2015 

El veí fa obres i vol saber si té la llicència 
corresponent. 

S’ha de dirigir al Servei de Llicències.  Tancat 

099/2015 Demana si pot posar una banderola informativa de 
la seva activitat a la façana. 

S’ha de dirigir al Servei de Llicències.  Tancat 

257/2015 Demana informació sobre una llicència S’ha de dirigir al Servei de Llicències.  Tancat 
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SERVEI : POLICIA LOCAL  

ISE 
27 

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

Tancat 

291/2015 Queixa per les continues molèsties provinents del 
gos del veí. 

 Ha de denunciar-ho a la policia municipal. Tancat 

323/2015 
358/2015 

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

 Pot presentar recurs. Tancat 
 

SERVEI : ESPAIS PÚBLICS 

077/2015 Ha trobat desperfectes al nínxol. Al Servei.  Tancat 

123/2015 
223/2015 
247/2015 
267/2015 

Per la manca de neteja que detecta al carrer i als 
contenidors. 

Al Servei   Tancat 

179/2015 Es queixa per la nova situació dels contenidors. Al Servei   Tancat 

130/2015 En relació a les molèsties que han de patir per les 
obres que es realitzen al carrer. 

Al Servei  Tancat 

261/2015 Per la manca de neteja als carrers per la deposició 
dels gossos. 

Al Servei   Tancat 

SERVEI : BENESTAR SOCIAL 

011/2015 
070/2015 
089/2015 
189/2015 
335/2015 
357/2015 

Demana informació sobre com pot accedir als 
viatges amb l’IMSERSO. 

Al servei de Benestar Social.  Tancat 
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017/2015 
024/2015 
149/2015 
155/2015 
193/2015 
229/2015 
238/2015 
266/2015 
269/2015 
270/2015 
283/2015 
345/2015 
352/2015 
 

Atesa la seva situació demana per l’assistenta 
social. 

Al servei de Benestar Social.  Tancat 

029/2015 
192/2015 
 

Demana informació per com poder disposar de la 
certificació de minusvàlid i de la tarja de 
minusvàlid  

 Se l’informa que aquesta tarja la concedeix la 
Generalitat si és reuneixen les condicions establertes. 
Pot dirigir-se al Servei de Benestar Social per informar-
se. 

Tancat 

023/2015 
087/2015 

Ha perdut el Carnet Blau i ara no li renoven.  Hauria de fer la petició per escrit. Tancat 

160/2015 Demana informació per poder cobrar una pensió no 
contributiva.  

S’ha de dirigir a l’assistenta social.  Tancat 

305/2015 
316/2015 

Demana informació sobre com pot accedir a estada 
en un Balneari. 

Al servei de Benestar Social.  Tancat 

SERVEI : SALUT I CONSUM 

ISE  
64 

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

ISE 
16 

Queixa/consulta sobre el lloguer. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 
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014/2015 
045/2015 
046/2015 
068/2015 
082/2015 
112/2015 
148/2015 
153/2015 
228/2015 
302/2015 
329/2015 
338/2015 
 

Entitat bancària A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

015/2015 
022/2015 
031/2015 
047/2015 
051/2015 
052/2015 
057/2015 
062/2015 
173/2015 
176/2015 
274/2015 
337/2015 
340/2015 

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

026/2015 
036/2015 
115/2015 
144/2015 
242/2015 
320/2015 
344/2015 
362/2015 

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

018/2015 
348/2015 

Entitat bancària/producte financer de risc. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

ISE 
21 

Empreses de serveis Endesa/Gas Natural A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 
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033/2015 Reparació caldera A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

035/2015 
164/2015 
284/2015 
372/2015 

Compra vehicle/Taller mecànic A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

120/2015 Línies aèries. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor  Tancat 

136/2015 Acadèmia A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

139/2015 
221/2015 
258/2015 
311/2015 
349/2015 

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

194/2015 Insta.lació aire condicionat. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

203/2015 Insta.lació alarma. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

208/2015 
318/2015 

No està satisfeta amb l’actuació d’un dentista. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

213/2015 
234/2015 

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

245/2015 Camping. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

252/2015 En un comerç no tenen fulls de reclamació. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

288/2015 No està satisfeta amb l’actuació d’una perruqueria. A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 
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289/2015 No està satisfeta amb l’actuació d’un centre 
d’estètica. 

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

322/2015 
330/2015 
355/2015 

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

359/2015 Immobiliària A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.  Tancat 

001/2015 S’han detectat ratolins al veïnat.  Caldria fer escrit informant al servei.  Tancat 

009/2015 
034/2015 
079/2015 
313/2015 

Demana informació per donar de baixa el gos. Al Servei de Salut Pública.  Tancat 

DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 

085/2015 El seu fill no ha obtingut plaça a l’institut demanat.   Se l’informa de les competències del Defensor del Ciutadà 
de Mataró. L’accés a l’ensenyament secundari està regulat 
per la Generalitat. S’hauria de dirigir a Serveis Territorials 
d’ensenyament de la_ Generalitat.  

Tancat 

101/2015 Exposa una queixa sobre els professor d’un centre 
educatiu.   

 Se l’informa de les competències del Defensor del Ciutadà 
de Mataró. Cal fer la queixa a Serveis Territorials 
d’Ensenyament de la Generalitat. 

Tancat 

195/2015 
214/2015 

El seu fill no ha obtingut plaça a l’escola que ha 
demanat.  

 Se l’informa de les competències del Defensor del Ciutadà 
de Mataró. L’accés a l’ensenyament està regulat per la 
Generalitat. S’hauria de dirigir a Serveis Territorials 
d’Ensenyament de la_ Generalitat. 

Tancat 

DIVERSOS 

019/2015 
142/2015 
363/2015 

Consulta sobre una sentencia.  Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria que s’informés amb un 
advocat. 

Tancat 

ISE 
22 
 

Demana pel Servei d’Intervenció Especialitzada. Se l’indica.  Tancat 
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040/2015 No està satisfeta de l’actuació del notari.  Pot presentar queixa a l’Il.lustre Col·legi de Notaris de 
Catalunya. Se li donen les dades. 

Tancat 

041/2015 Consulta sobre una reclamació que li fa l’Agència 
Tributària. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró.Caldria que s’assessorés amb un 
advocat. 

Tancat 

049/2015 Es d’un altre municipi consulta sobre el cobrament 
d’unes contribucions especials. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria que demanés informació a 
l’Ajuntament corresponen. 

Tancat 

050/2015 L’Agència Tributaria li reclama unes finques que 
no ha declarat, de las  quals ja no és titular. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria fer el recurs justificant el 
traspàs. Potser caldria assessorar-se amb un advocat. 

Tancat 

054/2015 
056/2015 
126/2015 

Demana per la Tresoreria de la Seguretat Social. Se l’indica.  Tancat 

059/2015 
102/2015 
133/2015 
145/2015 
223/2015 
262/2015 
332/2015 

És d’un altre municipi i demana per l’Oficina de 
l’Inem on ha de fer el tràmit. 

 Se li faciliten les dades de la nova situació de les 
oficines que s’han traslladat a un altre municipi. 

Tancat 

ISE 
18 

Demanen per l’Oficina del Punt de Trobada. Se l’indica. Se l’indica. Tancat 

069/2015 
108/2015 

Queixa RENFE. Hauria de presentar la queixa a l’atenció a l’usuari.  Tancat 

073/2015 
086/2015 
094/2015 
098/2015 
100/2015 
105/2015 
129/2015 
143/2015 
152/2015 
282/2015 
341/2015 

Consulta obre un tema jurídic.  Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria que s’assessorés amb un 
advocat. 

Tancat 
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091/2015 Un veí de la comunitat fa temps que no paga la 
quota. 

 Depèn de l’import del deute poder anar directament al 
Jutgat, per interposar la demanada, sinó li caldrà 
assessorar-se amb un advocat. 

Tancat 

093/2015 
308/2015 

No està satisfeta d’acord amb el tracte que rep de 
l’DEGAIA amb relació als seus fills. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Podria presentar una queixa al 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

Tancat 

096/2015 
111/2015 
369/2015 

Exposa una situació conflictiva amb els veïns. Al ser una qüestió entre veïns, se l’informa que potser podria 
plantejar la situació al Servei de Mediació. 

 Tancat 

106/2015 
334/2015 
361/2015 

No està satisfeta de l’actuació de l’advocat. Pot presentar queixa al Col.legi d'Advocats.  Tancat 

119/2015 Ha patit un robatori. Ho ha de denunciar als Mossos d’Esquadra.  Tancat 

131/2015 
184/2015 
263/2015 
272/2015 
364/2015 

Demana pels Serveis Territorials d’Ensenyament de 
la Generalitat. 

Se l’indica.  Tancat 

134/2015 Per informar-se sobre la seva pensió. A la Tresoreria de la Seguretat Social.  Tancat 

138/2015 Vol fer una consulta sobre una herència.  Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria fer la consulta a un advocat. 

Tancat 

180/2015 
297/2015 
327/2015 

Pateix humitats provinents del veí i no ho 
soluciona. 

Al ser una qüestió entre veïns, se l’informa que potser podria 
plantejar la situació al Servei de Mediació. 

. Tancat 

185/2015 Té una denúncia de trànsit, correspon a un altre 
municipi 

 Pot presentar al.legacions. Tancat 

186/2015 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 

198/2015 L’Inem li demana la devolució del subsidi que ha 
cobrat durant un any. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Hauria de presentar recurs. 

Tancat 
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240/2015 Té una ordre d’expulsió i no està d’acord..  Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria assessorar-se amb un 
advocat. Se l’informa del Servei d’Orientació Jurídica  

Tancat 

243/2015 Pateix molèsties provinents d’uns okupes a la finca 
veïna. 

 Cal denunciar-ho als Mossos d’Esquadra. Tancat 

256/2015 Es queixa que a la seva mare que està ingressada en 
un centre sociosanitari, no rep l’atenció adequada. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria presentar la queixa al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 

Tancat 

259/2015 Ha patit un escapament d’aigua cosa que li ha 
provocat una despesa.  

 Colsultar-ho a la companyia de l’assegurança de la llar. Tancat 

280/2015 Vol consultar sobre la seva pensió. A la Tresoreria de la Seguretat Social.  Tancat 

298/2015 Ha patit una estafa.  Ha de fer la denúncia als Mossos d’Esquadra. Tancat 

319/2015 No li concedeixen logopeda per al seu fill.  Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria presentar la queixa al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 

Tancat 

325/2015 
342/2015 

Consulta laboral.  Hauria de dirigir-se a un assessor laboralista. Tancat 

343/2015 
346/2015 

Té la seva mare ingressada en una residència i no 
està satisfet del tracte que rep. 

 Se l’informa de les competències del Defensor del 
Ciutadà de Mataró. Caldria presentar la queixa al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 

Tancat 

361/2015 Considera excessiva la minuta que li ha presentat 
l’advocat. 

 Pot consultar-ho al Col.legi d’Advocats. Tancat 

373/2015 Ha rebut de la Delegació de Trànsit una denúncia 
per infracció de trànsit d’un vehicle del qual no és 
propietari. 

 Ha de presentar al.legacions a Trànsit Tancat 
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