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1.- INTRODUCCIÓ

La presentació d'aquest informe, corresponent a l'any 2004, tanca la tasca desenvolupada per
l'Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró, en els quatre anys corresponents al primer mandat
del seu titular, motiu pel qual la seva exposició inclou, tot i la separació any per any, una visió
global de tot aquest període.
Aquesta circumstància ens permet oferir una anàlisi conjunta de tot el període i, veure
l’evolució que ha experimentat l'Oficina a partir de les queixes dels ciutadans, durant tot aquest
temps.
Primerament s'ha de fer referència al fet que l'Oficina va començar la seva tasca des de zero,
sense que ni el titular ni els seus col·laboradors tinguessin cap experiència concreta al respecte,
motiu pel qual les primeres actuacions van prendre exemple de les actuacions dels homònims
autonòmic i estatal.
En aquest primer període l'organització del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya,
que es gestiona des de Santa Coloma de Gramenet, s’ha convertit en una eina de suport, ja que
ha permès l'intercanvi d'experiències i coneixements entre tots els que hem acceptat la
responsabilitat que representa exercir aquesta tasca de control de l'administració i de defensa
dels drets dels ciutadans.
Tot i amb això, i disposar de suficients mitjans personals i materials, he de destacar la sensació
de solitud que s’experimenta en tramitar i resoldre les queixes dels ciutadans, per la
responsabilitat que això comporta, en primer lloc davant l’interessat, però també davant de
l'administració o Ajuntament.
És molt important per un Defensor, ser receptiu i mostrar sensibilitat davant la queixa, consulta
o reclamació del ciutadà, ja que per aquest, la seva és una qüestió important, igual com ho és ser
rigorós alhora de resoldre. Però potser la tasca més difícil ha estat, a part de motivar les
decisions, justificar els suggeriments presentats a l'Ajuntament o als seus Serveis.
És cert i som conscients que la redacció que es dóna a les resolucions de les queixes, potser ha
estat massa jurídica, però no hem d'oblidar que el seu destinatari final es un tècnic de
l'Ajuntament, ben preparat i coneixedor de la normativa especifica, ja que és a aquest a qui es
suggereix la modificació d'un criteri o es recomana una interpretació diferent de l'aplicada fins
aleshores. Des d'aquest punt de vista cal una motivació i justificació de contingut jurídic o
tècnic, però malgrat aquesta raó, és la redacció una qüestió que tenim pendent de resoldre
degudament, per fer-la més acurada i entenedora pel ciutadà.
S'ha de ressaltar també que les resolucions del Defensor del Ciutadà, sigui quin sigui el seu
destinatari, han estat, d'entrada, rebudes sempre amb total respecte, tot i la discrepància en
alguns casos i, des d'aquesta diferència, s'ha acceptat o no el suggeriment, encara que hem de dir
que majoritàriament s’han assumit.
Cal recordar que l'acceptació d'un suggeriment o recomanació, implica que no hi ha un pas
enrera. És a dir, la modificació d'un criteri o una nova interpretació beneficia no només al
ciutadà afectat en l'expedient concret, sinó a la resta d'afectats en temes o qüestions similars. Per
això, el Defensor del Ciutadà planteja suggeriments a l'administració, independentment de que
la queixa concreta hagi estat o no estimada.
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Aquest és el resultat més positiu i efectiu de la tasca del Defensor, cada suggeriment acceptat
implica un pas endavant i una millora per a la ciutadania que no té marxa enrera.
Hem de recordar, a tall d'exemple, el protocol d'actuació per a la gestió i control de les molèsties
degudes al soroll d'activitats, el retorn de les fiances dels guals, conseqüència de la modificació
de la normativa municipal on ja no s’exigeix aquesta garantia. La consulta de bases de dades
prèvies a la resolució, la resolució expressa de les peticions, tot defugint el silenci administratiu.
La lenta però constant implantació dels Síndics o Defensors Locals a Catalunya, on ja
n'existeixen uns 30 és, crec, imparable. No hem de recular massa temps per adonar-nos que són
els Ajuntaments, amb plenes facultats d'auto-organització i autonomia, els que prenen la
iniciativa, en un primer moment adherint-se a la Carta de Drets dels Ciutadans d'Europa (any
1998) i més endavant, desenvolupant els propis reglaments orgànics interns, creant i regulant la
figura del Defensor del Ciutadà o Síndic Municipal.
És un clar símptoma de salut i maduresa democràtica, ja que són les pròpies administracions
locals les que posen en marxa aquests òrgans de control extern i independent de la seva
actuació.
A partir d'aquí, els Síndic o Defensors comencen la seva tasca, de diferent forma, amb més o
menys mitjans personals o materials, però en definitiva s’inicia el control de l'actuació
administrativa municipal, s'organitza el Fòrum de Síndics i s'unifiquen normatives, criteris de
tramitació i de resolució, fins que és el propi legislador el que recull totes aquestes iniciatives i
al reformar la Llei de Bases de Règim Local de Catalunya, s’estableix una primera regulació
d'aquesta Institució.
Aquest moviment ja no s'atura, fins i tot la recentment aprovada Constitució Europea i
l'esborrany de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya recullen el dret bàsic dels ciutadans a
disposar d'una bona administració, dret que la pròpia administració està obligada a complir i a
fer viable, posant a disposició dels Defensors del Ciutadà, una eina de gran interès.
És un dret de les persones rebre un tracte imparcial i equitatiu, i una resposta dins un termini
raonable. És a dir, a ser escoltats, a accedir a l'expedient, a la motivació de les decisions i
resolucions, a veure reparats els perjudicis, etc., aspectes que ja estan recollits de forma dispersa
en diverses normes legals. La novetat, però es produeix a partir del moment en que s'agrupen
sota un únic enunciat i se'ls atribueix categoria de dret bàsic.
Una bona administració és aquella que informa, actua amb transparència, fomenta la
participació ciutadana, gestiona de forma rigorosa i assumeix responsabilitats, actuant
fonamentalment a partir de tres premisses: diàleg, transparència i interlocució. Es tracta, en
definitiva, de donar categoria de norma al sentit comú.
I és precisament en base a aquest sentit comú, amb el que actua, resol, suggereix o recomana el
Defensor del Ciutadà.
L'objectiu de l'Oficina del Defensor del Ciutadà, a part de servir als ciutadans, orientant-los,
assessorant-los, tramitant i resolent les seves queixes, és facilitar a partir de la seva intervenció i
experiència, sempre objectiva i independent, una informació complementària, amb la voluntat
de contribuir a la millora de la gestió de l’Ajuntament, servint d'eina per a la seva intervenció
indirecta en l’administració del municipi.
Les queixes dels ciutadans, es refereixen sempre a casos i supòsits concrets, on plantegen els
problemes o qüestions des del seu punt de vista personal, i que poden o no haver estat estimades
pel Defensor, sigui pel motiu que sigui, formal o no, però la simple presentació de la queixa o
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reclamació, i la seva incidència en l’estadística conjunta, sí que permet fer el diagnòstic general
del que preocupa als ciutadans.
I és aquesta estadística conjunta la qual conforma l’informe anual del Defensor del Ciutadà, eina
fonamental de la seva actuació, ja que la seva publicació i presentació comporta fer transcendir
les queixes dels ciutadans a l'opinió pública i als responsables de la política municipal. Tant els
que tenen responsabilitats de govern, com els que estan a l’oposició, i als gestors del govern
municipal, pel que sempre s’ha d'entendre amb cert sentit crític, però positiu, amb afany
constructiu, ja que el que guia la nostra tasca és l'esperit de col·laboració amb l'Ajuntament i el
servei a la ciutadania.
D'aquests quatre anys d'experiència, resulta que les queixes i consultes dels ciutadans s'han
referit, de major a menor importància, a temes de consum, denúncies de trànsit, molèsties
provinents d'activitats, qüestions de veïnatge, obres i manteniment de la via pública, temes
jurídics, de residus i de neteja, tinença d'animals, elements urbans i senyalització, reclamació de
danys, policia local, i companyies de serveis i habitatge, evidenciant-se aquestes com les
qüestions que més els preocupen.
Finalment, cal deixar constància de que la tasca del Defensor del Ciutadà no seria possible sense
la col·laboració de les persones que integren els diferents Serveis Municipals ni de les que
formen part de l'Oficina, quina participació resulta del tot imprescindible.
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2.- FUNCIONAMENT DE L’OFICINA

Tot i que sigui una reiteració del que s'exposa en anteriors informes, considerem necessari fer
una breu referència de quin és el funcionament de l'Oficina.
La seva implantació va ser acordada pel Ple de 20 de novembre de 2000, desenvolupant
diversos articles del ROM., darrerament modificat per adaptar-lo a la Modificació de la Llei de
Bases de Règim Local de l'any 2002.
D’acord amb aquesta normativa l’Oficina atén les consultes i visites, tant personals com
telefòniques, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores i, rep la
documentació que se li adreça, registrant-la i acusant-ne recepció, disposant d’un registre
especial de queixes.
Qualsevol ciutadà es pot adreçar al Defensor, per sol·licitar-li la seva actuació, sempre que
tingui interès legítim respecte de l’objecte de la queixa que, ha de referir-se a un expedient o
actuació administrativa prèvia.
Rebudes les queixes, el Defensor les investiga, no admetent les anònimes, ni les mancades de
fonament o privades, ni les que el denunciat no sigui l’Ajuntament de Mataró, organismes
autònoms, empreses municipals o concessionàries de serveis públics.
Les resolucions del Defensor del Ciutadà prenen la forma de recomanació i no poden anul·lar ni
modificar els actes administratius, sancions ni decrets, ni poden entrar a valorar les
manifestacions de les parts interessades o els informes tècnics, limitant-se a l’estricte control del
procediment seguit i al principi de legalitat, no podent ser objecte de recurs de cap mena, tot i
que és permès fer recomanacions, recordar deures legals i suggerir actuacions concretes.
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3.- ACTIVITAT DE L’OFICINA DURANT L’ANY 2004

3.1.- INTERVENCIONS
Durant aquest darrer any 2004 s’han realitzat un total de 725 intervencions, majoritàriament de
caràcter personal o presencial, segons exposa el següent quadre:
I n te r v e n c io n s to ta ls
2001

2002

2003

c o rreu
0 ,6 4 %

2004

c o rre u
e m a il
fa x
p e rso n a l
te lè fo n
d 'o f i c i

6
18
7
542
162
2

6
28
6
581
149
1

5
43
12
561
126
4

2
44
7
543
129
0

T o ta l

737

771

751

725

d 'o f i c i
0 ,2 3 %

19
133

em a il
4 ,4 6 %
fa x
1 ,0 7 %

te lè fo n
2
1 8 , 937 %

2227
566
7

p erso n a l
7 4 ,6 3 %

2984

La comparació d’aquesta estadística amb la dels anys anteriors, reflecteix una certa continuïtat
al llarg del període 2001-2004, només amb petites diferències.
Es pot destacar que el nombre d'aquestes intervencions guarda similar proporció amb les que es
produeixen en d'altres poblacions, tenint en compte el respectiu nombre d'habitants, i fins i tot
amb l'estadística del Síndic de Greuges de Catalunya.
Seguidament s'exposa el que ha motivat la intervenció del Defensor del Ciutadà.
M otiu intervencions
2001
consultes

informació general
oficina, expedient,
presentació queixa
total
q
queixes sense referents a serveis de
l'ajuntament
expedient
tema jurídic
veïns
altres administracions
temes de consum
varis
total
queixes amb
expedient
TO T AL

2002

2003

2004

166
390

219
219

175
175

152
152

258

188
18
48

199
26
34

219
22
24

258

31
150
31
466

20
162
44
485

22
156
41
484

1693

89

86

91

89

355

737

771

751

725

2984

224
exped ien ts d e
queixa
12%

consultes
936
31%

intervenció
sen se
exped ien t
57%

Cal recordar, per tal de facilitar el diagnòstic, que des de l'any 2002, mantenim les que es
denominen INTERVENCIONS SENSE EXPEDIENT DE QUEIXA, de tal manera que les
intervencions en què s’ha fet una gestió, tràmit, derivació o s’ha donat informació, també estan
incloses, de forma desglossada i això permet de conèixer el motiu pel qual el ciutadà es dirigeix
a l’Oficina del Defensor del Ciutadà, la gestió realitzada i el seu estat final o, el servei al que
s’han derivat i també de si es tracta de casos sense relació amb l’actuació municipal.
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El següent quadre exposa la classificació d'aquestes intervencions sense expedient de queixa
que estan relacionades a partir de la pàgina 117.
Intervenció sense expedient
2002

2003

2004

im postos i taxes
em barg
reclamació patrimonial
consulta arxiu municipal
padró
procés selectiu
denúncies trànsit i altres
actuació policia local
inseguretat a la via pública
molèsties activitats
antenes telefonia mòbil
elements urbans i senyalització
urbanisme
obres i manteniment via pública
residus i neteja
cementiri
serveis socials
sanitat
animals
carnet blau
relacions ciutadanes
procedim ent
im e
im pem
cia d'aigua
transport públic
habitatge
temes jurídics
veïns
temes de consum
altres adm inistracions
diversos

9
2
9
0
2
2
35
7
2
15
2
24
0
19
7
2
14
4
6
5
2
0
2
2
3
2
11
18
48
150
31
31

12
5
10
0
8
3
36
6
3
31
0
10
4
21
4
0
15
2
9
1
1
2
1
1
6
2
6
26
34
162
20
44

11
3
6
1
2
0
62
6
1
37
0
11
3
22
13
5
6
1
11
6
1
0
1
0
5
3
2
22
24
156
22
41

total

466

485

484

D'aquests quatre anys d'experiència, resulta que les queixes dels ciutadans s'han referit, de major
a menor importància, a temes de consum, denuncies de trànsit, molèsties provinents d'activitats,
qüestions de veïnatge, obres i manteniment de la via pública, temes jurídics, residus i neteja,
tinença d'animals, elements urbans i senyalització, reclamació de danys, policia local,
companyies de serveis i habitatge.
3.2.- QUEIXES
El nombre de reclamacions que han donat lloc a expedients de queixa, han estat enguany, 89 en
total, dues menys que l’any 2003, mantenint-se igualment una similar proporció en tot el
període.
Aquests expedients de queixa, oberts a partir de l’estudi de la reclamació presentada pel ciutadà
i el compliment del que estableix la norma reglamentària de funcionament de l’Oficina,
impliquen, necessàriament, la comunicació expressa a l’interessat de la seva admissió o no i, en
el primer cas, l’inici de la seva tramitació, sol·licitant al servei municipal afectat la corresponent
informació per a poder resoldre-la.
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R ecepció queixes
2001

2002

2003

2004

correu
e-mail
fax
personal
telèfon
d'ofici

5
6
5
68
3
2

1
2
2
76
4
1

3
9
5
68
2
4

1
16
6
66
0
0

Total

89

86

91

89

d'ofici
1,97%

telèfon
10
2,54%

33
18
278
9
7

e-m ail
9,30%

correu
2,82%

fax
5,07%

personal
78,31%

En el següent quadre es reflecteixen les queixes admeses i les no admeses, especificant el motiu.
Q ueix es ad m eses/n o ad m eses
2001

2002

2003

2004

59
2

65
0

72
0

79
0

5

7

3

2

11
10
0
0

2
4
4
1
1
15
4

3
2
1
0
2
10
0

91

89

adm eses
no ad m eses anònim a
m anca de
com p etència
m anca queixa prèvia
m anca de fonam ent
desapareix causa
pro cés judicial
traslladad a al síndic
total
d'ofici

28
2

2
10
0
0
1
20
1

T ota l

89

86

275
d'ofici
2%
no adm eses
21%
adm eses
77%

73
7

De la comparativa dels quatre anys de funcionament, es constata que el nombre de queixes
admeses a tràmit ha mantingut un augment progressiu, passant de les 59 del primer any a les 79
de l'any 2004. Per tant, la tramitació i resolució de queixes ha augmentat considerablement.
La següent es la classificació, en tot el període 2001-2004 dels expedients de queixa segons al
servei que afecten i el tipus de qüestió que plantegen.
Expedients de queixa per serveis
Varis

14

Mataró Bus

3

Aigües Mataró

3

Pumsa

3

Patronat Municipal d'Esports

2

Patronat Municipal Cultura

6
IME

13

Benestar Social, Sanitat i Consum

9

Serveis Municipals

12

Manteniment

11

Urbanisme

4

Obres

8

Ciutat Sostenible

69

Policia Local

23

Mobilitat

22
111

Jurídico-Administratiu de Via Pública
OGT

15

Secretaria

6

Compres i Contractacions

1

Oficina d'Atenció Ciutadana

1
1

Gestió Econòmina
Ingressos

17
1

Comunicació
0

20

Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró
Informe anual 2004

40

60

80

100

120

8

Es manté la mateixa proporció en els quatre anys, el Servei Jurídic Administratiu de Via Pública
(multes i sancions) és el primer destinatari de les queixes dels ciutadans i, s’ha de destacar la
reducció de les queixes que han afectat al Servei de Ciutat Sostenible (Llicències), al llarg de tot
el període, estant la resta molt distribuïda.
C la s s ific a c ió d e ls e x p e d ie n ts d e q u e ix a p e r s e r v e i i te m à tic a
2001
C o m u n ic a c ió
I n g r e s so s
G e s tió E c o n ò m in a
O fic in a d 'A te n c ió
C iu ta d a n a
C o m p res i
C o n tr a c ta c io n s
S e c r e ta r ia

im p o s to s i ta x e s
m a n c a d e re s p o s ta
re p a ra c ió e q u ip a m e n t
m u n ic ip a l

2002
1
5
1

2003

4
1

T o ta l

2
2

2

1

in fo rm a c ió

n o tific a c io n s
re c la m a c ió p a trim o n ia l
d o m ic ilia c ió re b u ts
n o tific a c io n s
e m b a rg
OGT
m a n c a d e re s p o s ta
e x p e d ie n t s a n c io n a d o r
J u r íd ic o -A d m in is tr a tiu d e s e tim a c ió a l.le g a c io n s
d e n ú n c ie s trà n s it
d e V ia P ú b lic a
m a n c a d e re s p o s ta
p e r la re s p o s ta n e g a tiv a a la
s e v a p e tic ió
s e n y a liz a c io n s i e le m e n ts u rb a n
M o b ilita t
m a n c a d e re s p o s ta
c u rs e d u c a c ió v ià ria
a c titu t in c ív ic a
v e h ic le a b a n d o n a t/d e sg u a s
tra c te a g e n t
P o lic ia L o c a l
e x p e d ie n t s a n c io n a d o r
m o lè s tie s a c tiv ita t/o b re s
a n te n e s te le fo n ia m ò b il
c o n c e s ió llic è n c ie s
C iu ta t S o s te n ib le
o b ra p ú b lic a
m a n c a d e re s p o s ta
O bres
U r b a n is m e
m a n c a d e re s p o s ta
m a n c a d e re s p o s ta
m o lib ià ria u rb à
M a n te n im e n t
c e m e n tiri
n e te ja /b ro s s a
S e r v e is M u n ic ip a ls
c a rn e t b la u
m o lè s tie s a n im a ls
B e n e s ta r S o c ia l, S a n ita t p la g u e s
m a n c a d e re s p o s ta /a te n c ió
i C o n su m
IM E
P a tr o n a t M u n ic ip a l
C u ltu r a
P a tr o n a t M u n ic ip a l
d 'E s p o r ts
P u m sa
A ig ü e s M a ta r ó
M a ta r ó B u s
V a r is

2004

1

2

1
1

2

4

2
1

1
3

5
12

20

24

20

6
1
1
3

9

3
1
2
1
1
3

2
1
23

12
2

2

4

2

1

6

3
1
2
1

14
6

9
2
8
16
2
1
1
2
1
4
1
6
5
1

1

2

1
1
1
3

2
8

1
3

1

1

0

2

1

4
1
1
2
2
3
1
3

1

2
1
5

1
2
4

4

89

86

91

89

Per la seva procedència, la distribució ha estat constant en els quatre anys:
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E x p e d ie n ts d e q u e ix a p e r b a r r is
2001

2002

2003

P a la u E sc o rx a d o r
2%

2004

C e n tre
E ix a m p le
P a la u -E s c o r x a d o r
R o c a fo n d a
V is ta A le g re
M o lin s -T o rn e r
C ire ra
L a L là n tia
C e rd a n y o la N o rd
C e rd a n y o la S u d
P eram às
P l a d 'e n B o e t
A ltre s
d 'o f i c i

11
36
1
2
10
2
5
0
6
2
4
2
6
2

3
29
2
12
5
5
6
1
8
4
2
2
6
1

5
35
2
2
5
3
7
3
4
6
2
2
11
4

4
23
3
8
4
3
9
2
5
3
5
3
17
0

T o ta l

89

86

91

89

E ix a m p le
34%

23
123
8
24
24
13
27
C e n tre
6% 6
23
15
13
9
40
7

R o c a fo n d a
7%

V is ta A le g re
M o lin s -T o rn e r
7%
4%
C ire ra
8%
L a L là n t ia
2%

A lt r e s
11%
d 'o f i c i
2%

P l a d 'e n B o e t
3%

C e rd a n y o la N o rd
6%
C e rd a n y o la S u d
4%

P era m à s
4%

3.3.- RESOLUCIONS
Rebuda i estudiada la queixa i la informació o expedient municipal, és resolta respecte la seva
estimació o desestimació, de forma motivada, la qual cosa es comunica al ciutadà i al servei
afectat. A la resolució poden constar-hi les recomanacions, recordatoris de deures legals o
suggeriments que s’estimen convenients de fer. Les recomanacions es refereixen a l’eventual
modificació de les ordenances o interpretació d’aquestes, els recordatoris a l’obligació de
l’administració de donar resposta a les peticions dels ciutadans dins del termini corresponent i
els suggeriments a una actuació determinada en el cas concret.
En el següent quadre es fa constar la descripció de les resolucions dictades en tot el període,
especificant si estimen o no la queixa i, en cada cas, si es formula alguna recomanació,
recordatori o suggeriment.
R esolucions

estim a
estim a/reco rd a
estim a/reco m ana/su ggereix
estim a/reco rd a/reco m ana
estim a/reco rd a/reco m ana/sugg
ereix
estim a/reco rd a/suggereix
estim a/sug gereix
d esestim a
d esestim a/reco m ana
d esestim a/reco rd a
d esestim a/reco rd a/recom ana/su
ggereix
d esestim a/reco rd a/suggereix
d esestim a/sugg ereix
T o ta l

2001

2002

2003

2004

0
5
1
1

2
4
0
0

4
7
0
0

3
0
0
0

1
2
8
20
1
0

0
3
7
31
3
3

0
6
22
24
0
3

0
2
23
28
0
2

1
1
10

0
0
9

0
0
7

0
1
9

1
2
35

51

62

73

68

254

9
16
1
1
1
13
60
103
4 a
d esestim
60%
8

e s tim a
d e s e s tim a

101
153
estim a
40%

D'aquesta darrera informació, resulta que en tot el període sempre han estat més nombroses les
resolucions en les que es desestima la queixa del ciutadà, encara que els darrers dos anys, la
diferència entre les desestimacions i les estimacions s'ha reduït, augmentant el percentatge
d'aquestes darreres.
Tenint en compte que, independentment de que la queixa del ciutadà hagi estat o no estimada, el
Defensor del Ciutadà formula en les seves resolucions suggeriments, recordatoris de deures
legals i recomanacions als diferents Serveis Municipals, passem a exposar el quadre relatiu
només als suggeriments, ja que aquests impliquen, necessàriament una resposta expressa,
d'acceptació o rebuig, per part del Servei Municipal afectat. El sentit dels recordatoris,
recomanacions i suggeriments poden consultar-se en l'extracte a partir de la pàgina 24.
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Resposta suggeriment
2001

2002

2003

2004

acceptat
no acceptat
pendent

18
2
7

17
6
7

27
12
11

28
15
6

Total

27

30

43

49

no
acceptat
28%

90
35

acceptat
72%

Cada any ha anat augmentant el nombre total de suggeriments i, el resultat global de tot el
període es que 3 de cada 4 suggeriments fets pel Defensor del Ciutadà, han estat acceptats pel
Servei que n'era destinatari.
També s'ha de destacar que en aquesta estadística de suggeriments acceptats, han tingut molta
incidència aquells que es refereixen a la devolució de la Taxa de Grua quan els expedients
sancionadors no són resolts o s'arxiven (6 l'any 2003 i 9 l'any 2004) havent-se mantingut mentre
el Ple no ha donat resposta al que va ser presentat en l'anterior informe. Si s'exclouen aquests
suggeriments concrets, resulta que el nivell d'acceptació global és del 82 %.
3.4.- DURACIÓ DELS EXPEDIENTS:
Aquest és un aspecte que esdevé fonamental en el funcionament de l'Oficina, ja que de la
rapidesa de la resposta o solució de la queixa plantejada, en depèn el seu prestigi davant del
ciutadà. El temps de tramitació es compta des del dia de la presentació de la queixa fins a la
seva resolució, i inclou tant el temps que tarda el Servei afectat en trametre la informació
sol·licitada, s'hagi hagut d'ampliar o no, com el que destina l'Oficina per a resoldre, resultant que
la majoria d'expedients s'han resolt més enllà dels 60 dies.
Del següent quadre resulta que, el nombre d'expedients amb una tramitació que supera els 60
dies ha anat en augment progressiu i són una àmplia majoria.
Temps de tramitació dels expedients de queixa
2001

2002

2003

2004

menys de 10 dies
entre 10 i 29 dies
entre 30 i 60 dies
més de 60 dies
pendent

16
17
27
20
9

6
14
24
41
10

4
17
20
48
12

0
10
22
60
9

Total

89

95

101

101

26
més de 60
dies 58
48% 93

menys de 10
dies
8%

entre 10 i 29
dies
17%

169
entre 30 i 60
dies
27%

La durada de la tramitació dels expedients es considera massa llarga, la causa tant pot ser el
temps en rebre la informació del servei implicat o el temps que tarda l’Oficina a resoldre, per
això crec que pot ser positiu que ens els propers informes es faci constar separadament un i
altre, establint així un millor sistema de control.
Al tancar aquest informe hi ha nou expedients pendents de resoldre, quatre de l’any 2003 i cinc
del 2004, alguns pendents de rebre la informació sol·licitada, altres s’han traslladat al Síndic de
Greuges de Catalunya i algun perquè el promotor ha iniciat un procediment judicial.
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També cal remarcar que les respostes a la majoria dels suggeriments emesos en la resolució de
la queixa, han tardat més de 60 dies, tal com resulta del quadre següent.
Temps de resposta als suggeriments
2001

2002

2003

2004

menys de 10 dies
entre 10 i 29 dies
entre 30 i 60 dies
més de 60 dies
pendent

4
2
4
10
7

1
6
5
10
7

3
14
9
13
11

0
11
13
17
6

Total

27

29

50

49
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menys de 10
dies
7%

més de 60 dies
33
41%

31
50

entre 10 i 29
dies
27%

entre 30 i 60
dies
25%
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4.- ALTRES ACTIVITATS DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ

- Presentació al Ple del mes de març de l’informe anual del 2003.
- Assistència a l’acte de presentació de la Carta de Serveis de Llicències.
- Assistència a l‘acte de felicitacions i distincions amb motiu del Dia del Cos dels Mossos
d’Esquadra.
- Assistència a la pressa de possessió del nou Alcalde Il.ltre. senyor Joan Antoni Baron i Espinar.
- Assistència a l’acte de la celebració del dia de la Policia Local.
- Assistència a la inauguració del nou edifici municipal de Via Pública i de la Comissaria de la
Policia Local.
- Diverses reunions de treball amb el cap del Servei de Participació Ciutadana, el cap del Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública, el cap del Servei de Ciutat Sostenible i amb el Conseller
delegat de Presidència.
- Assistència al Consell Municipal de Seguretat i Prevenció.

- Assistència a la presentació de l’informe anual del Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona i
del Defensor del Vilatà/Vilatana d’Argentona.
- Assistència a l’acte de presa de possessió del Síndic de Greuges de Catalunya l’Il.lustre Senyor
Rafael Ribó i Massó.
- Assistència a l’acte acadèmic institucional “Pau Casals a Prada (1939-1950) amb motiu de la
diada Nacional de Catalunya a càrrec del senyor Ramon Gual,
- Assistència a la pressa de possessió del Síndic Municipal de Greuges de Terrassa, senyor Joan
Sales Homs.
- Jornades Commemoratives del Vintè Aniversari de la Llei del Síndic de Greuges, el M.H. Sr.
Jordi Pujol i Soley pronuncià la conferència “El Síndic de Greuges i la defensa dels drets en
l’autogovern de Catalunya”
- Firma del protocol dels Síndics i Defensors locals amb el Síndic de Greuges de Catalunya a la
ciutat de Manlleu.

- Diverses reunions de treball per preparar les propostes del Fòrum dels Síndics i Defensors locals
en relació a una eventual futura modificació de la Llei de Bases de Règim Local de Catalunya. Les
trobades s’han realitzat a Manlleu, Mataró, i a Santa Coloma de Gramenet.
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- Assistència i participació durant el mes d’abril a la VI Trobada anual de Síndics i Defensors
locals a Reus.
- Reunió de treball del Fòrum de Síndics i Defensors locals amb el Síndic de Greuges de Catalunya
a la seu de la Sindicatura.
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5.- FÒRUM DE SÍNDICS I DEFENSORS LOCALS

En el darrer any 2004 el Fòrum de Síndics i Defensors Locals ha estat coordinat pel Defensor
del Ciutadà de Manlleu i pel Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Les
seves activitats en diverses reunions de treball durant l’any han estat:
-

-

Unificació i classificació comuna de recompte de les actuacions de tots els Defensors o
Síndics.
La participació del Fòrum en el Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004, dins del
Debat "Drets Humans, necessitats emergents i nous compromisos".
Mostres de Solidaritat amb l'atemptat de l' 11-M.
Trobada de Síndics del mes d'abril de 2004.
Participació al programa de TV "Els matins de TV3".
Participació en el Seminari de Drets Humans i administració local, del mes de juny,
organitzat pel Consell d'Europa.
Formulació i presentació de propostes al Nou Estatut de Catalunya, amb entrevistes
amb el Conseller Sr. Joan Saura, impulsor de la proposta de modificació, amb el Sr.
Joan Ridao, President de la Comissió d'Organització de l'Administració de la
Generalitat i Govern Local i el Síndic de Greuges de Catalunya Sr. Rafel Ribó.
Protocol de col·laboració entre els Síndics i Defensors Locals i el Síndic de Greuges de
Catalunya.

Igualment, les qüestions debatudes entre els membres del Fòrum han estat:
-

Sorolls.
Llei 57/2003 de “Medidas sobre la modernización del gobierno local”, aprovada pel
Govern Central i la Comisión de Sugerencias creada per aquesta llei.
Protecció de Dades.
Companyies de serveis municipals.
Articles d'opinió sobre els Defensors del Ciutadà.
Llars d'infants.
Estafes telefòniques.
Plusvalua.
Ordenances de civisme i convivència.
Xarxa elèctrica.
Horaris comercials.
Zones Blaves.
Guals i reserves d'estacionaments.
Antenes de Telefonia mòbil.

S’adjunta la relació de Síndics i Defensors Locals que configuren el Fòrum.
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RELACIÓ DE SÍNDICS I DEFENSORS LOCALS
LOCALITAT

INSTITUCIÓ

TITULAR

Amposta

Defensor de la Ciutadania

Eloi Toldà Andreu

Argentona

Defensor del Vilatà-Vilatana

Ferran Merino Coloma

Badalona

Síndic Defensor de la Ciutadania

Armand Soler Alcaraz

Barcelona

Síndica de Greuges de Barcelona

Pilar Malla i Escofet

Cambrils

Defensor de la Ciutadania

Francesc Amela Traver

Figueres

Síndic Municipal de Greuges

Eduard Puig Pujol

Girona

Defensora del Ciutadà

M. Teresa Seseras Vicens

Granollers

Defensor del Ciutadà

Jordi Baulies Cortal

Igualada

Síndica de Greuges

Pilar Colom Daviu

La Masó

Síndic municipal de Greuges

Ramón Barrabeig Vilella

La Seu d’Urgell

Síndic municipal de Greuges

Joan Massa Sarrado

L’Escala

Síndic de Greuges

Francesc Torrent Rustey

Lleida

Síndica municipal de Greuges

Teresa Areces Piñol

Manlleu

Defensor del Ciutadà

Miquel Torrents Espuña

Mataró

Defensor del Ciutadà

Jordi Puigderrajols Coll

Mollet

Síndic Personer

Francisco Amaya Moreno

Palamós

Síndic municipal de Greuges

Jordi Sistach i Roure

Reus

Síndic de Greuges

Francesc Palacin Artiga

Ripoll

Síndic de Greuges

Xavier Anton Bofill

Rubí

Síndic de Greuges

Jordi Quintàs Safons

Salt

Defensor del Ciutadà

Miquel Brugués Costabella

Sant Boi de Llobregat

Síndic municipal de Greuges

Carles Dalmau i Ausàs
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Santa Coloma de Gramenet

Defensor de la Ciutadania

Fernando Oteros Salas

Terrassa

Síndic municipal de Greuges

Joan Sales Homs

Tiana

Síndic de Greuges

Jordi Figueres Anmella

Vilafranca del Penedès

Síndica municipal de Greuges

M. Glòria Valeri Ferret

Vilanova del Vallès

Síndica municipal de Greuges

Núria Villanueva i Rey

Vilanova i la Geltrú

Defensor de la Ciutadania

Joan Collel Xirau
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6.- CONVENI AMB AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

El dia 20 de desembre de 2004 va tenir lloc, a Manlleu, seu de l'Oficina del Defensor encarregat de
coordinar el Fòrum en aquest darrer any, la signatura per part dels Defensors Locals i el Síndic de
Greuges de Catalunya, d'un protocol de col·laboració institucional.
En aquest Conveni, es fomenta el treball conjunt, per tal de millorar els serveis als ciutadans i
s'estableixen les bases de la col·laboració per tal d'assegurar la resolució ràpida i eficaç de les
queixes, evitant la presentació, tramitació i resolució duplicada de queixes dels ciutadans,
respectant sempre el seu dret de triar qui vol que la resolgui.
Es tracta d'una eina molt interessant i, amb molt de futur, que permet l'intercanvi d'informació i
criteris de resolució, la posada en comú de mitjans i, en definitiva, una millora del servei que
aquestes institucions presten als ciutadans, apart de posar a disposició dels Defensors Locals la
capacitat de iniciativa normativa del Síndic de Greuges de Catalunya, disposar del seu suport en la
divulgació de la institució i la reclamació de la seva suficiència financera.
S'ha de ressaltar, i agrair, l'interès personal que ha tingut l'actual Síndic de Greuges de Catalunya,
Sr. Rafael Ribó, en la signatura d'aquest Conveni.
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7.- CONCLUSIONS

Com ja s'ha dit en la presentació de cada informe, l'Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró,
és una eina perfectament vàlida i eficaç per a l'atenció i orientació del ciutadà i, sobretot,
constitueix un instrument perfecte per a la millora de les relacions entre Administració i
ciutadania, permetent al mateix temps, la revisió i solució d'aquells defectes en què aquella hagi
pogut incórrer, tal com ho demostra l’augment del nombre d'expedients o queixes admeses a
tràmit al llarg de tot el període i l'alt nivell d'acceptació dels suggeriments que fa el Defensor,
per part dels Serveis Municipals.
Es constata també com cada any que continua sent necessari fomentar i divulgar la utilització i
existència d'aquest servei als ciutadans.
Per tant, de nou, amb la mateixa ferma intenció i voluntat de contribuir al perfeccionament de
l'actuació municipal i de la pròpia Oficina, hem de proposar:
1r.- Que es mantingui i es porti a terme una constant activitat de divulgació de l'Oficina del
Defensor del Ciutadà de Mataró.
2n.- Que, per tal de reduir el temps de tramitació dels expedients de queixa, cal exigir el
compliment de les instruccions donades a tots els Departaments i Serveis de l'Ajuntament, per a
què contestin les sol·licituds i requeriments del Defensor del Ciutadà de la forma més ràpida i
preferent possible, respectant el termini fixat.
3r.- Que el Ple debati i doni resposta al suggeriment presentat l'any passat en relació a quin és el
criteri que s’ha d’aplicar respecte la devolució de la Taxa de Grua, en aquells casos, en que la
infracció ha prescrit o l’expedient sancionador no ha estat resolt dins del termini.
En tots aquests casos els ciutadans que havien sol·licitat, en les seves al·legacions, la devolució
de la Taxa de Grua satisfeta, la qual s’havia denegat perquè s'interpreta que aquesta taxa es
merita pel simple fet de l’enganxament i/o trasllat, ingrés o permanència del vehicle en el
dipòsit municipal, és a dir, que ve determinada per la prestació del servei.
La nostra opinió, però, és que la taxa va ineludiblement lligada al procediment sancionador, de
tal forma que quan, per motius o raons imputables a l’administració, com la manca de resolució
o prescripció de la infracció, l’expedient no finalitza amb una resolució sancionadora, no queda
demostrat que fos necessari retirar el vehicle, ni que aquesta necessitat sigui imputable al seu
conductor, pel que no haurien quedat demostrats els fets denunciats, al no haver-se donat cap
tràmit a la denúncia, pel que mancaria el pressupost previ de la meritació de la taxa fixat en
l’article 2 de l’Ordenança.
Per aquest motiu l'any passat va suggerir-se al Ple de l’Ajuntament de Mataró, que estudiés la
possibilitat de retornar la Taxa de Grua, quan el ciutadà ho sol·liciti, en aquells casos en els
quals l’expedient sancionador corresponent a la denúncia de la infracció de trànsit que provoca
la retirada del vehicle no s’hagi resolt expressament dins del termini legal, quedant la
pressumpta infracció sense sanció o sent declarada prescrita.
Aquest suggeriment va ser contestat per Decret en el sentit d'acceptar el criteri jurídic del Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública, expressat en el seu informe de data 15 de març de 2004,
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però el manteniment d'aquest criteri no ha estat discutit en el Ple de l'Ajuntament tal com
sol·licitava aquest Defensor.
És cert que no hi ha establert cap procediment, en el qual el Defensor del Ciutadà presenti
suggeriments al Ple de l’Ajuntament, ni per donar-l’hi resposta, però precisament per això, quan
els suggeriments fets en cada expedient de queixa han estat rebutjats en base a un concret criteri
jurídic, el que es pretenia era el debat i decisió sobre la possibilitat d'aplicar un altre criteri que,
d'acord amb el nostre objectiu, creiem més beneficiós pel ciutadà.
Per això, hem de mantenir el suggeriment de l'any passat, demanant que la seva resposta la
decideixi el Ple de l'Ajuntament de Mataró, sigui en un sentit o en un altre, ja que és amb
aquesta resposta que quedarà tancada tota possibilitat de discussió, almenys en l'ordre intern i
sense perjudici de la via jurisdiccional que puguin obrir el ciutadans.
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8.- EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS PER SERVEIS

-.Ingressos

25

- Secretaria General

27

- Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

29

- Jurídic Administratiu de Via Pública

34

- Mobilitat

68

- Policia Local

70

- Ciutat Sostenible

75

- Obres

92

- Manteniment

93

- Serveis Municipals

95

- Benestar Social, Sanitat i Consum

98

- Institut Municipal d’Educació

102

- Patronat Municipal de Cultura

104

- Patronat Municipal d’Esports

106

- Institut de Promoció Econòmica de Mataró

107

- PUMMSA

108

- Varis

110
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SERVEI: INGRESSOS

2 expedients de queixa

2 queixes admeses

resolució queixes admeses

2 no tramitades per desaparèixer la causa que les va
motivar

Exp. : 45/04
En relació a la manca d'anul·lació per part del servei d'ingressos dels rebuts de l'IVTM
corresponents al seu vehicle, acordada a partir de la resolució dictada per aquesta oficina en
l'expedient de queixa 07/03.
Extracte de la Resolució: NO TRAMITADA PER DESPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que en l'expedient de queixa 07/03 es va dictar resolució de data 24 de febrer de 2003,
en la qual s'estimava la queixa del ciutadà, i se suggeria al servei de policia local que
comuniqués al servei d'ingressos el desballestament del vehicle del promotor de la queixa, a
causa d'un error informàtic en data 1 de juliol de 1999, en el qual va acceptar-se, comunicant el
darrer servei la baixa dels rebuts d'IVTM corresponents als anys 1999, 2000, 2001, 2202 i 2003.
ATÈS.- Que tot i així, el ciutadà ha rebut el requeriment de pagament voluntari corresponent a
l'IVTM d'enguany, per via de constrenyiment.
ATÈS.- Que s’ha sol·licitat informació al Servei d'Ingressos, i aquest informa de l'anul·lació del
rebut de l'IVTM de 2004 i la baixa del cens del vehicle.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa en relació a la manca d'anul·lació per part del
servei d'ingressos dels rebuts de l'IVTM corresponents al seu vehicle, acordada a partir de la
resolució dictada per aquesta oficina en l'expedient de queixa 07/03, en haver-se practicat la
baixa del vehicle dels cens corresponent i l'anul·lació del rebut de l'IVTM de 2004.
Exp. : 64/04
Queixa en relació a la sol·licitud de l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica, pel
seu vehicle, petició que se li denega en tenir-la concedida a un altre vehicle. L’altre vehicle del
qual va fer la renúncia davant la Policia Local.
Extracte de la Resolució: NO TRAMITADA PER DESPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que de la informació facilitada pel mateix promotor de la queixa resulta :
1.- Que el 25 de març de 2004 presenta la sol·licitud d'exempció de l’impost de vehicles de
tracció mecànica.
2.- Que posteriorment rep la notificació de la denegació, en tenir-la concedida respecte a una
altre vehicle, inscrit al seu nom a la Prefectura de Trànsit de Barcelona.
3.- Que la normativa no permet que un sol ciutadà gaudeixi de l'exempció respecte de dos
vehicles.
4.- Que el 14 d'abril el ciutadà presenta les corresponents al·legacions, ja que el vehicle
esmentat tot i haver estat de la seva propietat, hi va renunciar el 30 de desembre de 1993, i en
procedir-se al seu desballestament.
5.- Que aquestes al·legacions han estat estimades per Decret de 15 de juliol de 2004, i es va
concedir l'exempció inicialment sol·licitada.
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ATÈS.- Que la denegació inicial obeïa al fet que a la Prefectura de Trànsit hi consta el promotor
com a titular de dos vehicles, tot i la renúncia de data 30 de desembre de 1993, del qual es
dedueix que aquest vehicle no va ser donat de baixa en el seu moment per part de l'Ajuntament
de Mataró ni per l'empresa de desballestament.
ATÈS.- Que aquesta omissió ha estat comprovada i corregida, encara que amb retard.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa en relació a la denegació de l'exempció de l'impost
de vehicles de tracció mecànica, per minusvàlua, licitada respecte del seu vehicle, en haver-se
estimat les al·legacions del ciutadà i corregit l'error comès, durant la tramitació d'aquest
expedient de queixa.
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SERVEI: SECRETARIA

1 expedient de queixa

1 queixa admesa

resolució queixa admesa

1 estimada amb suggeriment pendent de resposta.

Exp. : 51/04
Queixa per la manca de tramitació a la seva reclamació patrimonial pels danys i perjudicis
soferts a conseqüència de la filtració d’aigua procedent d’una jardinera o parterre adossat a una
paret de casa seva.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que de la informació facilitada pel propi promotor de la queixa i la rebuda de la
Secretaria General de l'Ajuntament de Mataró, en resulta que:
1.- Que el 18 de maig de 2004, la senyora. I.P.M. va sol·licitar a l'Ajuntament de Mataró ser
indemnitzada pels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de la humitat generada per les
jardineres adossada a una paret de casa seva.
2.- Que aquesta sol·licitud va ser contestada pel conseller delegat de Serveis i Manteniment, en
el sentit de denegar-la ja que no existeix cap boca de rec i que mantenir la estanqueitat i
impermeabilització de les parets dels immobles correspon als seus propietaris.
3.- Que el seu marit, a través de la companyia asseguradora del seu habitatge, va formular la
reclamació patrimonial corresponent, requerint-se primerament per a corregir defectes
processals i fer avaluació econòmica dels danys reclamats, el qual es complimenta el 17 de juny
de 2004.
4.- Que la Secretaria General de l'Ajuntament ha donat trasllat de la reclamació a la companyia
asseguradora de la responsabilitat de l'Ajuntament a través de l'Agència d’assegurances i al
Servei de Manteniment.
5.- Pel que sembla, el Servei de Manteniment informa que la jardinera no és la causa de la
humitat.
ATÈS.- Que de la informació rebuda no consta que l'expedient hagi estat completament tramitat
ni resolt.
ATÈS.- Que tot i que l'argumentació del Servei de Manteniment pugui semblar més o menys
lògica, sembla evident que el rec continu d'un parterre o jardinera augmenta o pot augmentar la
humitat que ha d'absorbir els elements que l'envolten, inclosa la paret de l'habitatge de la
promotora de la queixa, anant més enllà de la natural existent fins a la instal·lació d'aquell
element, no havent-se valorat en l'expedient ni aquesta ni altres consideracions possibles.
ATÈS.- Que tot i el transcurs del termini legal per a resoldre aquests tipus d'expedient, no ha
estat dictada cap mena de resolució o acord, no sent aquesta Oficina partidària de l'aplicació del
silenci administratiu.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a la manca tramitació de la reclamació
patrimonial interposada pel seu marit, pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de la
filtració d'aigua o humitat, procedent d'una jardinera o parterre adossat a una paret de casa seva,
per entendre que l'expedient no ha estat correctament tramitat ni resolt expressament dins del
termini legal.
L'anterior argumentació, fa necessari SUGGERIR a la Secretaria General de l'Ajuntament de
Mataró la necessitat de procedir a resoldre l'expedient de forma expressa i motivada, valorant
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totes les circumstàncies concurrents en la reclamació, defugint de l'aplicació del silenci
administratiu.
Aquest suggeriment està pendent de resposta.
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCLONA

2003 - 1 expedient de queixa

1 queixa admesa

resolució queixa admesa

1 estimada amb suggeriment acceptat

2004 - 3 expedients de queixa

3 queixes admeses

resolució queixes admeses

1 estimada amb suggeriment acceptat
2 desestimada amb 1 suggeriment no acceptat

Exp. : 81/03
Queixa per una denúncia de trànsit de la qual no ha tingut cap notificació fins que s’ha produït
l’embarg.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública de l’Ajuntament de Mataró i a l'Oficina de Gestió Tributaria de la Diputació de
Barcelona, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- Que la denúncia es refereix a la infracció de trànsit per conduir sense fer us del cinturó de
seguretat per la promotora de la queixa, el 14 de novembre de 2002, a la plaça d’Itàlia de
Mataró.
2.- La denúncia va ser notificada a l'acte, es va fer constar en el butlletí el domicili de la
conductora infractora senyora M.A.S.O., al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, de Mataró, que
va refusar signar tot i que se li va donar una còpia.
3.- Que la diligència de notificació de la denúncia va ser efectuada per l'OGT, que consten dos
intents, el primer el 23 de desembre de 2002 a les 12.10 hores i, el segon, el següent dia 27 de
gener a les 10.20 hores, que no van ser positius per estar la interessada absent, i que es va
publicar el corresponent edicte en el BOP de 30 de gener de 2002.
4.- Igualment, la diligència de notificació de la sanció va ser efectuada per l'OGT, consten
també dos intents, el primer el 8 d'abril de 2003 a les 10.28 hores i, el segon, el següent dia 22 a
les 10.30, que no van ser positives tampoc per estar la interessada absent, i que es va publicar el
corresponent edicte en el BOP de 30 d'abril de 2003.
5.- Finalment, la diligència de notificació del proveïment de constrenyiment s'intenta per
primera vegada el 4 de juliol de 2003 a les 11.42 i, la segona el 8 de juliol a les 10'48 hores, i es
publica l'edicte en el BOP del 14 d'agost de 2003.
6.- Totes les notificacions, de denúncia, sanció i constrenyiment, s'intenten en el domicili del
vehicle, al carrer de la Mare de Déu de la Cisa, de Mataró.
ATÈS.- Que la senyora M.A.S.O. té establert el seu domicili al carrer de Mossèn Jacint
Verdaguer.
ATÈS.- Que aquest és el mateix domicili que es fa constar en el butlletí de denúncia com el
propi de la conductora infractora.
ATÈS.- Que tots els intents de notificació resulten negatius per absència de la destinatària.
ATÈS.- Que consten en el registre de conductors i en el butlletí de denúncia el domicili correcte
de la conductora que fa la infracció i, havent-se portat a terme tots els intents de notificació en
un altre de diferent, encara que sigui el del vehicle, considerem incorrectament practicades totes
aquestes notificacions, ja que és del tot impossible que aquestes fossin rebudes per la seva
destinatària.
Per tot això,
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ACORDO : Estimar la queixa en relació a l’expedient de denúncia per infracció de trànsit, per
entendre que les diverses diligències de notificació no s'ajusten escrupolosament al legalment
establert.
Per les anteriors consideracions cal SUGGERIR a l'ORGANISME DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA que valori la possibilitat de declarar incorrectament practicades les notificacions
intentades en un domicili diferent del consignat en la denúncia com a propi de la conductora
infractora, portant-les a terme en el domicili correcte i permetent que la ciutadana pugui
formular-hi al·legacions, sens perjudici de valorar també els efectes que respecte del
procediment i vigència de la infracció, puguin haver causat el transcurs del temps.
Aquest suggeriment ha estat acceptat. S’ha declarat la nul·litat de la sanció.
Exp. : 43/04
Queixa per la manca de notificació d’unes sancions de trànsit, ja que en no tenir constància del
fet, ha provocat que la sancionessin diverses vegades pel mateix motiu.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, tots els expedients han estat tramitats per l'Oficina de Gestió Tributaria, ja que no s'hi
han fet cap mena d'al·legació, resultant de la informació rebuda, el següent :1.- Els diferents
expedients sancionadors, van ser iniciats contra la senyora A.G.P., per denúncia dels dies 11-0304, 02-04-04, 03-05-04, 04-05-04 i 19-05-04, per estacionar el seu vehicle, a la zona reservada a
para de l'autobús existent a l'alçada de l'Estació RENFE de MATARO, iniciant-se per la
corresponent fotografia.
2.- La notificació de la primera denuncia, de data 11 de març de 2004, s'intenta en dues ocasions
(29-04-04 i 03-05-04), al domicili que consta de la ciutadana, a Argentona, resultant en la
primera ocasió absent i en la segona desconeguda, pel que es deixa avís, publicant-se el
corresponent edicte al B.O.P. de data 31 de maig de 2004.
3.- La notificació de la segona denúncia, de data 2 d'abril de 2004, s'intenta al domicili de la
ciutadana que consta al iniciar-se l'expedient, a Mataró, resultant absent en els dos intents, de 8 i
20 de maig de 2004, pel que es publica l'edicte en el B.O.P. de 30 de juny de 2004.
ATÈS.- Que de la informació facilitada per la ciutadana aquesta té coneixement de les
infraccions comeses durant el mes de maig, el 22 de juny següent, per la qual cosa es persona
davant el Servei Jurídic, on se l’informa de l'existència de dues denuncies més, que li són
notificades en aquell moment.
ATÈS.- Que la tramitació dels expedients ha estat del tot correcta, ajustant-se també a la
normativa vigent les diligències de notificació, ja que legalment només són exigibles dos intents
que, en resultar infructuosos, permeten la publicació del corresponent edicte.
ATÈS.- Que la denúncia corresponent a la infracció de 11 de març es duta a terme a Argentona,
on està domiciliat el vehicle i, la de data 2 d'abril de 2004, a Mataró, on consta domiciliada quan
s’inicia l'expedient.
ATÈS.- Que el motiu de la queixa es refereix al fet de que si hagués rebut ràpidament la primera
notificació, hauria pogut evitar la resta d'infraccions.
Aquesta consideració no pot acollir-se, ja que els procediments precisen d'un cert temps per
iniciar la seva tramitació, estant degudament senyalitzada la prohibició d'estacionament i
l'existència de la vigilància fotogràfica.
ATÈS.- Que tot i això i que la ignorància de la ciutadana no l'excusa ni justifiquen les diferents
infraccions, hem de considerar que s’hauria pogut establir algun mecanisme per evitar aquestes
infraccions "en cascada", ja que sembla poc equitatiu que, al final, la ciutadana interessada hagi
estat sancionada amb el pagament de 540,90 € en total, la qual cosa sembla desproporcionada
amb la situació plantejada, i motiva el suggeriment que es fa en aquesta resolució.
Per tot això,
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ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a diversos expedients de denúncia per
infracció de trànsit, relativa a una mateixa infracció, per entendre que tant la tramitació dels
expedients, com les notificacions practicades, s'han ajustat al legalment establert a l'efecte.
De totes maneres però, es fa necessari SUGGERIR al Servei Jurídic de Via Pública, la
necessitat d'establir mecanismes, suposem que informàtics, per evitar situacions com la soferta
per la senyora A.G.P. ja que, tot i que els expedients han estat correctament tramitats i
notificats, entenem que l'administració ha de buscar la proporcionalitat de les sancions, respecte
dels fets, i la seva finalitat educativa, reconsiderant si es creu possible, atenent les especials
circumstàncies del cas i els antecedents de la ciutadana, l'import total de la sancions imposades
per cometre de cinc infraccions, per una mateixa infracció, al mateix lloc, en un període de
temps de dos mesos.
Aquest suggeriment no ha estat acceptat pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública.
Exp. : 63/04
Queixa per una denúncia de trànsit de la qual manifesta no ha tingut cap notificació fins a la
corresponent al proveïment de constrenyiment, per la qual cosa ha perdut el dret de fer
al·legacions i/o pagar amb bonificació.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada que va ser la corresponent informació a l'Oficina de Gestió Tributaria
de la Diputació de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- Que la denúncia es refereix a la infracció de trànsit relativa a l'estacionament que dificultava
la circulació per part del vehicle, propietat del promotor de la queixa, el 27 de novembre de
2003, a l'alçada del núm. 16 de la ronda del Doctor Turró, de Mataró.
2.- Que la denúncia no es notifica a l'acte per estar el seu conductor absent.
3.- Que la diligència de notificació de la denúncia va ser efectuada per l'OGT, i que hi consta un
únic intent, el 22 de desembre de 2003 a les 10 hores, al domicili del titular del vehicle,fent
constar el notificador ser l'ADREÇA INCORRECTE, i que es va publicar el corresponent edicte
en el BOP de 31 de gener de 2004
4.- Igualment, la diligència de notificació de la sanció va ser efectuada per l'OGT, i que hi
consta també un sol intent, el 4 de març de 2004, a les 10 hores, al mateix domicili anterior, i
consta també ser l'ADREÇA INCORRECTE, pel que es publica el corresponent edicte en el
BOP de 30 d'abril de 2004.
5.- Finalment, la diligència de notificació del proveïment de constrenyiment es formalitza en
l’esmentat domicili del promotor de la queixa, i si bé no consta la diligència en la informació
rebuda, el ciutadà ha presentat el corresponent imprès en formular la queixa, amb data d'emissió
25 de juny de 2004.
ATÈS.- Que el senyor A.M.G. té el seu domicili, que s'ha mantingut invariable, segons
manifesta, des de l'any 1998 i, on va intentar-se, sense èxit, la notificació tant de la denúncia
com de la sanció, i on es fa la notificació del proveïment de constrenyiment, aquest sí, amb èxit.
ATÈS.- Que el ciutadà manifesta haver interposat recurs de reposició vers el proveïment de
constrenyiment, encara que no n'ha presentat cap còpia, però com que la seva presentació no en
suspèn el tràmit, ni el seu fonament es refereix als actes d'execució, entenem que no hi ha cap
obstacle per a resoldre aquesta queixa.
ATÈS.- Que respecte les diverses diligències de notificació, hem de fer diverses consideracions,
relatives totes elles a la forma i nombre d'intents, que s’han de valorar si aquelles respecten allò
que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992.
Aquest precepte estableix taxativament que la notificació pot entregar-se a qualsevol persona
que es trobi en el domicili i si no hi hagués ningú, es farà constar aquesta circumstància en
l'expedient, juntament amb el dia i hora de l'intent, que es repetirà una sola vegada a una hora
diferent i dintre dels tres dies següents.
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En aquest cas, tant la diligència de notificació de la denúncia inicial, com la de la sanció, no
respecten escrupolosament el que ordena aquell precepte, en primer lloc, perquè només s'intenta
una sola vegada en cada cas, però sobretot, perquè l'agent notificador fa constar en tots dos
intents que l'adreça del senyor A.M.G. és incorrecte, quan és del tot evident que no només és
correcte, sinó plenament vàlida, doncs és precisament on es fa la notificació del proveïment de
contrenyiment.
ATÈS.- Que l'Organisme de Gestió Tributària, davant el que consta en les diligències de
notificació, sobre ser incorrecte el domicili de notificació, hauria d'haver comprovat si realment
ho era o no, sobretot quan després es confirma que sí que ho era.
ATÈS.- Que en no haver-se portat a terme la notificació de la denúncia ni la de la sanció
correctament, considerem evident que en aquest cas s'ha vulnerat el dret del ciutadà a defensarse, fent al·legacions i, fins i tot, a satisfer la sanció amb bonificació, pel que procedeix estimar la
seva queixa.
ATÈS.- Que la defensa del ciutadà davant de la denúncia, a partir de la documentació mèdica
presentada amb la queixa, es fonamenta en el fet que hauria estacionat incorrectament davant
del seu domicili per a recollir a la seva esposa malalta, ja que 20 minuts després de ser
sancionat, era atesa en el servei d'urgències de l'Hospital de Mataró, circumstàncies aquestes
que, almenys, tenia dret a exposar, per tal que fossin considerades pel Servei Jurídic de Via
Pública, el que no ha pogut fer, en no rebre ni la notificació de la denúncia ni la de la sanció.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa en relació a la denúncia per infracció de trànsit relativa a
l'estacionament dificultant la circulació, per entendre que les diligències de notificació de la
denúncia i la de la sanció no s'ajusten al que és legalment establert.
Per a les anteriors consideracions, cal SUGGERIR a l'ORGANISME DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA que valori la possibilitat de revisar,
d'ofici, la tramitació del procediment, a partir de la diligència de notificació de la denúncia, i
que la porti a terme en forma legal i que permeti que el ciutadà pugui formular-hi al·legacions,
sens perjudici de valorar també els efectes que respecte de la vigència de la infracció pugui
haver causat el transcurs del temps.
Aquest suggeriment ha estat acceptat per cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública
Exp. : 79/04
Queixa per la manca de notificació d’una denúncia de trànsit, per la qual cosa ha perdut el dret
de poder pagar amb bonificació.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació, de la documentació rebuda en resulta el
següent :
1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 23 de juny de 2004, comesa
quan el vehicle propietat de la promotora de la queixa, estava estacionat en zona prohibida amb
senyal "prohibit parar", estant el vehicle entre senyals de prohibició, al Passeig Marítim (Sant
Simó), sobre les 10.45 hores.
2.- Que el 25 de juny de 2004, la ciutadana presenta al·legacions, justificant la infracció per
l'existència de senyalització contradictòria, sol·licitant l'anul·lació de la sanció i el retorn de la
Taxa de grua satisfeta.
3.- En data 3 de setembre de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i la
imposició de sanció, destacant en el seus fonaments que la infracció no queda desvirtuada per
les al·legacions del ciutadà, ni aquestes són suficients per a destruir la presumpció de veracitat
de l'Agent denunciat.
4.- En data 20 de setembre de 2004, es dicta resolució sancionadora amb els mateixos termes
que la proposta de l'instructor.
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ATÈS.- Que la queixa es fonamenta en el fet que la manca de notificació de la denúncia, hauria
impossibilitat el seu pagament amb bonificació però, si és cert que la denúncia inicial no es
notifica personalment a l'acte, també ho es que la ciutadana presenta al cap de dos dies les
corresponents al·legacions, demanant la seva anul·lació, el que implica el seu previ
coneixement, constant en el propi imprès que la seva presentació no suspèn el termini de
pagament bonificat, motiu pel qual la queixa de la ciutadana no pot se acollida.
ATÈS.- Que, d'acord amb la normativa de trànsit, qualsevol contradicció entre senyals verticals
i horitzontals ha de ser resolta a favor de les primeres.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a la manca de notificació de la denúncia
que dóna inici a l'expedient per infracció de trànsit, perdent l'oportunitat de pagament de la
sanció amb bonificació, per entendre que la ciutadana va tenir coneixement de la denúncia al
retirar el vehicle del dipòsit municipal i va fer les corresponents al·legacions al cap de dos dies,
sense que la seva presentació suspengui el termini pel pagament bonificat de la sanció, tal com
consta en el propi imprès d'al·legacions utilitzat.
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SERVEI: JURÍDIC ADMINISTRATIU DE VIA PÚBLICA

2003 - 3 expedients de queixa
resolució queixes admeses

2004 – 35 expedients de queixa
resolució queixes admeses

3 queixes admeses
2 estimades amb 2 suggeriments
1 acceptat
1 rebutjat
1 desestimada 1 recordatori
1 suggeriment acceptat
35 queixes admeses
10 desestimades
2 desestimades amb recordatori
2 desestimada amb suggeriment 1 rebutjat
1 pendent de resposta
17 estimades 2 recordatoris
20 suggeriments
12 acceptats
8 rebutjats
1 pendent de resoldre
3 no tramitades per desaparèixer la causa que les va
motivar

Exp. : 82/03
Queixa per la desestimació a les al·legacions presentades a una denúncia de trànsit i la manca de
resposta al recurs presentat.
Extracte de la resolució: DESESTIMA, SUGGEREIX I RECORDA DEURES LEGALS.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador s’incoa per denúncia l’1 de març de 2002, per la infracció comesa a
les 16.00 hores, quan havia estacionat el seu vehicle, en el gual del núm. 15 del carrer d'Ibran.
2.- El 7 de març de 2002, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions a la denúncia,
manifesta que el seu vehicle havia estat estacionat correctament davant la finca núm. 13 de
mateix carrer, el 26 de febrer anterior a les 11.00 de la nit, i va ser mogut del seu lloc pel
propietari del vehicle B-0000-SW, fet del qual aportava prova testifical, sol·licitava l'anul·lació
de la denúncia i el retorn de l'import de la denúncia i la taxa de grua.
3.- Aquestes al·legacions van ser reproduïdes l’11 d'octubre de 2002, en ser requerit pel servei, i
es va resoldre, previ informe desfavorable de l'instructor, per decret de 30 de desembre de 2002,
degudament notificat a l'interessat.
4.- El 31 de gener de 2003, el ciutadà presenta recurs, petició que encara avui està pendent de
resoldre.
ATÈS.- Que de la informació rebuda en resulta la correcta tramitació de l'expedient en totes les
seves fases, excepte la resolució del recurs, encara pendent.
ATÈS.- Que en relació a la desestimació de les al·legacions, no consta en el text decret notificat
cap referència als especials arguments de l'interessat en relació al "moviment del seu vehicle",
ni cap valoració de la prova testifical aportada. Tampoc aquesta resolució es pronuncia respecte
la sol·licitud de devolució de la taxa de grua feta pel ciutadà.
Per tot això,
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ACORDO : Desestimar la queixa en relació a l’expedient de denúncia per infracció de trànsit,
per entendre que ha estat correctament tramitat.
De totes maneres però, les anteriors consideracions fan necessari:
1r.- SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, que procedeixi a resoldre de
forma expressa i motivada, tant el recurs interposat pel ciutadà contra el decret sancionador,
com la seva sol·licitud de devolució de la taxa de grua.
2n.- RECORDAR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública l'obligació de dotar a les
resolucions administratives de suficient contingut i motivació, resolent totes i cadascuna de les
qüestions plantejades pels interessats, fugint de la utilització de models i formularis o
resolucions més o menys estereotipades.
Aquest suggeriment ha estat acceptat pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública.
Exp. : 86/03
Queixa per la manca de resposta a les al·legacions presentades a una denúncia de trànsit.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 27 de febrer de 2003, per conduir
de forma negligent a la cruïlla de l'avinguda del Maresme amb el carrer de Balmes.
2.- El ciutadà presenta al·legacions, discutint la denúncia, a les que no dóna cap mena de
tramitació fins que el 28 de gener de 2004 l'instructor de l'expedient proposa la seva
desestimació.
3.- El 2 de febrer de 2004 es dicta Decret pel qual es desestimen les al·legacions a la denúncia
del Sr. I.V.B., donant per finalitzat l'expedient i sense alterar la proposta de sanció formulada a
la denuncia, en haver-se pagat amb reducció.
ATÈS.- Que primerament hem de destacar la coincidència que la resolució de l'expedient es
produeixi quan aquesta Oficina ja ha intervingut, havent rebut el Servei la sol·licitud
d'informació el 19 de desembre de 2003.
ATÈS.- Que, de la informació rebuda del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, en resulta
que la tramitació de l'expedient sancionador s'ajusta a la tramitació determinada per la Llei, però
aquesta no s'ha portat a terme dins del termini també fixat legalment, per la qual cosa
considerem que no s'ha complert el que disposa l'article 16 del Real Decret 320/1994 de 25 de
febrer pel qual s'aprova el Reglament de Procediment Sancionador en matèria de Trànsit, en la
seva redacció segons el Reial Decret 137/2000, en mèrits del qual, si no s'hagués notificat la
resolució de l'expedient transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment, com és el
cas, es produeix la seva caducitat, a part del fet de la prescripció de la infracció, cosa que hauria
d'haver provocat el seu arxiu, ja que no consta en l'expedient la concurrència de cap de les
excepcions que estableix el propi precepte.
ATÈS.- Que el ciutadà no ha reconegut en cap moment la comissió de la infracció, ja que
presenta al·legacions a la denúncia inicial i demana la seva retirada, amb retorn de l'import de la
denúncia.
ATÈS.- Que la queixa del ciutadà es presenta per manca de resposta, però aquesta ha tingut lloc
durant la tramitació de l'expedient, per la qual cosa no pot ser estimada per aquest motiu.
ATES.- Que en resoldre's l'expedient per Decret de data 2 de febrer de 2004, essent la denúncia
inicial de data 27 de febrer de 2003, s'hauria d'haver declarat, d'ofici, la seva caducitat i la
prescripció de la infracció, procedint al seu arxiu i al retorn de l'import reduït satisfet pel
ciutadà.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa en relació a l’expedient de denúncia per infracció de trànsit, per
no haver-se resolt l'expedient sancionador dins del termini legal, cosa que comporta la seva
caducitat i la prescripció de la infracció denunciada.
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Les anteriors consideracions motiven SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que estudiï la possibilitat de deixar sense efecte el Decret de 2 de febrer de 2004,
declarant la caducitat de l'expedient i la prescripció de la infracció, d'acord amb allò que
disposen els articles 16 i 18 del Reial Decret 320/1994 de 25 de febrer, procedint en tot cas a la
devolució al ciutadà interessat de l'import de la denúncia satisfet el 5 de març de 2003.
Aquest suggeriment ha estat contestat pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública en
el sentit que a través del decret dictat pel Conseller delegat de Seguretat i Prevenció, es declara
la caducitat de l’expedient i la devolució de l’import pagat.
Exp. : 87/03
Queixa per la desestimació a les seves al·legacions en relació a una denúncia per infracció de
trànsit, en el sentit que no estava estacionat, només estava parat per facilitar que baixés un
ocupant del vehicle.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per una denúncia de data 3 d'abril de 2002, imposada
perquè s'havia estacionat el vehicle en la parada de taxi del núm. 18 de la plaça d'Espanya de
Mataró.
2.- Notificada la denúncia el 30 de maig de 2002, el 4 de juny de 2002, el ciutadà presentà les
corresponents al·legacions, i manifestà que no va estacionar i que només es va limitar a aturar el
vehicle perquè baixes un ocupant, que residia al carrer del Carme. El ciutadà aportà la factura de
reparació del vehicle de l'ocupant i proposà la seva declaració com a testimoni.
3.- Aquestes al·legacions van ser informades per l'instructor de l'expedient el qual les va
desestimar perquè la prova aportada no desvirtua el fet denunciat, per la qual cosa es dicta el
Decret de 22 d'octubre de 2002, que desestima les al·legacions del ciutadà i li imposa una sanció
de 72,12 €.
4.- Notificada la sanció, el senyor O.A.B. interposa un recurs de reposició, que reprodueix, en
essència, els mateixos arguments de les al·legacions inicials. L'instructor que va proposar la
seva desestimació, n’informa desfavorablement cosa que s'acorda per resolució de l’1 d'octubre
de 2003.
5.- Davant aquesta nova desestimació, el ciutadà presenta un nou escrit, tramitat com un altre
recurs de reposició, el qual també es informat desfavorablement per l'instructor i es desestimat
per resolució de 27 de novembre de 2003.
ATÈS.- Que a la vista del contingut del primer escrit d'al·legacions del ciutadà, en el qual es
proposa la declaració del senyor J.C. com a testimoni, i que l'instructor va proposar la seva
desestimació considerant que la prova aportada no desvirtuava els fets denunciats, i que va
valorar únicament la prova documental, però sense fer cap referència a la testifical proposada, ni
cap consideració sobre la seva admissió.
ATÈS.- Que la resolució de les primeres al·legacions, segons a la proposta de l'instructor, es
fonamenta tant en què l'al·legació no desvirtua els fets, com en la presumpció de veracitat dels
Agents de l'autoritat.
ATÈS.- Que per aquest motiu, l'única prova possible de què disposava el ciutadà per a destruir
la presumpció legal de veracitat, era la declaració testifical proposada, sens perjudici de la seva
valoració final.
ATÈS.- Que proposada la declaració testifical d'una persona, aquesta prova no es practica, sense
que consti, ni en la proposta de l'instructor ni en la resolució de les al·legacions, el motiu o
raonament que justifiqui per què no fou admesa i, per tant, no pogués ser valorada.
ATÈS.- Que tampoc va donar-se oportunitat al ciutadà de corregir la proposta, si és que es
considerava que hi havia algun defecte, en no fer-se constar expressament el seu domicili, per
exemple, si bé aquest constava en el document aportat.
Per tot això,
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ACORDO : Estimar la queixa en relació a l’expedient de denúncia, per entendre que ni la
proposta de l'instructor ni la resolució per la qual es desestimen les al·legacions inicials, fan cap
referència que justifiqui la no admissió de la prova testifical proposada pel ciutadà, única que
disposava per a destruir la presumpció de veracitat, sense que tampoc se li hagi donat
l'oportunitat de corregir una eventual defectuosa proposició.
Les anteriors consideracions motiven SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que justifiqui degudament i motivadament en cada cas, la no admissió de les proves
proposades pels interessats, i que doni l'oportunitat de corregir qualsevol defecte que pugui
presentar-se en la proposta del ciutadà, sempre amb independència de la valoració final de la
prova que es tracti, a l’efecte de resoldre.
Aquest suggeriment ha estat rebutjat pel cap del Servei Jurídic de Via Pública.
Exp. : 02/04
Queixa per la imposició d’una sanció per una infracció de l’ordenança municipal de guals i
estacionaments reservats.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Admesa a tràmit la queixa, va ser sol·licitada la corresponent informació al Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró. El resultat de la documentació
rebuda fou el següent :
1.- L'expedient s’incoa a partir de l'acta d'inspecció fiscal, realitzada dins de la campanya
Auditoria de guals del 2002, de data 9 de setembre de 2002, en la qual es constata l’aparença
que l'habitatge, propietat del senyor J.A.G.C. està adaptat per a l'entrada de vehicles i no disposa
de la corresponent i preceptiva llicència municipal.
2.- A l'acta d'inspecció consta que es tracta d'un habitatge unifamiliar, amb una porta de 2'80
metres lineals, basculant, sense mirall, ni columnes rebaixades, ni activitat econòmica.
3.- Consta igualment, en la mateixa acta, que la vorera no està rebaixada i que tampoc no hi ha
roderes marcades.
4.- Es notifica al senyor J.A.G.C. l'existència de l'acta.
5.- El 30 d'abril de 2003, es formula proposta de resolució en l'expedient sancionador, en la qual
es demana la imposició a l'interessat de la sanció de 250 €.
6.- Davant aquesta proposta el promotor presenta les corresponents al·legacions, en les quals
manifesta que, tot i ser certa l'existència de la porta basculant, aquesta ja existia quan va adquirir
l'habitatge, però que no s'utilitza per a l'entrada de vehicles. Al·lega igualment que la vorera no
està rebaixada i que no existeixen roderes marcades a l'accés, a més a més de posar de relleu la
contradicció que representa entrar un vehicle, sense disposar de gual, i després no poder-lo
treure si hi ha algun altre vehicle estacionat.
7.- Aquestes al·legacions són desestimades pel decret de 18 de juny de 2003, per considerar que
l'interessat no ha aportat cap prova suficient per a destruir la presumpció de veracitat de les
actes d'inspecció i, respecta les concretes manifestacions, considera que la negació dels fets, la
no modificació de la vorera i la no utilitat de l'espai, són simples manifestacions de part
interessada i, per tant, no tenen entitat per a destruir aquella presumpció legal.
8.- El Decret es notificat a l'interessat i no ens consten els tràmits d'execució.
ATÈS.- Que el procediment de la documentació rebuda resulta de l'estricte respecte als tràmits
legalment establerts.
ATÈS.- De totes maneres, però, apreciem certa contradicció en la pròpia acta d'inspecció inicial
i en l'aplicació de la presumpció de veracitat.
Així, tot i que l'acta d'inspecció inicial recull i fa constar l'aparença que l'habitatge del Sr.
J.A.G.C. disposa d'entrada de vehicles, sense la corresponent llicència, també fa constar que la
vorera no està rebaixada i que no hi ha marques de roderes. Aquestes dues darreres dades que
fan pensar o presumir, raonablement, que l'accés podria no fer-se servir per a l'entrada de
vehicles.
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Per això, tant la proposta de resolució, com el decret de sanció, apliquen amb total rotunditat la
presumpció de veracitat sense tenir en compte que la pròpia acta d'inspecció aporta dades
contradictòries.
D'altra banda, es desestimen les al·legacions del ciutadà, en considerar-les insuficients per a
destruir la presumpció legal, però sense tenir en compte que les manifestacions del senyor
J.A.G.C., (vorera no modificada i inexistència de roderes), vénen confirmades pel propi agent
inspector.
Finalment, la desestimació de les al·legacions del ciutadà es fonamenta en què no s'ha practicat
cap prova per a destruir la presumpció de veracitat quan, al nostre entendre, aquesta prova és
quasi impossible, ja que el que hauria de provar el senyor J.A.G.C.. és un fet negatiu, el que
s'entén com a prova diabòlica i, per tant, no exigible.
Per això, entenem que l'administració hauria pogut suplir, d'ofici, aquesta mancança de prova,
davant el risc d'imposar una sanció injusta a un ciutadà, davant la possibilitat que fos cert que no
s'entren vehicles, portant a terme una nova inspecció, fins i tot a l'interior de l'habitatge, amb la
qual podrien haver-se obtingut més dades i comprovat si es produeix o no el fet que dóna lloc a
la imposició de la sanció.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa en relació a la imposició d'una sanció de 250 € per una infracció
de l'ordenança municipals de guals i estacionaments reservats, ja que tot i que el procediment
aplicat per l’Ajuntament de Mataró en la tramitació de l'expedient, s’ajusta estrictament al
legalment establert, el propi contingut de l'acta d'inspecció inicial i la prova impossible d'un fet
negatiu exigida al ciutadà, aconsellaven portar a terme noves comprovacions per arribar al total
convenciment de la comissió del fet infractor, i així evitar la possibilitat d'imposar una sanció
injusta, a partir d'una simple aparença i que es fonamenta només en una presumpció.
Les anteriors consideracions aconsellen SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública de l'Ajuntament de Mataró, que revisi aquest expedient sancionador, i que valori la
dificultat de la prova exigida al ciutadà per a destruir la presumpció de veracitat i que porti a
terme, si es considera oportú, una nova inspecció o comprovació, fins i tot a l'interior de
l'habitatge, per tal d'obtenir més dades i comprovar de forma indubtable si es produeix o no el
fet que dóna lloc a la imposició de la sanció.
El cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública informa que s’accepta el
suggeriment. Es revoca la sanció imposada i s’ordena la devolució de l’import abonat.
Exp. : 04/04
Queixa per la manca de resposta a les seves al·legacions a una denúncia de trànsit, i retirada de
vehicle per la grua.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 11 d'agost de 2003, comesa quan
s'havia estacionat el vehicle en zona prohibida amb disc.
2.- El 14 d'agost següent, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions a la denúncia, i en
manifesta la disconformitat davant la manca de visibilitat del senyal, i sol·licita la devolució de
la taxa de grua i de l'import de la sanció pagat amb bonificació.
3.- Que el 5 de març de 2004 l'instructor formula la corresponent proposta de resolució, en el
sentit de desestimar les al·legacions del ciutadà.
4.- Que el 15 de març de 2004, es dicta decret relatiu a diversos expedients de denúncia, en el
qual es desestimen les al·legacions presentades pels diversos ciutadans als respectius expedients,
en considerar provada la comissió de la respectiva infracció i en quina relació adjunta hi figura
l'expedient del senyor E.L.B.
5.- Que el 24 de març de 2004 es notifica al promotor de la queixa la desestimació de les seves
al·legacions, i en haver-se pagat el seu dia la sanció amb les reduccions corresponents.
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ATÈS.- Que de la informació rebuda del ciutadà, resulta que aquest va interposar recurs de
reposició vers l'anterior decret, i va sol·licitar l'arxiu de l'expedient sancionador per caducitat,
recurs que no consta expressament resolt i que, per tant, s'ha d'entendre desestimat, encara que
aquest Defensor del Ciutadà no sigui partidari de l'aplicació del silenci administratiu.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient sancionador resulta que la infracció de trànsit va
tenir lloc l’11 d'agost de 2003, i que el ciutadà ve presentar les corresponents al·legacions el dia
14 següent, en les quals, a part de discutir el fet infractor, sol·licitava la devolució de l'import de
la sanció bonificada satisfeta, així com la taxa de grua.
ATÈS.- Que tenint en compte la data de la infracció, resulta aplicable el decret 320/1994 de 25
de febrer, en la seva anterior redacció, pel que d'acord amb allò que disposava el seu article 18,
la infracció hauria prescrit l’11 de novembre de 2003 i, d'acord amb l'article 16 de la mateixa
norma, l'expedient hauria caducat l’11 de març de 2004, pel qual en no constar cap motiu
justificat d'interrupció d'aquest termini, l'expedient s'hauria d'haver arxivat d'ofici, per
prescripció, quan l'instructor va fer la seva proposta.
ATÈS.- Que la sol·licitud de devolució de la taxa de la grua, no ha estat resolta de forma
expressa i motivada.
ATÈS.- Que existeix discrepància entre el redactat del decret de 15 de març i el notificat al
ciutadà, en tant que el primer desestima les al·legacions formulades a diversos expedients per
entendre provada la comissió de la respectiva infracció i el rebut pel senyor E.L.B., que afegeix
que es desestimen les seves al·legacions per haver-se pagat l'import de la denúncia amb
reducció.
ATÈS.- Que el pagament amb bonificació no pot implicar automàticament la desestimació de
les al·legacions, com enresultaria del decret notificat, perquè precisament la seva presentació
comporta la disconformitat de l'interessat amb la denúncia.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a l’expedient de denúncia per infracció de
trànsit, suposadament comesa quan havia estacionat el vehicle en lloc prohibit amb disc, i que
va ser retirat per la grua, per entendre que davant la paralització del procediment, la infracció
hauria prescrit l’11 de novembre de 2004 i, igualment l'expedient hauria caducat el 11 de març
de 2004, el que hauria d'haver estat estimat d'ofici, acordant l'arxiu de l'expedient i la devolució
tant de la sanció bonificada satisfeta, com de l'import de la taxa de grua.
Les anteriors consideracions fan necessari SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública que:
1.- Procedeixi a revisar l'expedient en el sentit d’acordar el seu arxiu, en haver prescrit la
infracció objecte de sanció amb anterioritat a la seva resolució, tenint igualment en compte que
en la data del decret final, havia igualment transcorregut el termini legal de caducitat de
l'expedient.
2n.- Procedir a resoldre expressament, de forma motivada, i tenint en compte el transcurs del
temps, la sol·licitud del ciutadà de devolució de la taxa de la grua formulada en l'escrit
d'al·legacions de data 14 d'agost de 2003.
Aquests suggeriments han estat contestats pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública en el sentit que a través del decret dictat pel Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció,
es declara la caducitat de l’expedient, la devolució de l’import pagat i es desestima el recurs en
relació a la devolució de la taxa de retirada de vehicles.
Exp. : 06/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estar el seu vehicle estacionat en carril de
circulació.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I RECORDA DEURES LEGALS.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
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1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 20 d'octubre de 2003, sobre les
08'40 h., en estar estacionat en carril de circulació davant el núm. 87 de la ronda Cervantes.
2.- El mateix dia l'interessat presenta al·legacions mostrant-se disconforme amb la denúncia, ja
que el vehicle no dificultava el pas als altres vehicles.
3.- L'informe de l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions, per considerar que
queda acreditada la comissió de la infracció, tot i les al·legacions del ciutadà, es dicta decret de
data 12 de desembre de 2003, en el qual es desestimen les al·legacions i s'imposa la sanció.
4.- Aquest decret es notifica a l'interessat al seu domicili el següent dia 7 de gener de 2004.
ATÈS.- Que de la informació rebuda resulta l'estricte tramitació de l'expedient administratiu
sancionador, respectant en aquest aspecte la normativa vigent, desestimant les al·legacions del
ciutadà en aplicació de la presumpció de veracitat dels agents de l'autoritat.
ATÈS.- Que el decret en el qual es desestimen les al·legacions del ciutadà, no es refereix a
l'expedient sancionador concret sinó a una relació de diversos expedients, pel que la seva
redacció es pot considerar estereotipada i sense motivació concreta per a cada cas.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació a l’expedient de denúncia per infracció de trànsit,
per considerar que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat estrictament al legalment
establert.
Aquesta resolució fa necessari RECORDAR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública,
l'obligació de dotar les resolucions administratives de suficient contingut, fugint de la utilització
de models o resolucions més o menys estereotipades.
Exp. : 07/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per superar el seu ciclomotor el nivell de
soroll permès per l’ordenança municipal de circulació.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 4 de juny de 2003, quan es
comprova que el nivell de soroll del ciclomotor, en 92 dBA, superant el màxim permès per
l'Ordenança Municipal.
2.- El 17 de juny següent, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions a la denúncia,
manifestant que el ciclomotor havia estat immobilitzat al taller fins a poder passar l'ITV el dia
16 de juny, que aquesta inspecció resulta favorable i sense defectes, acompanya diversa
documentació acreditativa, al·lega que la mesura es va fer incorrectament i sol·licita l'anul·lació
de la denúncia i el retorn de l'import de la sanció satisfeta amb bonificació.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, en resulta l'evidència que les al·legacions del
ciutadà no han estat resoltes, i que l'expedient ha estat paralitzat sense que consti el motiu, la
qual cosa podria haver provocat la prescripció de la infracció.
ATÈS.- Que igualment no consta que s'hagi donat cap resposta a cap de les al·legacions
presentades pel ciutadà, ni les referides a la denúncia ni les que sol·licitava la seva anul·lació o
el retorn de l'import satisfet.
ATÈS.- Que en l'escrit d'al·legacions el ciutadà no reconeix la infracció.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada per considerar que l'expedient sancionador no ha estat
ni tramitat ni resolt i que no s’ha donat resposta a les al·legacions del ciutadà ni tampoc a la seva
sol·licitud de retorn de la sanció.
Les anteriors consideracions fan necessari SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, procedeixi a resoldre l'expedient en la forma que correspongui, fins i tot, declarant
prescrita la infracció en el seu cas donant el temps durant el que l'expedient ha restat paralitzat.
El cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública informa que s’ha acceptat el
suggeriment. S’ha procedit a sobreseir l’expedient i ha retornar l’import pagat.
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Exp. : 08/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per superar el seu ciclomotor el nivell de
soroll permès per l’ordenança municipal de circulació.
Extracte de la resolució: ESTIMA, SUGGEREIX I RECORDA DEURES LEGALS.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser incoat per denúncia de data 18 de febrer de 2003, quan es
comprova que el nivell de soroll del ciclomotor, en 88,6 dBA, supera el màxim permès per
l'Ordenança Municipal.
2.- El 27 de febrer següent, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions a la denúncia,
manifestant disconformitat amb la forma de realitzar-se la mesura, sobretot per l'alt nivell de
soroll ambiental, troba la sanció desproporcionada, a l'igual que la retirada del vehicle per la
grua, sense donar oportunitat a dipositar-la al seu taller.
3.- L'informe de l'instructor de l'expedient, de data 28 de gener de 2004, proposa la desestimació
de les al·legacions del ciutadà, considerant que el nivell de soroll ambiental no afecta el resultat
de la prova.
4.- El 30 de gener de 2004 es dicta el Decret pel qual s'acorda desestimar les al·legacions,
notificat a l'interessat l’11 de febrer de 2004.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, en resulta que aquest ha estat tramitat correctament,
ja que s'han respectat tots els tràmits legalment establerts, excepció feta del temps per a
resoldre'l.
ATÈS.- Que igualment no consta que s'hagi donat cap resposta concreta i expressa a la
sol·licitud del ciutadà del retorn de la Taxa de Grua, doncs el decret de desestimació no hi fa cap
referència.
ATÈS.- Que, per tant, tot i la correcta tramitació de l'expedient, aquesta s'ha allargat molt més
enllà del temps previst legalment per a resoldre'l.
ATÈS.- Que el Decret en el qual es desestimen les al·legacions del ciutadà, no es refereix a
l'expedient sancionador concret sinó a una relació de diversos expedients, pel que la seva
redacció es pot considerar estereotipada i sense motivació concreta per a cada cas.
ATÈS.- Que tot i que consta el pagament de la sanció bonificada per part del ciutadà, aquest
manifesta expressament en el seu escrit d'al·legacions no reconèixer la infracció.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a l’expedient de denúncia per infracció de
trànsit, per considerar que tot i que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat al
legalment establert, no ha estat resolt dins del termini legal, doncs ha transcorregut quasi un any
des del seu inici fins a la resolució final.
Les anteriors consideracions fan necessari,
1r.- RECORDAR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, l'obligació de resoldre els
expedients dins de termini legalment establert i també l'obligació de dotar a les resolucions
administratives de suficient contingut, fugint de la utilització de models o resolucions més o
menys estereotipades, resolent les peticions concretes amb motivació concreta.
2n.- SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública que valori la repercussió que el
transcurs del temps de tramitació, quasi un any, pogués provocar respecte la vigència de la
denúncia al moment de resoldre, procedint en tot cas a resoldre la sol·licitud del ciutadà respecte
la devolució de la taxa de grua.
Aquests suggeriments han estat contestats pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública en el sentit que a través del decret dictat pel Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció,
es declara la caducitat de l’expedient, la devolució de l’import pagat i es desestima el recurs en
relació a la devolució de la taxa de retirada de vehicles.
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Exp. : 11/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estacionar el vehicle de la seva propietat,
sobre la vorera, davant el núm. 61 del carrer de Santa Teresa de Mataró, atès que aquest carrer
no té voreres, per efectuar càrrega i descàrrega per la seva activitat ubicada al núm. 59, que sí
que té llicència de gual.
Extracte de la resolució: ESTIMA, SUGGEREIX I RECORDA DEURES LEGALS.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia en data 29 de gener de 2003, sobre les
18.30 h, al estacionar el seu vehicle sobre la vorera davant el núm. 61 del carrer Santa Teresa.
2.- L'endemà l'interessat presenta al·legacions mostrant la seva disconformitat amb la denúncia,
ja que el vehicle estava desplaçat al núm. 61 per carregar i descarregar davant el núm. 59, on és
titular d'un gual.
3.- L'instructor constata l'existència del gual i que el seu horari és de 8 a 20 hores.
4.- L'informe de l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions, per considerar que
queda acreditada la comissió de la infracció, en ser reconeguda pel ciutadà i no estar autoritzat
per estacionar davant el núm. 61, es dicta decret de data 14 de gener de 2004, en el qual es
desestimen les al·legacions i s'imposa la sanció.
5.- Aquest decret es notificat a l'interessat al seu domicili el següent dia 19 de gener de 2004.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, resulta que aquest ha estat tramitat correctament, ja
que s'han respectat tots els tràmits mínims legalment establerts, excepció feta del temps per a
resoldre'l, ja que es va incoar el 29 de gener de 2003 i, es resol el 14 de gener de 2004.
ATÈS.- Que tot i l'anterior, i davant la imprecisió de la descripció de la infracció en la denúncia
(estacionar sobre la vorera) atès que el carrer de Santa Teresa no té voreres, trobem a faltar
l'informe de l'agent denunciant en el qual es concretessin les circumstàncies de la infracció, com
ara si el vehicle estava o no sol, si estava o no amb les portes obertes o, si estava separat de la
façana, etc.
ATÈS.- Que tot i que el decret en el qual es desestimen les al·legacions del ciutadà, es fa
referència que les voreres són espais reservats a l'ús exclusiu per a vianants, no es té en compte
que el carrer de Santa Teresa no té voreres i, per tant, es tractaria d'un estacionament en zona de
vianants o carrer sense voreres, amb la peculiaritat que el ciutadà es titular d'un gual al núm. 59
del mateix carrer i al·lega que estava descarregant, motiu pel qual el vehicle estava desplaçat
davant l'immoble veí, núm. 61, circumstància aquesta que no es valorada en la resolució, tot i
que en l'expedient consta la certesa de l'existència del gual.
ATÈS.- Que tot i que consta el pagament de la sanció bonificada per part del ciutadà, aquest
manifesta expressament en el seu escrit d'al·legacions no reconèixer la infracció.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada per considerar que tot i que la tramitació de
l'expedient sancionador s'ha ajustat al legalment establert, no ha estat resolt dins del termini
legal, ja que ha transcorregut quasi un any des del seu inici fins a la resolució final.
Les anteriors consideracions fan necessari,
1r.- RECORDAR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, l'obligació de resoldre els
expedients dins de termini legalment establert.
2n.- SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública que revisi l'expedient, valorant
la repercussió que el transcurs del temps de tramitació, quasi un any, pogués provocar respecte
la vigència de la denúncia al moment de resoldre, i les especials circumstàncies del cas, en
tractar-se d'un estacionament en un carrer sense vorera o zona de vianants i l'existència de gual
al lloc del qual l'infractor es titular.
Aquest suggeriment ha estat contestat pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública en
el sentit que a través del decret dictat pel Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció, es declara
la caducitat de l’expedient i la devolució de l’import pagat.
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Exp. : 12/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estacionar excedint el límit horari, a la
plaça dels Bous de Mataró.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I RECORDA DEURES LEGALS.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia en data 20 de març de 2003, a les 18.49
h, al estar estacionat excedint el límit del tiquet horari a la plaça dels Bous de Mataró, no es va
notificar la denúncia a l'acta per estar el conductor absent.
2.- La primera notificació de la denúncia s'intenta amb l'empresa titular del vehicle, el 25 d'abril
de 2004, presentant a aquesta entitat el 23 de maig de 2003, un escrit comunicant que el
conductor habitual de vehicles és el senyor M.L.R..
3.- La notificació de la denúncia al conductor del vehicle s'intenta el 23 de juliol de 2003, no
se’l va trobar en el seu domicili de Sant Andreu de Llavaneres i, finalment s'entrega a la seva
filla el 25 de juliol de 2004.
4.- Novament es notifica la denúncia al senyor M.J.R., personalment el dia 30 d'octubre de
2003, per la qual cosa el dia 10 de novembre següent l'interessat presenta al·legacions mostrantse disconforme amb la denúncia, ja que nega l'autoritat al vigilant de l'aparcament, nega també
els fets en disposar de tiquet horari de 18'55 a 19'13 h, al·legant que havia anat a buscar canvi i,
manifesta que l'expedient ha estat paralitzat més de 90 dies.
5.- L'informe de l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions del ciutadà, en primer
lloc, perquè considera que la denúncia del vigilant de l'aparcament és prova suficient per a
valorar la comissió de la infracció i perquè el fet denunciat es excedir el límit horari del tiquet
exhibit, no per falta de tiquet.
6.- El 16 de desembre de 2003, es dicta decret de desestimació de les al·legacions, d'acord amb
la proposta de l'instructor, notificat el 24 de gener de 2004.
ATÈS.- Que de la informació rebuda resulta que la tramitació de l'expedient administratiu
sancionador, ha respectat la normativa vigent. El fet de no notificar-se la denúncia a l'acte, per
estar el conductor absent i, intentar-se primerament amb al titular del vehicle i després, per dues
vegades, amb el seu conductor habitual, interromp el termini de tramitació de l'expedient que
torna a començar en cadascun dels tràmits, pel que en aquest cas no s'ha produït caducitat.
ATÈS.- Que el decret en el qual es desestimen les al·legacions del ciutadà, en base a la proposta
de l'instructor, es refereix a dos dels arguments de les seves al·legacions. Primerament, en
relació a la manca d'autoritat del vigilant de l'aparcament, les desestima en considerar que les
denúncies d'aquests, són suficients per valorar la comissió de la infracció. Aquesta és una
qüestió resolta per la jurisprudència en el sentit que, si bé els vigilants no poden ser considerats
agents de l'autoritat i, per tant, no ostenten la presumpció de veracitat, les seves manifestacions
o declaracions sí poden ser considerades proves de càrrec, per valorar la comissió de la
infracció, com així ha estat en el seu cas.
En segon lloc, i tot i que la resolució final no s'hi refereix, l'instructor va proposar també la
desestimació, perquè tot i que el ciutadà al·lega disposar i presenta un tiquet horari (de 18.55 a
19.13 hores), la infracció es comet per excedir el límit d'hora del tiquet, un altre, que s'exhibia
en el vehicle, no per no disposar de tiquet, ja que en aquest cas la sanció hauria estat més alta,
considerant que el tiquet presentat és d'hora posterior a l'hora de la denúncia.
Hem de recordar també que el ciutadà disposava de la possibilitat d’anul·lar la denúncia, dins de
l'hora següent, amb el pagament corresponent.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per la infracció comesa, al estacionar-se el
vehicle, conduït habitualment pel promotor, excedint el límit horari, per considerar que la
tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat estrictament al legalment establert.
De totes maneres, de les anteriors consideracions, es fa necessari, RECORDAR al Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública, l'obligació de dotar les resolucions administratives de
suficient contingut i motivació, que cal que la resolució es refereixi a totes i cadascuna de les
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qüestions al·legades pel ciutadà, fugint de la utilització de models o resolucions més o menys
estereotipades.
Exp. : 13/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit al estacionar el vehicle propietat del promotor
en un gual.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
Es queixa el promotor de no haver rebut la denúncia i de la confusió de la notificació de la
sanció, on s'ofereix la possibilitat d'assistir al curs d'educació viària que després se li denega.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública i l'OGT., de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 8 de juny de 2003, sobre les
22.25 h., comesa al estar estacionat en un gual.
2.- La notificació de la denúncia s'intenta al carrer de l'Hospitalet dues vegades el mateix dia, a
les 10.41 h. i 11.55 h. del 25.07.03 i finalment es deixa a la bústia, també en la mateixa data, es
publica l'edicte en el BOP. del 30 d'agost de 2003.
3.- El 30 de setembre es dicta el decret de sanció, que s'intenta notificar el 14 i 27 d'octubre de
2003 i, finalment es deixa a la bústia en el tercer intent de 7 de novembre de 2003.
4.- El 17 de novembre el senyor J.R.J., conductor del vehicle, demana poder assistir al curs
substitutiu d'educació viària, petició que és denegada el 10 de desembre de 2003, per haver-se
presentat fora del termini dels 15 dies següents a la data de notificació de la denúncia.
4.- Aquest decret és notificat a l'interessat al seu domicili el següent dia 2 de gener de 2004.
Igualment, en la notificació de la sanció que facilita el promotor, consta la possibilitat de poder
assistir al curs d'educació viària, si es demana dins del termini de 15 dies després de la
notificació de la denúncia.
ATÈS.- Que de la informació rebuda resulta, del corresponent imprès, que la notificació de la
denúncia no s'ajustaria a la normativa legal vigent, ja que els dos preceptius intents personals
haurien tingut lloc el mateix dia, encara que en diferents hores, pel que l'objecte de la
notificació, que és que el ciutadà rebi la notificació, no s'hauria respectat en aquest cas.
ATÈS.- Que igualment, les notificacions en l'expedient es porten a terme en una adreça de
l'Hospitalet, tot i que en la informació rebuda consta que el titular i el vehicle infractor estan
domiciliats al carrer Bòbiles, també de l'Hospitalet, que també és el propi del senyor J.R.J.,
conductor, i que aquest assenyala quan presenta la seva sol·licitud de fer el curs.
ATÈS.- Que tal com disposa la normativa vigent, l'assistència al curs d'educació viària s'ha de
sol·licitar dins dels 15 següents a la data de la notificació de la denúncia. En aquest cas, com que
la denúncia no s'hauria rebut, difícilment podria haver-se sol·licitat dins de termini l'assistència
al curs d'educació viària, pel que s'hauria de respectar la sol·licitud del ciutadà de data 17 de
novembre de 2003.
ATÈS.- Que en la còpia de la notificació de la sanció que presenta el ciutadà amb la seva
queixa, consta expressament la possibilitat de poder convalidar la denúncia amb l'assistència del
curs d'educació viària, anunci que, en tractar-se de la notificació de la sanció, no hauria d'haverse fet constar en l'imprès, ja que no era ja possible, induint per això a l'error que és denúncia.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada relativa a la infracció comesa, per entendre que ni el
domicili de notificacions ni els intents de notificació de la denúncia s'ajusten a la normativa
legal vigent.
Aquesta resolució fa necessari, SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, que
revisi la diligència de notificació de la denúncia, valorant si aquesta s'ha portat a terme en el
domicili correcte del titular i del vehicle i si va poder tenir efectes respecte del termini per
presentar la corresponent sol·licitud d'assistir al curs substitutiu d'educació viària.
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El cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública informa que s’ha acceptat el
suggeriment. S’ha dictat decret estimant la queixa, s’ha sobreseit l’expedient i s’ha
retornat l’import pagat.
Exp. : 28/04
Queixa per la imposició de dues denúncies de trànsit pel mateix agent de Policia però per
motius diferents, tot i tractar-se de la mateixa infracció.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 22 de gener de 2004, comesa
quan el vehicle propietat de la promotora de la queixa, estava estacionat sobre la vorera a
l'alçada del núm. 2 del carrer Clavileño de Mataró, sobre les 20.10 hores.
2.- Que la denúncia es formulada i proposa una sanció de 90,15 €.
3.- Que el 26 de gener de 2004, la ciutadana presenta al·legacions, justificant la infracció per les
característiques del carrer (vianants), ser veïna i no haver deixat sol el vehicle massa temps.
4.- En data 27 de gener de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i la
imposició de sanció, perquè es reconeix la infracció, ja que els veïns tampoc poden estacionar.
5.- En data 28 de gener de 2004, es dicta resolució sancionadora amb els mateixos termes que la
proposta de l'instructor i es notifica a l'interessada.
6.- L'altre expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 13 de febrer de 2004,
comesa quan el vehicle propietat de la promotora de la queixa, estava estacionat en passeig o
zona vianants sense autorització a l'alçada del núm. 2 del carrer Clavileño de Mataró, sobre les
15.30 hores.
7.- Que la denúncia és formulada pel mateix agent i proposa una sanció de 60,10 €.
8.- Que el 16 de febrer de 2004, la ciutadana presenta al·legacions, justificant la infracció i
demanant explicacions sobre la senyalització existent.
9.- En data 2 d'abril de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i la
imposició de sanció, perquè es reconeix la infracció i per aplicació de la presumpció de veracitat
dels agents.
10.- En data 30 d'abril de 2004, es dicta resolució sancionadora amb els mateixos termes que la
proposta de l'instructor i es notifica a l'interessada.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació de la senyalització existent al Servei de
Mobilitat, aquest informa que es tracta d'un carrer de plataforma única i no hi ha cap senyal que
autoritzi l'accés especial del veïns.
ATÈS.- Que no es detecta en la tramitació dels dos expedients cap mena d'irregularitat, i s’han
respectat tots els tràmits legalment establerts.
ATÈS.- Que sí detectem contradicció entre les dues denúncies ja que mentre que el 22 de gener
de 2004, el vehicle de la senyora A.M.M. és denunciat per estar estacionat sobre la vorera, la
mateixa infracció és denunciada el 13 de febrer següent, pel mateix agent, per estar estacionat
en passeig o zona de vianants.
Ens sembla evident que tractant-se d'un carrer de plataforma única, l'estacionament d'un vehicle
sobre la vorera no és possible, ja que aquestes no existeixen.
Per altra banda, un mateix fet infractor hauria de comportar la mateixa qualificació jurídica i la
mateixa sanció, el que no succeeix en el cas denunciat per la queixant, ja que la primera vegada
se l'imposa una multa de 90,15 € per infracció de l'article 31.1 de l'Ordenança i, la segona una
de 60,10 € per la infracció de l'article 31.2.k del mateix text, tot i tractar-se d'un mateix fet o
infracció.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a dues denúncies per infracció de trànsit,
per entendre que la denúncia d'un mateix fet, qualificant-lo jurídicament de distinta forma i
imposant sancions diferents, no s'ajusta a dret.
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Les anteriors consideracions fan necessari, SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que procedeixi a revisar la tramitació dels dos esmentats expedients en el sentit
d'aplicar al mateix fet infractor, la mateixa qualificació jurídica i la mateixa sanció, anul·lant el
que procedeixi i acordant retornar a la ciutadana l'import de la sanció que correspongui.
El cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública informa que s’ha acceptat el
suggeriment. S’ha dictat decret estimant la queixa, s’ha sobreseit l’expedient i s’ha
retornat l’import pagat.
Exp. : 30/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit al estacionar el vehicle en una zona prohibida
Que igualment amb anterioritat, el mateix promotor s'havia queixat de la persecució de què era
objecte per part de la Policia Local, i va rebre la corresponent resposta expressa i escrita de part
del cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, respecte dels dos expedients sancionadors, de la documentació rebuda en resulta el
següent :
1.- L'expedient sancionador núm. 040000000 va ser iniciat per denúncia de data 5 de febrer de
2004, sobre les 16.20 h., per estar circular el seu conductor sense utilitzar el cinturó de seguretat
en condicions reglamentàries, a l'alçada del núm. 1 del carrer del Torrent de les Piques.
2.- Que, una vegada notificada la denúncia en el domicili de l'interessat, en data 5 d'abril de
2004 el Sr. V.F.S. va formular les corresponents al·legacions a aquesta denúncia, demanant la
seva anul·lació ja que la data i hora coincidia amb una altra, en un lloc diferent.
3.- No consta si el ciutadà va ingressar l'import de l'eventual sanció amb bonificació.
En relació a l'expedient de denúncia núm. 040000000 consta que,
1.- Aquest expedient s'inicia per denúncia de data 5 de febrer de 2004, sobre les 16.20 h, per
estar estacionat a menys de cinc metres de la cantonada, dificultant el gir de vehicles i la
visibilitat, envaint la meitat d'un pas de vianants i sobre zona pintada de groc, a l'alçada del
carrer del Torrent de les Piques, cantonada Riera Figuera Major.
2.- Que igualment, una vegada notificada la denúncia en el domicili de l'interessat, en data 5
d'abril de 2004, el ciutadà va formular les mateixes al·legacions de l'anterior expedient, també
referides a aquesta denúncia, demanant la seva anul·lació ja que la data i hora de la denúncia
coincidia amb l'altre.
3.- Tampoc consta en aquest cas si el ciutadà va ingressar l'import de l'eventual sanció amb
bonificació.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient resulta que les al·legacions del ciutadà no han estat
resoltes, tot i que teòricament encara s'està dins del termini per fer-ho, ja que no ha
transcorregut el termini de sis mesos des del seu respectiu inici.
ATÈS.- Que de totes formes han transcorregut ja cinc mesos des de la data de la denúncia, cosa
que podria tenir efectes respecte de la infracció i la vigència dels respectius procediments
sancionadors.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a la qüestió que havia estat denunciada el
mateix dia i hora en dos llocs diferents, referint-se als expedients de denúncia per infracció de
trànsit, per considerar que els dos expedients sancionadors no han estat ni tramitats ni resolts, no
donant resposta a les al·legacions del ciutadà.
Les anteriors consideracions fan necessari SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que procedeixi a resoldre els dos expedients donant resposta a les al·legacions del
ciutadà i valorant els eventuals efectes que els transcurs del temps pogués haver produït respecte
a la vigència dels expedients i la procedència d'apreciar d'ofici la prescripció de les infraccions,
en el seu cas.

Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró
Informe anual 2004

46

Aquest suggeriment ha estat acceptat pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública.
Exp. : 31/04
Queixa d’una persona amb minusvàlua per haver estat sancionat i retirat el seu vehicle per
estacionament en un lloc que segons el promotor no molestava i a més tenia la targeta de
minusvàlid a la vista.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 15 de desembre de 2003. El
vehicles estava estacionat, en zona prohibida per senyal de prohibit estacionar per sortida
d'emergència del Teatre Monumental, i va ser retirat per la grua.
2.- El dia 16 següent, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions a la denúncia, i
manifesta la seva disconformitat justificant que va estacionar en zona de càrrega i descàrrega,
on no hi havia porta d'emergència, que deixava lliure l'espai reservat perquè l'ocupés un altre, i
que va deixar visible la tarja de minusvàlid que considerava que el seu vehicle no podia ser
retirat si no molestava.
3.- La proposta de l'instructor de l'expedient, de data 11 de març de 2004, proposa la
desestimació de les al·legacions del ciutadà i la imposició de sanció, per considerar que
l'estacionament del vehicle va pertorbar l'ús d'un espai reservat per senyalització a d'altres
usuaris, ja que estava estacionat en zona senyalitzada per a sortida d'emergència del Teatre
Monumental, informant igualment de forma desfavorable la sol·licitud de devolució de la taxa
de grua.
4.- El 23 de març de 2004 es dicta el decret, en el mateix sentit de l'anterior proposta, pel que
s'acorda desestimar les al·legacions del senyor R.T.B., notificat a l'interessat el 2 d'abril següent.
5.- El dia 19 d'abril, el ciutadà interessat presenta recurs de reposició que ha quedat sense
resposta.
ATÈS.- Que de la informació rebuda en resulta que l'expedient ha estat tramitat correctament, ja
que s'han respectat tots els tràmits legalment establerts, excepció feta del recurs de reposició que
ha quedat sense resposta.
ATÈS.- Que el recurs de reposició, que es pot interposar amb caràcter potestatiu, s'ha d'entendre
desestimat per silenci, una vegada transcorregut el termini d'un mes des de la seva presentació.
ATÈS.- Que, en relació a les diverses qüestions que planteja el ciutadà, destaca la circumstància
de si el seu vehicle estava o no estacionat en zona reservada per a sortida d'emergència del
Teatre Monumental, ja que mentre que en la denúncia es fa constar expressament aquest fet, el
ciutadà ho nega.
Aquesta és la circumstància determinant tant de la infracció, com de la proporcionalitat i
necessitat de la intervenció policial davant la minusvàlua del conductor infractor. Si aquesta
circumstància no fos certa, l'actuació policial es podria haver considerat contrària a l'establert
per l'Ordre de la Generalitat de 19 d'agost de 1986 en la qual s'estableixen les condicions de les
targes de minusvàlids i, per tant, considerar que el vehicle no podia ser retirat ja que no
provocava cap molèstia.
Ineludiblement, aquesta contradicció ha de ser resolta en perjudici del ciutadà, en mèrits de la
presumpció de veracitat de què estan investits els agents de la Policia Local, legalment
establerta, perquè no consta en l'expedient cap prova o element que destrueixi aquella
presumpció, ja que fins i tot el ciutadà, en les seves al·legacions, reconeix haver estacionat en
zona de càrrega i descàrrega, en un lloc amb la pintura groga esmorteïda.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada relativa a la infracció, per entendre que
l'expedient sancionador ha estat correctament tramitat.
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Exp. : 34/04
Queixa per una sanció de trànsit quan ja no era el titular del vehicle que es va cometre la
infracció.
Pendent de resoldre.
Exp. : 38/04
Queixa en relació a la manca de resposta a la petició de nul·litat presentada a un expedient de
denúncia per infracció de trànsit.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que, amb anterioritat aquesta Oficina del Defensor havia tramitat l’expedient de queixa
número 18/03, la qual va resoldre's en el sentit d'estimar la queixa presentada per D.P..R. i
M.C.J.M. en relació a l’expedient de denúncia per infracció de trànsit de data 9 d'octubre de
2001, suposadament comesa quan el primer conduïa el vehicle de la segona, per circular sense
respectar la senyalització de sentit obligatori al carrer de Francesc Layret - Camí del Mig de
Mataró, per entendre que, tot i que l'expedient d'execució està degudament i correctament
tramitat, aquest hagués hagut que entendre's amb el veritable conductor infractor, les dades
personals i domicili del qual constaven en la denúncia, i que va signar aquell com a denunciat i
en va rebre la còpia, motiu pel que es va suggerir al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública
que donés la tramitació que correspongués a l'expedient, entenent tot els seus tràmits amb el
veritable conductor infractor i denunciat, D.P.R., i deixar sense efecte els tràmits i l'execució
practicada en els béns de la simple titular del vehicle M.C.J.M. el qual no va ser acceptat.
ATÈS.- Que en la petició de nul·litat presentada per la senyora M.C.J.M., s'hi adjunten diversos
documents acreditatius que el conductor del vehicle, senyor D.P.R., per aquest mateix expedient
de denúncia i com a conductor infractor, va sol·licitar i realitzar les corresponents sessions
substitutives d'educació viària.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, aquest, a la vista de la nova documentació, acorda procedir a estimar la queixa i deixar
sense efecte la sanció imposada a la promotora de la queixa.
ATÈS.- Que el reconeixement de l'error per part del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, fa innecessari estimar de nou la queixa presentada, en haver-se estimat la petició de
nul·litat presentada per la promotora.
Per tot això,
ACORDO : Procedir a l'arxiu de la queixa en relació a la manca de resposta a la petició de
nul·litat de l’expedient de denúncia per infracció de trànsit, en haver estimat la petició el Servei
Jurídic Administratiu de Via Pública, i que va corregir l'error existent en la tramitació de
l'expedient sancionador, el que ja va ser objecte de resolució en l'expedient de queixa 18/03
d'aquesta Oficina.
Exp. : 39/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estacionar el vehicle en una zona
prohibida per senyalització, obstaculitzant el gir de camions en una cruïlla. El promotor indica
que la infracció la va provocar, el fet que un camió tapava la senyalització vertical i la falta de
manteniment de la senyalització horitzontal.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia del 19 de gener de 2004, sobre les 16.45
h, per estar estacionat en zona prohibida per senyalització vertical, obstaculitzant el gir de
camions.
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2.- El mateix dia l'interessat presenta al·legacions i es mostra disconforme amb la denúncia, ja
que considera la senyalització defectuosa. Sol.licitant la devolució de l'import de la sanció i de
la Taxa de Grua.
3.- L'instructor, prèvia comprovació de la senyalització existent, proposa la desestimació de les
al·legacions, i reconèix la infracció. Es dicta decret de data 30 de gener de 2004, en el qual es
desestimen les al·legacions i s'imposa la sanció.
4.- Aquest decret és notificat a l'interessat al seu domicili el següent dia 9 de febrer de 2004,
presenta recurs de reposició, en el qual el ciutadà reconeix la infracció, al·lega que el senyal no
era visible perquè la tapava un camió i fa una sèrie de suggeriments.
5.- Aquest recurs és expressament desestimat per resolució de 6 de maig de 2004, tenint en
compte que s'havia constatat l'existència de la senyalització i la veracitat del fet denunciat per
l'Agent.
ATÈS.- Que igualment es va sol·licitar al Servei de Mobilitat, l’informe de la senyalització
existent al lloc i la freqüència de les tasques de manteniment, del qual resulta l'existència del
senyal vertical de prohibit estacionar en el lloc en qüestió i, en referència al manteniment de la
senyalització horitzontal, el seu repintat depèn del tipus de pintura utilitzat, la duració de la qual
és d'un any si es tracta de pintura acrílica, i de tres anys si és de la de dos components.
Finalment, en relació al suport dels senyals verticals, el mateix servei informa que són els
criteris de visibilitat, ubicació i lloc, els que aconsellen utilitzar un tipus de suport o un altre, ja
que la normativa només n’estableix l'altura mínima.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, resulta que ha estat tramitat correctament, tant pel
que fa a les al·legacions com al recurs de reposició, ja que s'han respectat tots els tràmits mínims
establerts.
ATÈS.- Que el ciutadà reconeix expressament, després de rebre la notificació del decret en el
que es desestimaven les seves al·legacions, la comissió de la infracció.
ATÈS.- Que, independentment de l'estat de manteniment de la senyalització horitzontal, és la
vertical la que preval, sense que la puntual ocultació per part d'un altre vehicle sigui suficient
per a entendre la inexistència de la infracció.
ATÈS.- Que la comissió de la infracció comporta la seva sanció i la meritació de la taxa de grua.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a la infracció comesa, per considerar
que l’expedient s’ha tramitat correctament, tant pel que fa a les al·legacions com al recurs de
reposició, que s’han respectat tots els tràmits legalment establerts.
Exp. : 40/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit pe estacionar el vehicle en una zona prohibida
per senyalització. El promotor indica que la senyalització instal·lada indueix a confusió.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda ,en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 12 de desembre de 2003, sobre
les 19.50 h, comesa per estar estacionat a la plaça Gran, maniobra prohibida per senyalització
vertical.
2.- L'interessat presenta el 2 de gener de 2004 les corresponents al·legacions i es mostra
disconforme amb la denúncia, ja que considera la senyalització confosa i manifesta haver parat
el vehicle només escassos minuts.
3.- L'instructor, prèvia comprovació de la senyalització existent, proposa la desestimació de les
al·legacions, en considerar reconeguda la infracció i per prohibir la senyalització l'estacionament
i la parada fora de l'horari establert, es dicta decret en què es desestimen les al·legacions i
s'imposa la sanció, la qual cosa es notifica a l’interessat.
ATÈS.- Que igualment, va sol·licitar-se al Servei de Mobilitat, s'informés de la senyalització
existent al lloc, del que resulta l'existència de senyal vertical de prohibit estacionar en el lloc en
qüestió, amb placa adossada amb el següent text: "a tota la plaça excepte càrrega i descàrrega,
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màxim 15 minuts, amb indicador horari de dilluns a divendres feiners de 6 a 12'30 i 15 a 18'30
dissabtes de 6 a 12'30 i 15 a 17'30".
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, resulta que aquest ha estat tramitat correctament, ja
que s'han respectat tots els tràmits mínims establerts. De totes maneres, però, podria considerarse que l'argumentació jurídica del decret de desestimació, relativa a la presumpció de veracitat
dels Agents de Policia, no s'ajusta exactament a les al·legacions del ciutadà, doncs aquestes es
refereixen al text de la senyalització, però entenem que no s'ha causat cap mena d’indefensió.
ATÈS.- Que la diferència entre parada i estacionament ve determinada només pel temps de
durada, i es produeix el primer cas quan la parada dura fins a 2 minuts.
ATÈS.- Que en relació a si la senyalització instal·lada indueix o no a confusió, no podem
compartir l'opinió del ciutadà, ja que el senyal vertical de prohibit estacionar és la que fixa la
prohibició de qualsevol mena de parada o estacionament a la plaça. La placa adossada es limita ,
amb el text transcrit, a establir l’excepció de quan i per quin motiu es pot parar o estacionar.
D'aquesta senyalització se’n deriva que fora de l'horari establert per el mateix senyal, està
prohibit aturar i estacionar, havent-se de tenir en compte que la plaça Gran està en una zona
d'accés restringit.
Per la seva banda, el ciutadà interpreta que la prohibició establerta pel senyal i el text de la placa
adossada, dóna peu a entendre que hi ha dues excepcions, és a dir, primer, que pot parar-se i
estacionar-se per carregar i descarregar amb un màxim de 15 minuts i, segon, que igualment es
pot parar i estacionar fora de l'horari indicat.
Com hem avançat, no podem compartir aquesta interpretació doncs, efectivament, la placa
adossada estableix l'excepció, però aquesta es única, ja que inclou un únic text, i és possible
només dins de l'horari indicat, de tal forma que fora d'aquest darrer preval la prohibició total que
estableix el senyal.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per considerar que l’expedient s’ha tramitat
correctament, i que s’han respectat tots els tràmits legalment establerts.
Exp. : 42/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estacionar el vehicle a la vorera i per
considerar que la sanció imposada és desproporcionada amb el fet, tant econòmicament com per
la proposta d’un mes de retirada del permís de conduir.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 24 de novembre de 2004, sobre
les 17.20 h, per estar estacionar sobre la vorera del carrer de la Coma, obstaculitzant greument
el pas de vianants. A aquesta infracció li correspon una sanció de 301 € i proposta de retirada
del permís de conduir pel termini d'un mes.
2.- A les al·legacions presentades pel ciutadà, es demana l'anul·lació de la sanció i una rebaixa
del seu import. Es discuteix la gravetat dels fets que portaria aparellada la proposta de retirada
del permís de conduir. El ciutadà aporta prova documental del poc temps que va estar estacionat
i el motiu.
3.- L'instructor proposa rebutjar les al·legacions del ciutadà. Parteix del fet que es reconeix
l'estacionament incorrecte i confirma la gravetat de la infracció, perquè el vehicle estava situat
sobre la vorera, de tal forma que impedia el pas dels vianants més desfavorit, el que confirma
aquella gravetat, sense fer cap referència a la prova documental presentada.
4.- Aquest informe va donar lloc al decret de data 19 de març de 2004, en el qual es rebutgen
rebutjant les al·legacions i s'imposa la sanció de 301 €, amb sol·licitud al delegat del Govern per
la retirada del permís de conduir pel termini d'un mes, degudament notificat a l'interessat.
ATÈS.- Que, de la informació rebuda del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, resulta
que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat escrupolosament a allò que disposa la
legislació vigent.
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ATÈS.- Que l'única qüestió que es planteja en aquest cas es refereix a la valoració, sempre
subjectiva, de si efectivament, com pretén el ciutadà, hi ha o no una certa desproporció entre la
magnitud del fet que constitueix la infracció i la sanció imposada.
S'ha de partir de la clara consideració del fet que si, com en aquest cas, la infracció es qualifica
de molt greu, la sanció de 301 € amb la proposta de retirada del permís de conduir pel termini
d'un mes, està completament dintre del marge legal, per la qual cosa considerar o no
desproporcionada la sanció en relació al fet, no té res a veure amb la legalitat de la sanció, sinó
amb si pot entendre's o no, justa o equitativa.
També cal tenir en compte que, d'entrada, la graduació de la gravetat queda a criteri de l'Agent
denunciant, proveït de la presumpció de veracitat, que aprecia "in situ" i de forma immediata les
circumstàncies concretes del fet infractor.
Centrades les nostres consideracions en aquests termes de justícia i equitat, entenem que a
primera vista, és possible apreciar, com ho fa el ciutadà, que hi ha desproporció entre el fet i la
sanció finalment imposada, com he dit de caràcter molt greu, encara que sigui la que legalment
correspongui, però precisament per fugir de tota subjectivitat, entenem que per graduar la sanció
podrien haver-se tingut en compte, a part de les pròpies del fet infractor, altres circumstàncies
també objectives, com els antecedents del conductor infractor o el motiu de l'estacionament
acreditat documentalment.
No s'ha de perdre de vista que es tracta d'una infracció d'estacionament, greu perquè es dificulta
el pas de vianants, però d'aparcament, i que la gravetat, en els termes que aquí ha estat
considerada, inclou tot tipus d'infraccions, és a dir, tant les que impliquen un perill real per a la
integritat física de les persones, o altres béns jurídics, com aquelles en què el perill es considera
només de forma abstracta.
És cert que la tendència legislativa a tots els nivells és endurir les sancions d'aquelles
infraccions que fan augmentar l'accidentalitat i les seves conseqüències, però també ho és que
dins de la mateixa gravetat s'inclouen fets diferents, sense distingir aquells que tenen incidència
en aquella accidentalitat i, que fins i tot poden ser penalment punibles, d'aquells altres que no
podrien arribar a tenir aquesta qualificació.
Per això i, perquè l'actual interpretació constitucional del principi d'igualtat ho permet, és
possible tractar diferencialment situacions desiguals, graduant la sanció que pugui correspondre
imposar segons les circumstàncies concretes del cas, relatives al fet, al conductor i al bé
jurídicament protegit per la norma infringida.
ATÈS.- Que l'article 67 del Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova la Llei
sobre Trànsit i, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial estableix que les infraccions greus seran
sancionades amb una multa de fins a 300,50 € i les molt greus de fins a 601,01 €, s’estableix la
possibilitat de retirar el permís de conduir pel termini de fins a tres mesos i fent aquesta retirada
obligatòria quan es tracti d'infraccions molt greus.
ATÈS.- Que el criteri aplicat per a la imposició de la sanció de 301 € amb proposta de retirada
del permís de conduir per un mes, implica considerar l'estacionament fet pel senyor D.D.G. com
a constitutiu d'una infracció molt greu.
ATÈS.- Que la mateixa normativa considera greu la conducció negligent, deixar a la via
objectes que puguin produir incendis, l'incompliment dels temps de conducció, límits de
velocitat, prioritats de pas, avançaments, canvis de direcció o sentit, circulació en sentit contrari,
les parades o estacionaments en llocs perillosos o que obstaculitzin greument el trànsit, la
circulació sense llum o enlluernant i la realització d'obres a la via sense permís i, molt greus, les
conductes considerades greus quan hi hagi un risc afegit, la conducció sota els efectes de
l'alcohol o drogues, negar-se a fer la prova de la intoxicació, la conducció temerària, l'omissió
del deure de socors i la competició entre vehicles.
ATÈS.- Que la denúncia de l'expedient de què tractem relata que l'estacionament dificultava
greument el pas de vianants, però creiem que no hi consta cap circumstància que permeti
equiparar la sanció d'aquesta concreta infracció a què correspon a fets tipificats com a molt
greus, com la conducció sota els efectes de l'alcohol o drogues, negar-se a fer la prova de la
intoxicació, la conducció temerària, l'omissió del deure de socors o la competició entre vehicles.
ATÈS.- Que l'article 31.1 de l'Ordenança Municipal de Circulació vigent estableix que no es pot
estacionat en els llocs on estigui prohibida l'aturada, en els termes de l'article 29.
Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró
Informe anual 2004

51

ATÈS.- Que l'article 64.2 de l'O.M.C. es remet per a la qualificació de la gravetat d'un fet a la
legislació específica vigent.
ATÈS.- Que l'article 65 de la mateixa O.M.C. determina que la imposició de les sancions hauran
de guardar relació entre la gravetat del fet i la sanció imposada, d'acord amb criteris que valoren
la reincidència o la naturalesa i entitat dels perjudicis.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per entendre que la tramitació de l'esmentat
expedient s'ha ajustat escrupolosament al que preveu la legislació vigent.
De totes maneres però, les anteriors consideracions ens motiven a SUGGERIR al Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública, que estudiï la possibilitat de reconsiderar la proporcionalitat de la
sanció amb el fet denunciat en aquest cas, tenint en compte les circumstàncies concurrents en la
infracció (urgència escolar) i els antecedents del conductor.
Aquest suggeriment ha estat rebutjat pel cap del Servei Jurídic de Via Pública.
Exp. : 44/04
Queixa per la manca de resposta a les seves al·legacions a una denúncia de trànsit.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 25 de gener de 2004, a les 14.30
h, quan havia estacionat el seu vehicle en el gual existent a l'alçada del núm. 98 del carrer del
Carme de Mataró, i va ser retirat per la grua.
2.- El ciutadà presenta les corresponents al·legacions l'endemà mateix, discutint la infracció i
havent satisfet el seu import amb bonificació, pel qual sol·licita la devolució del l'import de la
taxa de grua i de l'import de la sanció pagat amb bonificació.
3.- Que el 15 d'octubre de 2004 l'instructor formula la corresponent proposta de resolució, en el
sentit de declarar prescrita la infracció.
4.- Que el 18 d'octubre es dicta el corresponent decret declarant prescrita la infracció, el qual
comporta la conseqüent devolució de l'import satisfet per aquest concepte i denegant
expressament el retorn de la taxa de grua.
ATÈS.- Que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat al procediment legalment
establert.
ATÈS.- Que no podem dir res respecte la declaració de prescripció de la infracció ja que aquesta
és del tot procedent.
ATÈS.- Que la denegació de la devolució de la taxa de grua, es fonamenta en l’estricte aplicació
de la vigent Ordenança fiscal, entenent que com a taxa, es merita pel simple fet de
l’enganxament o trasllat, ingrés o permanència del vehicle en el dipòsit municipal, és a dir, que
ve determinada per la prestació del servei, mantenint aquest Defensor la possibilitat de donar-hi
una altra interpretació, ja que la taxa va ineludiblement lligada al procediment sancionador, de
tal forma que quan, per motius o raons imputables a l’Administració, la infracció prescriu o
l’expedient caduca, com passa en aquest cas, no queda demostrat que fos necessari retirar el
vehicle, o que aquesta necessitat sigui imputable al seu conductor, per la qual cosa la
presumpció de veracitat de l’agent denunciant, s’ha de considerar dins de l’àmbit del
procediment sancionador, coordinant-lo amb la presumpció d’innocència constitucional, no
podent produir efectes més enllà del mateix expedient, pel qual no haurien quedat demostrats els
fets denunciats, en no haver-se donat cap tràmit a la denúncia, i no existin cap prova, ni tan sols
l’informe de l’agent, pel que mancaria el pressupost previ de la meritació de la taxa fixat a
l’article 67.1 de l’Ordenança: la sanció per infracció.
ACORDO : Estimar parcialment la queixa presentada, en relació a l’expedient de denúncia per
infracció de trànsit tramitat per la infracció, suposadament comesa quan s'havia estacionat el
vehicle en un gual i el vehicle va ser retirat per la grua, ja que tot i que la infracció s'ha declarat
prescrita, procediria per aquests motius retornar la taxa de grua satisfeta pel ciutadà.
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Les anteriors consideracions fan necessari SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que procedeixi a revisar l'expedient en el sentit d'estudiar la possibilitat d'acordar
retornar la taxa de grua al ciutadà, en haver estat declarada prescrita la infracció.
Aquest suggeriment ha estat rebutjat pel cap del Servei Jurídic de Via Pública.
Exp. : 49/04
Queixa per la manca de resposta a les seves al·legacions a una denúncia de trànsit.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 25 de març de 2004, sobre les
14.32 h, infracció comesa per estar estacionat a la zona reservada a d'altres usuaris existent a
l'alçada del núm. 134 del passeig Ramon Berenguer de Mataró, sent el vehicle retirat per la
grua.
2.- L'interessat presenta les corresponents al·legacions el mateix dia, i mostra la seva
disconformitat amb la denúncia, ja que considera que el senyal vertical no era visible amb
correcció, en estar pintada, i demana la devolució de la taxa de la grua i l'import de la sanció.
3.- L'instructor, el 4 de juny de 2004, presenta la corresponent proposta, amb la desestimació de
les al·legacions, en considerar comesa la infracció i ser la senyalització visible, i dicta Decret de
data 1 de juliol, en el qual es desestimen les al·legacions i s'imposa la sanció, i es desestima la
sol·licitud de retorn de la taxa de la grua.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, resulta que aquest ha estat tramitat correctament, ja
que s'han respectat tots els tràmits mínims establerts. El promotor de la queixa, en l'escrit
d'interposició al·lega el transcurs de tres mesos des de la denúncia, el que tindria efectes
respecte l'eventual prescripció de la infracció i caducitat de l'expedient però, constant en
l'expedient la realització de les comprovacions respecte la manca de visibilitat de la
senyalització; aquestes interromprien el termini de prescripció, i l'expedient s’ha resolt dins del
termini legal, sense que es pugui al·legar caducitat.
ATÈS.- Que tant l'instructor, a la vista de les comprovacions fetes respecte la senyalització, com
el decret, consideren que les fotografies aportades pel ciutadà no constitueixen prova suficient
per a destruir la presumpció de veracitat dels agents de policia.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a la manca de resposta a les seves
al·legacions, fetes en l’expedient de denúncia per infracció de trànsit, per entendre que la
tramitació de l'expedient ha estat la correcta, i s’ha resolt expressament tant les al·legaccions a la
denúncia com la sol·licitud de retorn de la taxa de grua presentades pel ciutadà.
Exp. : 50/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estacionar el vehicle en un gual i retirada
del vehicle, el ciutadà indica que quan va estacionar el vehicle no hi havia cap senyalització de
gual.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 18 de novembre de 2003, sobre
les 8.10 h, comesa en estar estacionat en gual.
2.- L'interessat presenta al·legacions i es mostra disconforme amb la denúncia, ja que quan va
estacionar el vehicle, el vespre anterior, no hi havia cap placa de gual i aporta aportant prova
documental.
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3.- L'instructor constata la certesa de les al·legacions i proposa, el 26 de març de 2004, la seva
estimació.
4.- El decret de data 16 d'abril de 2004, estima les al·legacions i informa favorablement la
devolució de la sanció i taxa de grua satisfetes.
5.- No consta la notificació d'aquest decret al ciutadà.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, resulta que aquest ha estat tramitat correctament, ja
que s'han respectat tots els tràmits legalment establerts.
ATÈS.- Que l'estimació de les al·legacions del ciutadà per part de l'Ajuntament de Mataró, deixa
sense fonament la queixa presentada pel senyor R.B.P., ja que les seves pretensions han estat
íntegrament estimades.
ATÈS.- Que com que la queixa és presentada per la manca de resposta el 29 d’abril de 2004,
hem de suposar que el ciutadà no havia rebut encara la corresponent notificació i, que per tant
en desconeixia el sentit del decret de 16 d'abril.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a l’expedient de denúncia per infracció
de trànsit, per haver estat estimades les seves al·legacions per part de l'Ajuntament de Mataró.
Exp. : 53/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estacionar el vehicle en una zona
reservada al servei públic. El promotor de la queixa no està d’acord amb la qualificació jurídica
de greu.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador es va iniciar per denúncia de data 12 de gener de 2004, sobre les
17.39 h., per estar estacionat el vehicle a la zona destinada a la parada de l'autobús a l'estació de
Mataró. Es va detectar la infracció a través de la càmera instal·lada al lloc.
2.- Satisfeta la sanció amb bonificació, a les al·legacions presentades pel ciutadà, no es discuteix
la realitat de la infracció, sinó que es demana que se’n modifiqui la qualificació jurídica de greu
a lleu. Es sol·licita el retorn de l'import satisfet i el permís per assistir a les classes d'educació
viària.
3.- L'instructor proposa rebutjar les al·legacions del ciutadà, partint del fet que es reconeix
l'estacionament incorrecte i confirma la proporcionalitat de la sanció respecte del fet que
constitueix la infracció, i es fan diverses consideracions.
4.- Aquesta proposta va donar lloc al decret de data 28 de maig de 2004, en què rebutjant les
al·legacions, s'imposa la sanció de 108,18 €, degudament notificat a l'interessat i amb el qual es
mostra disconforme.
ATÈS.- Que, de la informació rebuda del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, resulta
que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat a allò que disposa la legislació vigent.
ATÈS.- Que l'única qüestió que es planteja en aquest cas es refereix a si l'import de la sanció
s'adequa a la qualificació jurídica de la infracció.
Així, en les seves al·legacions, el ciutadà demana la qualificació de lleu i no pas greu, com es
deriva de l'import de la sanció imposada. En conseqüència, demana el retorn de l'import de la
sanció satisfet amb bonificació i se li concedeixi la possibilitat d'assistir a les sessions
substitutives d'educació viària.
Per la seva banda, la proposta de resolució aprovada, conté al respecte les següents
consideracions: A) La infracció va detectar-se a través del sistema de captació d'imatge, fet que
l'interessat no discuteix. B) L'article 67 de la Llei de Trànsit estableix que les infraccions lleus
se sancionaran fins a 91 €, les greus fins a 300 € i les de molt greus fins a 600 €. C) Que l'article
65.3 de la Llei de Trànsit estableix que quan les infraccions no es qualifiquin expressament de
greus o molt greus, tindran la consideració de lleus. D) Que el precepte infringit no estableix
aquesta qualificació. E) Per tant, dedueix que la sanció respon al criteri de proporcionalitat
legalment establert.
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ATÈS.- Que del mateix text de la proposta de resolució i del mateix decret que l'assumeix
íntegrament se’n deriva la contradicció que denuncia el promotor de la queixa i, que d'alguna
manera no va considerada en l'expedient sancionador.
Si, com accepta la resolució dictada, l'article 94.1 de la Llei de Trànsit no qualifica la parada en
zona reservada a servei públic sense afectar-ne el funcionament, com a infracció greu ni molt
greu, ha de ser considerada lleu (art.65.3), per la qual cosa la sanció màxima que podria
imposar-se es la de 91 €, i no pas els 108,18 € que fixa la resolució.
ATÈS.- Que l'Ordenança Municipal de Circulació vigent es remet en aquest aspecte a la
legislació general.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a l’expedient de denúncia per infracció de
trànsit comesa per estacionar el vehicle a la zona reservada a servei públic a l'estació RENFE de
Mataró, per entendre que la resolució en què es desestimen les seves al·legacions és
contradictòria en si mateixa, perquè estableix que la infracció comesa és lleu però que imposa
una sanció que correspondria a una de caràcter greu.
De les anteriors consideracions, se’n deriva la necessitat de SUGGERIR al Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública, que estudiï la possibilitat de revisar el Decret de 28 de maig de
2004, pel qual va resoldre's aquest expedient sancionador, i que es corregeixi la contradicció
existent entre la qualificació de la infracció com a lleu que es deriven dels seus fonaments de
dret i l'import de la sanció imposat, que correspondria a una infracció greu, que permet al
ciutadà assistir a les sessions d'educació viària, previ retorn de l'import bonificat de la sanció
satisfet.
Aquest suggeriment ha estat rebutjat pel cap del Servei Jurídic de Via Pública.
Exp. : 54/04
Queixa per la imposició d’una denúncia de trànsit per estacionar el vehicle en una zona de
càrrega i descàrrega i retirada del vehicle, quan estava descarregant les eines per realitzar una
reparació.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 6 de febrer de 2004, sobre les
19.15 h, per estar estacionat a la zona reservada per càrrega i descàrrega existent a l'alçada del
carrer Iluro, 36 de Mataró, sense indicador horari.
2.- L'interessat presenta les corresponents al·legacions i mostra la seva disconforme amb la
denúncia, ja que considera que l'absència d'indicador horari no és motiu suficient per a retirar el
vehicle amb la grua i que ell estava descarregant.
3.- L'instructor proposa la desestimació de les al·legacions, en considerar reconeguda la
infracció i per prohibir la senyalització l'estacionament sense indicador horari, es dicta decret en
el qual es desestimen les al·legacions i s'imposa la sanció, la qual cosa es notifica a l'interessat.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, resulta que aquest s’ha tramitat correctament, ja que
s'han respectat tots els tràmits mínims establerts.
ATÈS.- Que el que determina la comissió de la infracció no és l'estacionament en si, sinó la
manca d'indicador horari, ja que les reserves d'estacionament, el permeten per a aquestes
tasques, tal com feia el senyor P.M.B., però precisament per això s'exigeix posar un indicador
horari.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a la tramitació de l’expedient de
denúncia per infracció de trànsit, per entendre que ha estat degudament i correctament
tramitada.
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Exp. : 59/04
Per una denúncia de trànsit que se li atribueix al seu vehicle un dia i en un lloc determinat de
Mataró, quan i es pot comprovar que existeix un error en la matrícula, i per error se li ha iniciat
el procés sancionador al promotor de la queixa.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 23 d'abril de 2004, sobre les
16.38 hores, per estar estacionat sense tiquet horari a l'alçada del número 32 del carrer Isern de
Mataró.
2.- Que intentada la notificació de la denúncia al domicili de l'entitat propietària del vehicle,
aquesta resulta desconeguda, motiu pel qual es publica el corresponent edicte al B.O.P..
3.- L'interessat presenta les corresponents al·legacions el 16 de juliol de 2004, posant de
manifest un error en la matrícula.
3.- Que en data 20 d'octubre de 2004, el Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, posa en
coneixament d'aquesta Oficina del Defensor del Ciutadà que es procedeix a l'arxiu de
l'expedient sancionador, iniciat per error vers el vehicle del promotor.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, resulta que aquest ha estat iniciat incorrectament, en
existir un error en la matrícula del vehicle al qual s'atribueix la infracció, error que ja ha estat
esmenat en sol·licitar aquesta Oficina la corresponent informació.
ACORDO : Procedir a l'arxiu de la queixa en relació a la tramitació de l’expedient de denúncia
per infracció de trànsit relativa a la infracció comesa al estacionar el vehicle, sense tiquet horari
a l'haver-se detectat i corregit l'error existent a la matrícula,.
Exp. : 60/04
Queixa per la resolució de l’expedient de denúncia imposada el 30 de gener de 2003.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 30 de gener de 2003, comesa
quan havia estacionat el seu vehicle i havia dificultat la circulació de l'avinguda Jaume Recoder,
a l'alçada del núm. 46, de Mataró.
2.- El 7 de febrer de 2003, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions a la denúncia, i
manifesta que el vehicle havia quedat aturat com a conseqüència d'un accident de circulació i
sol·licita la devolució de la taxa de grua i de l'import de la sanció pagat amb bonificació.
3.- Que el 30 de març de 2004 l'instructor formula la corresponent proposta de resolució, en el
sentit de desestimar les al·legacions del ciutadà.
4.- Que l’11 de juny de 2004, es dicta decret en el qual es desestima el recurs de reposició
interposat respecte a la devolució de la taxa de grua i també a les al·legacions del ciutadà
respecte a la infracció de trànsit.
5.- Aquest decret es notificat al promotor de la queixa el 16 de juliol de 2004.
ATÈS.- Que amb anterioritat, aquesta Oficina va tramitar l'expedient de queixa número 72/03, i
el va resoldre en el sentit d'estimar la queixa presentada per J.L.I. en relació a l’expedient de
denúncia per infracció de trànsit, per considerar que l'expedient sancionador no havia estat ni
tramitat ni resolt, no es va donar resposta a les al·legacions del ciutadà ni tampoc a la seva
sol·licitud de retorn de la taxa de grua i l'import de la sanció, per la qual cosa es va suggerir al
Servei Jurídic Administratiu de Via Pública que procedís a resoldre l'expedient en la forma que
correspongués, fins i tot, declarant prescrita la infracció en el seu cas i, igualment, es donés
expressa resposta i resolució tant a la sol·licitud de devolució de la taxa de grua com de l'import
de la sanció, suggeriments tots dos que foren expressament acceptats el 4 de desembre de 2003.
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ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient sancionador resulta que la infracció de trànsit va
tenir lloc el 30 de gener de 2003, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions el 7 de febrer
següent, en les quals, a part de discutir el fet infractor, se sol·licitava la devolució de l'import de
la sanció bonificada, satisfeta així com la taxa de grua.
ATÈS.- Que amb posterioritat a la intervenció d'aquesta Oficina, a través de l'expedient de
queixa 72/03, aquestes al·legacions foren informades per l'instructor el 30 de març de 2004, en
sentit desfavorable, i es va dictar el decret desestimatori l’11 de juny de 2004, pel qual d'acord
amb allò que disposa ara l'article 18 del Decret 320/1994 de 25 de febrer, en la seva actual
redacció segons Decret 318/2003 de 14 de març, la infracció hauria prescrit el 30 de juliol de
2003 i, d'acord amb l'article 16 de la mateixa norma, l'expedient hauria caducat el 30 de gener
de 2004, pel que en no constar cap motiu justificat d'interrupció d'aquest termini, l'expedient
s'hauria d'haver arxivat d'ofici quan l'instructor en va fer la proposta.
ATÈS.- Que la denegació de la devolució de la taxa de grua, es fonamenta en l’estricte aplicació
de la vigent Ordenança Fiscal, entenent que com a taxa, es merita pel simple fet de
l’enganxament i/o trasllat, ingrés o permanència del vehicle en el dipòsit municipal, és a dir, que
ve determinada per la prestació del servei, mantenint aquest Defensor la possibilitat de donar-hi
una altra interpretació, ja que la taxa va ineludiblement lligada al procediment sancionador, de
tal forma que quan, per motius o raons imputables a l’Administració, la infracció prescriu o
l’expedient caduca, no queda demostrat que fos necessari retirar el vehicle, o que aquesta
necessitat sigui imputable al seu conductor, pel que la presumpció de veracitat de l’agent
denunciant s’ha de considerar dins de l’àmbit del procediment sancionador, coordinant-lo amb
la presumpció d’innocència constitucional i no podent produir efectes més enllà del mateix
expedient, per la qual cosa no haurien quedat demostrats els fets denunciats, en no haver-se
donat cap tràmit a la denúncia, i no existir cap prova, ni tan sols l’informe de l’agent, pel que
mancaria el pressupost previ de la meritació de la taxa fixat en l’article 67.1 de l’Ordenança: la
sanció per infracció.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació al Decret de data 11 de juny de 2004,
resolutori de l’expedient de denúncia per infracció de trànsit tramitat per la infracció de data 30
de gener de 2003, suposadament comesa quan s'havia estacionat el vehicle, dificultant la
circulació, per entendre que davant la llarga paralització del procediment, la infracció hauria
prescrit el 30 de juliol de 2003 i, igualment l'expedient hauria caducat el 30 de gener de 2004,
excepcions aquestes que haurien d'haver estat estimades d'ofici, acordant l'arxiu de l'expedient i
la devolució tant de la sanció bonificada satisfeta, com de l'import de la taxa de grua.
Les anteriors consideracions fan necessari SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública que:
1r.- Procedeixi a revisar l'expedient en el sentit d’acordar el seu arxiu, en haver transcorregut
més d'un any des del seu inici sense haver-se dictat cap mena de resolució.
2n.- Igualment, en haver caducat l'expedient, estudiï la possibilitat d'acordar retornar la taxa de
grua al ciutadà.
El cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública informa que s’ha acceptat el
suggeriment. S’ha acordat l’arxiu de l’expedient, el retorn de l’import pagat i es desestima el
recurs en relació a la devolució de la taxa de retirada de vehicles.
Exp. : 66//04
Queixa per la manca de resposta a les seves al·legacions a una denúncia de trànsit.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent:
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 8 de setembre de 2003, comesa
pel senyor J.D.L. a les 9.35 hores, en desobeir els senyals imperatius de l'agent de Policia Local
a la cruïlla de la plaça Granollers amb la via Europa de Mataró.
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2.- La notificació de la denúncia s'intenta en dues ocasions (16.10.03 i 22.10.03), i resulta
degudament notificat el 30 d'octubre de 2003.
3.- El 7 de novembre de 2003 el ciutadà presenta les corresponents al·legacions, i es discuteix la
infracció per no veure a l'agent.
4.- El 9 de març de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i el 24 de març
es dicta el decret de sanció.
5.- La notificació d'aquesta resolució de sanció s'intenta també en dues ocasions, el 7 i 16 d'abril
de 2004, a diferents hores, sense que consti en el butlletí si va deixar-se avís a la bústia, motiu
pel qual es publica el corresponent edicte al DOGC de 13 de maig de 2004.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient en resulta la correcta tramitació, dins de termini, i
s’ajusten a la normativa vigent les diligències de notificació, tant de la denúncia com del decret
de sanció, ja que legalment només són exigibles dos intents que, en resultar infructuosos,
permeten la publicació del corresponent edicte.
ATÈS.- Que el motiu de la queixa del ciutadà és la manca de resposta a les seves al·legacions,
contesta que si bé és cert que no ha rebut, l'Administració justifica correctament haver-ne
intentat primer la notificació, procedint després a la publicació del corresponent edicte
substitutiu de la notificació personal.
ATÈS.- Que el motiu pel qual foren desestimades les al·legacions del ciutadà es basa en el
principi de veracitat de què estan investides les denúncies dels agents de la Policia Local, i no és
suficient per destruir la manifestació en sentit contrari del ciutadà.
ATÈS.- Que el pagament bonificat de l’import de la denúncia evita l’aplicació de la prescripció,
havent-se dictat la resolució dins el termini legalment establert.
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per la manca de resposta a les al·legacions
presentades, per entendre que tant la tramitació de l'expedient, com les notificacions practicades,
s'han ajustat al legalment establert.
Exp. : 67/04
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
El DEFENSOR DEL CIUTADÀ DE MATARO ha acordado adoptar la siguiente
RESOLUCIÓN
1.- En fecha data 10 de septiembre de 2004, fue presentada queja por parte de M.D.M.S.P., en
relación al expediente de denuncia por infracción de tráfico relativa a la denuncia de fecha 2 de
agosto de 2002, cometida cuando el vehículo B-7360-HU no respetó la señal de STOP existente
en un cruce de la ciudad, hallándose implicado en un accidente, manifestando haber recibido de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona la resolución de fecha 22 de abril de 2003 en la
que se acuerda proceder a la retirada de su permiso de conducir por el tiempo de tres meses.
2º.- Que solicitada la correspondiente información al Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, manifiesta no disponer de ningún dato por cuanto dicho expediente fue
tramitado por la Unitat de Disciplina Viària de l’Ajuntament de Mataró.
3º.- De la información recibida del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública del Ajuntament
de Mataró, de ésta resulta :
a.- Que el expediente sancionador se inició por denuncia de data 2 de agosto de 2002, cometida
por J.E.R.H., cuando su vehículo B-7360-HU no respetó la señal de STOP existente en el cruce,
proponiendo el Agente denunciante una sanción de 450,76 € y la retirada del permiso de
conducir por tiempo de tres meses.
b.- Que en el impreso de la denuncia, se atribuye al conductor infractor Sr. J.E.R.H. el D.N.I.
núm. 10.826.717.
c.- Que en fecha 15 de octubre de 2002, l’Ajuntament de Mataró dicta Decreto por el que se
impone al Sr. J.E.R.H. una sanción de 450,76 € proponiendo a la Jefatura Provincial de Tráfico
de Barcelona la retirada del permiso de conducir por tiempo de tres meses.
3.- Que en fecha 22 de enero de 2003 l’Ajuntament de Mataró, eleva a la Jefatura Provincial de
Tráfico la propuesta de retirada del permiso de conducir.
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4.- Que existe un error en el número de D.N.I. que se hace constar en la denuncia como el del
Sr. J.E.R.H. (10.826.717) pues este concreto documento pertenece a la promotora de la queja s,
siendo el correcto de aquél primero el de número 10.862.717, habiendo asumido también el
error el Decreto de sanción de fecha 15 de octubre de 2002, lo que motiva sea defectuoso.
5.- Que si bien la tramitación del expediente resultaría correcta respecto del conductor infractor,
lo cierto es que el error involuntario cometido al transcribir el número del D.N.I. en el boletín de
denuncia, ha comportado molestias a la promotora de la queja que, se ha visto obligada a
realizar gestiones diversas a fin de evitar la efectividad de la orden de retirada de su autorización
para conducir vehículos.
6.- Que, de todas formas, debe tenerse en consideración que tras la presentación de la queja y la
denuncia del error, el propio servicio municipal ha procedido a corregirlo.
Por todo ello,
ACUERDO : Proceder al archivo de la queja formulada, en relación al expediente de denuncia
por infracción de tráfico, al haberse subsanado, durante la tramitación del expediente el error en
el número de D.N.I. del conductor infractor que motivó la orden de retirada de su permiso de
conducir por el tiempo de tres meses, por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Barcelona.
Exp. : 68/04
Queixa per la manca de resposta a les seves al·legacions a una denúncia de trànsit.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 27 de març de 2003, comesa
quan el vehicle propietat de la promotora de la queixa, hauria fet un gir prohibit a la cruïlla de la
carretera de Mata i la ronda Alfons X el Savi de Mataró, sobre les 10.30 hores.
2.- Que el 2 de maig de 2003 es notifica a la senyora J.M.C. la denúncia inicial, perquè no va
poder ser notificada a l'acte per motiu del servei que prestava l'agent.
3.- Que el mateix 2 de maig la ciutadana presenta unes primeres al·legacions, i sol·licita
l'anul·lació de la denúncia.
4.- Que el 14 de maig següent, la ciutadana paga l'import de la denúncia amb bonificació i
presenta noves al·legacions, i es reitera la petició d'anul·lació.
ATÈS.- Que de la documentació entregada per la promotora de la queixa, resulta que aquesta en
data 13 de febrer de 2004, presenta escrit manifestant no haver rebut cap resposta a les seves
al·legacions, pel que considera caducat l'expedient, sol·licita la devolució de l'import satisfet,
escrit que no consta unit a l'expedient.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient sancionador resulta que la infracció de trànsit va
tenir lloc el 27 de març de 2003, i que el ciutadà va presentar les corresponents al·legacions el
14 de maig següent, en les quals, a part de discutir el fet infractor, sol·licitava la devolució de
l'import de la sanció bonificada satisfeta en la mateixa data.
ATÈS.- Que de la informació rebuda, resulta que l'expedient no ha estat tramitat ni resolt.
ATÈS.- Que per la data de la denúncia, resulta aplicable el Decret 320/1994 de 25 de febrer, en
la seva actual redacció segons Decret 318/2003 de 14 de març, pel que d'acord amb allò que
disposa el seu article 16, l'expedient hauria caducat el 27 de març de 2004, en no haver-se dictat
resolució expressa que posés fi al procediment.
ATÉS.- Que l'interessada no reconeix els fets denunciats, perquè formula, en temps i forma, les
corresponents al·legacions.
ATÈS.- Que el pagament de l'import de la denúncia amb reducció, no implica ineludiblement
que l'expedient s'hagi de donar per acabat sense resolució expressa, ja que l'article 8.2 del Reial
Decret 1398/1.993, obliga a dictar la resolució de l'expedient per tal de que el ciutadà pugui
presentar els recursos que procedeixin.
ATÈS.- Que la redacció dels impresos que facilita l'Ajuntament de Mataró per a la presentació
d'al·legacions, avala aquesta interpretació, quan hi consta que "La presentació d'al·legacions no
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suspèn el termini concedit per abonar l'import de la denúncia amb la bonificació del 50 % que
correspongui segons la infracció. Si les al·legacions fossin estimades, es retornaria l'import",
perque difícilment poden ser estimades quan no es resolen.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a l’expedient de denúncia per infracció de
trànsit, suposadament comesa quan el vehicle de la seva propietat, hauria fet un gir prohibit, en
no haver-se tramitat ni resolt l'expedient, fins a caducar en transcórrer més d'un any des del seu
inici, pel que procediria acordar el seu arxiu i la devolució de l'import de la sanció satisfeta amb
reducció.
Les anteriors consideracions fan necessari SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que procedeixi a revisar l'expedient en el sentit d’acordar el seu arxiu, per caducitat, en
haver transcorregut més d'un any des del seu inici sense que s’hagués dictat cap mena de
resolució, i s’acordi retornar l'import de la sanció bonificada satisfeta.
Aquest suggeriment ha estat contestat pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública en el sentit que a través del decret dictat pel Conseller Delegat de Seguretat i
Prevenció es declara la caducitat de l’expedient i s’ordena la devolució de l’import pagat.
Exp. : 70/04
Queixa per la manca de resposta a les seves al·legacions a una denúncia de trànsit, i retirada del
vehicle per la grua.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 13 de març de 2003, a les 10
hores, quan s'havia estacionat el vehicle en un gual existent, i la grua el va retirar.
2.- Notificada la denúncia el 25 d'abril de 2003, el ciutadà presenta les corresponents
al·legacions el 7 de maig, i discuteix la infracció i havent satisfet el seu import amb bonificació
el dia 2 de maig anterior, sol·licita la devolució de la taxa de grua i de l'import de la sanció
pagada amb bonificació.
3.- Que el 15 d'octubre de 2004 l'instructor formula la corresponent proposta de resolució, en el
sentit de declarar prescrita la infracció.
4.- Que el 18 d'octubre es dicta el corresponent decret declarant prescrita la infracció, amb la
conseqüent devolució de l'import satisfet per aquest concepte i denega expressament el retorn de
la taxa de la grua.
ATÈS.- Que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat al procediment legalment
establert.
ATÈS.- Que no podem dir res respecte la declaració de prescripció de la infracció ja que aquesta
és del tot procedent.
ATÈS.- Que la denegació de la devolució de la taxa de la grua, es fonamenta en l’estricta
aplicació de la vigent Ordenança Fiscal, entenent que com a taxa, es merita pel simple fet de
l’enganxament i/o trasllat, ingrés o permanència del vehicle en el dipòsit municipal, és a dir, que
ve determinada per la prestació del servei, i aquest Defensor manté la possibilitat de donar-hi
una altra interpretació, ja que la taxa va ineludiblement lligada al procediment sancionador, de
tal forma que quan, per motius o raons imputables a l’Administració, la infracció prescriu o
l’expedient caduca, com passa en aquest cas, no queda demostrat que fos necessari retirar el
vehicle, o que aquesta necessitat sigui imputable al seu conductor, per la qual cosa la
presumpció de veracitat de l’agent denunciant, s’ha de considerar dins de l’àmbit del
procediment sancionador, coordinant-lo amb la presumpció d’innocència constitucional, i no
podent produir efectes més enllà del mateix expedient, pel qual no haurien quedat demostrats els
fets denunciats, en no haver-se donat cap tràmit a la denúncia, no existint cap prova, ni tan sols
l’informe de l’agent, per la qual cosa mancaria el pressupost previ de la meritació de la taxa
fixat en l’article 67.1 de l’Ordenança: la sanció per infracció.
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Per tot això,
ACORDO : Estimar parcialment la queixa presentada per infracció de trànsit suposadament
comesa quan s'havia estacionat el vehicle en un gual, sent retirat per la grua, ja que tot i que la
infracció s'ha declarat prescrita i ha caducat l'expedient, procediria per aquests motius retornar
la taxa de grua satisfeta pel ciutadà.
Les anteriors consideracions fan necessari SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que procedeixi a revisar l'expedient en el sentit d'estudiar la possibilitat d'acordar
retornar la taxa de grua al ciutadà, en haver estat declarada prescrita la infracció i haver caducat
l'expedient.
Aquest suggeriment ha estat rebutjat pel cap del Servei Jurídic de Via Pública.
Exp. : 75/04
Queixa per la disconformitat amb la desestimació de les seves al·legacions a una denúncia de
trànsit.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 9 de juny de 2004, comesa
quan el vehicle propietat de la promotora de la queixa, estava estacionat en un gual, a l'alçada
del núm. 54 de la ronda Alfons X el Savi., de Mataró, sobre les 13.45 h.
2.- Que el 14 de juny de 2004, la ciutadana presenta al·legacions, justificant l'estacionament
perquè el senyal no era visible al estar situada darrera una barana, aporta fotografies i sol·licita
l'anul·lació de la denúncia.
3.- En data 3 de setembre l'instructor de l'expedient proposa la desestimació de les al·legacions
de la ciutadana, considerant insuficients les fotografies portades per a destruir la presumpció de
veracitat de l’agent de Policia.
4.- Finalment, en data 20 de setembre de 2004, es dicta decret de sanció, desestimant les
al·legacions pels mateixos motius que consten en la proposta de l'instructor.
ATÈS.- Que de la informació rebuda sobre la tramitació de l'expedient, l'únic que es troba a
faltar és la sol·licitud d'informació complementària a l'agent denunciant, respecte la visibilitat
del senyal del gual. Aquesta mancança comporta que la contradicció entre el redactat de la
denúncia i les manifestacions de la ciutadana interessada s'hagués de resoldre, inevitablement,
en contra d'aquesta, quan l'obtenció d'aquella informació era del tot possible i fàcil.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada, per entendre que davant la prova documental
aportada per l'interessada per contradir la denúncia, s'hagués pogut sol·licitar a l'agent
denunciant el corresponent informe sobre la visibilitat del senyal que proposava la promotora.
Les anteriors consideracions fan necessari, SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que revisi l'expedient en el sentit de valorar la possibilitat de sol·licitar a l'agent
denunciant, el corresponent informe respecte la visibilitat de la senyal proposada per la
ciutadana.
Aquest suggeriment ha estat rebutjat pel cap del Servei Jurídic de Via Pública.
Exp. : 77/04
Queixa perquè no se li ha notificat la incoació d’un expedient sancionador per infracció
administrativa, per la qual cosa ha perdut l’oportunitat de fer al·legacions.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
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1.- Que l'expedient va ser iniciat per denúncia de data 25 d'octubre de 2003, comesa quan el
ciutadà hauria desobeït les ordres d'un agent que el requeria perquè tragués el seu vehicle del
lloc on estava estacionat sobre la vorera.
2.- Que el 2 de febrer de 2004, es va dictar decret acordant l'obertura d'expedient sancionador,
amb nomenament d'instructor i secretari.
3.- Que aquest acord es va intentar notificar al domicili que del ciutadà constava al padró
d'habitants, i que en va resultar absent, en els dos intents, motiu pel qual es va publicar el
corresponent edicte en el BOP de data 13 d'abril de 2004.
4.- Que en data 30 d'agost de 2004, es va dictar decret pel qual s'acordava sancionar el ciutadà,
degudament notificat.
ATÈS.- Que de la informació rebuda respecte la tramitació de l'expedient sancionador resulta
que aquesta s'ajusta a la legalitat vigent.
ATÈS.- Que la notificació del decret d'incoació s'intenta en el mes d'abril de 2004, en el
domicili del ciutadà, coincidint en el de la denúncia inicial amb el del Padró d'Habitants, encara
que en aquelles dates aquest havia canviat de domicili, canvi que no havia estat comunicat
encara a l'esmentat registre.
ATÈS.- Que per tant hem d'entendre la notificació que es pretén defectuosa, va ser correctament
realitzada amb l'anunci al BOP
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a la notificació de la incoació de
l’expedient sancionador per infracció administrativa que manifesta no haver rebut, per entendre
que aquesta diligència s'ha portat a terme de forma correcte i ajustada a dret.
Exp. : 78/04
L’Oficina de Defensa de la Ciutadania de Badalona presenta la queixa d’un ciutadà relativa a la
desestimació del recurs de reposició a una denúncia per infracció de trànsit, quan el promotor
aporta proves que el seu vehicle no era l’infractor.
Extracte de la resolució: ESTIMA.
ATÈS.- Sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública,
de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 21 d'agost de 2003, comesa quan
s'havia estacionat el vehicle, al carrer Rafel Estrany de Mataró.
2.- El 13 d'octubre de 2003, el ciutadà presenta les corresponents al·legacions a la denúncia,
manifestant que el vehicle en la data de la denúncia estava a Jaén, acompanyant documentació
que així ho fa presumir.
3.- Que el 31 de març de 2004 l'instructor formula la corresponent proposta de resolució, en el
sentit de desestimar les al·legacions del ciutadà.
4.- Que el 15 d'abril 2004, es dicta decret en el qual es desestimen les al·legacions i se li imposa
la sanció de 90,15 €.
5.- Contra aquest decret, el ciutadà formula recurs de reposició, i sol·licita l'anul·lació de la
denúncia per error en la matrícula del vehicle ja que ell és propietari d'un Opel Kadet de color
blanc i la denúncia es refereix a un Opel Kadet de color gris.
6.- El 20 d’agost del 2004 es dicta decret pel qual s’estima el recurs de reposició per considerar
que la denúncia està formulada amb defectes de forma
ATÈS.- Que entre la documentació presentada pel ciutadà, figura el Decret 00000/2004, del
conseller delegat de Via Publica de data 8 de setembre de 2004 pel qual es desestima el recurs
de reposició i confirma la sanció, mentre que en la documentació facilitada pel Servei, no hi
figura aquest decret, sinó una resolució del recurs, on s'estimen les al·legacions del ciutadà.
ATÈS.- Que tot i que la tramitació de l'expedient s'ajusta al reglamentàriament establert, hem de
fer dues crítiques:
En primer lloc, que en el decret de 8 de setembre de 2004 es desestimi expressament el recurs
de reposició del ciutadà, amb motivació estereotipada, i que fa referència a consideracions
genèriques respecte els defectes de forma que denuncia el ciutadà, com són l'error en la
matrícula i el color del vehicle.
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En segon lloc, que existeixen dues resolucions d'un mateix recurs de reposició, de contingut
diferents i totalment contradictòries, ja que la primera el desestima i la segona l'estima, el que
indica que l'expedient no hauria estat ni revisat ni valorat a fons o correctament.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa, procedent de l'Oficina de DEFENSA DE LA CIUTADANIA
DE BADALONA, en relació al decret pel qual es desestima el recurs de reposició interposat pel
ciutadà, en el que no s'acceptaven les al·legacions fetes a la denúncia, atesa l'existència de dues
resolucions d'un mateix recurs de reposició, totalment contradictòries, ja que la primera el
desestima i la segona l'estima, el que indica que l'expedient no hauria estat ni revisat ni valorat a
fons o correctament.
Exp. : 80/04
Queixa en relació a la desestimació de les al·legacions fetes en l’expedient de denúncia per
infracció de trànsit, suposadament comesa quan el vehicle de la seva propietat no va obeir el
senyal de prohibició de pas a la Baixada de les Espenyes.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per captació de la infracció per fotografia, el 23
d'abril de 2004, sobre les 13.18 h. quan el vehicle propietat del promotor de la queixa circulava
per la Baixada de les Espenyes, sense respectar la restricció de pas als vehicles autoritzats.
2.- Que l’1 de juny de 2004, el ciutadà presenta al·legacions, justifica la infracció argumentant
que viu a Argentona i que anava a visitar als seus sogres, residents a la plaça de Sant Salvador i
va estacionar el vehicle al seu garatge.
3.- En data 9 d'agost de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i la
imposició de sanció, i destaca en el seus fonaments de dret la legalitat de la senyalització i el
sistema de captació de la infracció per imatge.
4.- En data 7 de setembre de 2004, es dicta resolució sancionadora amb els mateixos termes que
la proposta de l'instructor i es notifica a l'interessat.
ATÈS.- Que el promotor de la queixa manifesta que el 12 de novembre de 2004, va presentar
recurs de reposició, si be aquest no consta en l'expedient.
ATÈS.- Que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat al procediment legalment
establert a l'efecte.
ATÈS.- Que tal com manifesta el ciutadà en les seves al·legacions, amb posterioritat a la data de
la infracció, s'ha concedit al vehicle del promotor de la queixa, la corresponent autorització
municipal per a circular per la zona on resideixen els seus sogres.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per entendre que el procediment ha estat tramitat
d'acord amb el que estableix la llei a l'efecte.
Que a la vista de què el vehicle del promotor de la queixa, amb posterioritat a la data de la
infracció, va obtenir autorització per a circular per la zona on va ser denunciat, procedeix
SUGGERIR que el Servei Jurídic Adminitratiu de Via Pública, valori la possibilitat de revisar
la imposició de la sanció, atesa aquesta nova circumstància.
Aquest suggeriment està pendent de resposta.
Exp. : 82/04
Queixa per la manca de resposta a les seves al·legacions a una denúncia de trànsit.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda, en resulta el següent :
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1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 20 de juny de 2003, comesa
quan el vehicle propietat de la promotora de la queixa, estava estacionat en zona reservada a
l'alçada del núm. 105 del carrer Llauder de Mataró, sobre les 11.25 hores.
2.- Que el 8 d'agost de 2003, la ciutadana presenta al·legacions, justificant la infracció i
sol·licitant l'anul·lació de la denúncia i la devolució de la taxa de grua satisfeta.
ATÈS.- Que s'ha sol·licitat informació al Servei de Ciutat Sostenible, respecte la reserva
d'estacionament, informant aquest l'existència d'un gual de 5,5 metres al Camí Ral, núm. 584,
pel qual no ens consta si es correspon amb el que és objecte d'aquest expedient.
ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient sancionador resulta que la infracció de trànsit va
tenir lloc el 20 de juny de 2003, i que la ciutadana va presentar les corresponents al·legacions el
8 d'agost següent, en les quals, a part de discutir el fet infractor, sol·licitava la devolució de
l'import de la sanció bonificada satisfeta en la mateixa data i la taxa de la grua.
ATÈS.- Que de la informació rebuda resulta que l'expedient no ha estat tramitat ni resolt.
ATÈS.- Que per la data de la denúncia, resulta aplicable el Decret 320/1994 de 25 de febrer, en
la seva actual redacció segons Decret 318/2003 de 14 de març, pel qual d'acord amb allò que
disposa el seu article 16, l'expedient hauria caducat el 20 de juny de 2004, en no haver-se dictat
resolució expressa que posés fi al procediment.
ATÈS.- Que l'interessada no reconeix els fets denunciats, ja que formula, en temps i forma, les
corresponents al·legacions, i discuteix la mida de la zona reservada, ja que segons la placa
aquesta hauria de tenir una longitud de set metres i tenia una llargada de 10'50 metres.
ATÈS.- Que el pagament de l'import de la denúncia amb reducció, no implica ineludiblement
que l'expedient s'hagi de donar per acabat sense resolució expressa, ja que l'article 8.2 del Real
Decret 1398/1.993, obliga a dictar la resolució de l'expedient per tal que el ciutadà pugui
presentar els recursos que procedeixin.
ATÈS.- Que la redacció dels impresos que facilita l'Ajuntament de Mataró per a la presentació
d'al·legacions, avala aquesta interpretació, quan hi consta que "La presentació d'al·legacions no
suspèn el termini concedit per abonar l'import de la denúncia amb la bonificació del 50 % que
correspongui segons la infracció. Si les al·legacions fossin estimades, es retornaria l'import", ja
que difícilment poden ser estimades quan no es resolen.
Per tot això,
ACORDO: Estimar la queixa per infracció de trànsit, en no haver-se tramitat ni resolt
l'expedient, fins a caducar, en transcórrer més d'un any des del seu inici.
Les anteriors consideracions fan necessari,
1.- SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, que revisi l'expedient en el
sentit d’acordar el seu arxiu, per caducitat, en haver transcorregut més d'un any des del seu inici
sense haver-se dictat cap mena de resolució, i acordar retornar l'import de la sanció bonificada
satisfeta.
2.- Igualment, en haver caducat l'expedient, estudiï la possibilitat d'acordar retornar la taxa de la
grua a la ciutadana, tenint en compte a aquest respecte les seves al·legacions, respecte la
longitud de la reserva i la necessitat del servei.
Aquests suggeriments han estat contestats pel cap del Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública en el sentit que a través del decret dictat pel Conseller Delegat de Seguretat i
Prevenció, es declara la caducitat de l’expedient, la devolució de l’import pagat i es
desestima el recurs en relació a la devolució de la taxa de retirada de vehicles.
Exp. : 83/04
Queixa en relació a la desestimació de les al·legacions fetes en l’expedient de denúncia per
infracció de trànsit tramitat per la infracció suposadament comesa quan el vehicle de la seva
propietat, era estacionat en zona reservada a servei públic.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
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1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 17 de maig de 2004, comesa
quan el vehicle propietat del promotor de la queixa, estava estacionat en zona reservada a servei
públic al Camí Ral, a l'alçada de la plaça Tomás i Valiente de Mataró, sobre les 10.50 hores.
2.- Que el 26 de juny de 2004, el ciutadà presenta al·legacions, justificant la infracció per la
minusvalidesa de la conductora del vehicle C.B.B., i sol·licita l'anul·lació de la denúncia en
haver-se estacionat el vehicle amb autorització d'un agent de la Policia.
3.- En data 16 de setembre de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i la
imposició de sanció, i desta en el seus fonaments de dret que la infracció va ser captada per
fotografia, amb càmera degudament instal·lada i senyalitzada, i que la tarja de persona
disminuïda no atorga un dret absolut, sinó condicionat.
4.- En data 14 d'octubre de 2004, es dicta resolució sancionadora amb els mateixos termes que
la proposta de l'instructor i es notifica a l'interessat en la persona de la seva esposa senyora
C.B.B.
5.- En data 13 de desembre de 2004 el ciutadà presenta recurs de reposició, que no és contestat.
ATÈS.- Que en primer lloc hem de destacar que no es pot acceptar el to desconsiderat que
resulta de la redacció del recurs de reposició, entenent en aquest cas justificada la seva falta de
contestació.
ATÈS.- Que en la tramitació de l'expedient sancionador detectem dues irregularitats.
En primer lloc, que el titular del vehicle, a qui es notifica la sanció en partir-se de la presumpció
que és ell el conductor, comunica a l'Administració, en les seves al·legacions, que no era el
conductor, i identifica com a tal la seva esposa senyora C.B.B., de qui acompanya la tarja de
minusvalidesa, i es continua la tramitació de l'expedient vers el propietari i no pas vers la
conductora, com hauria estat procedent.
Aquesta circumstància comporta que l'expedient no hagi estat tramitat correctament.
ATÈS.- Que, en segon lloc, trobem a faltar, davant els fets en què es fonamenten les
al·legacions exculpatòries del ciutadà (conductora minusvàlidesa i autorització d'un agent de
Policia) que no s'hagi demanat a l'agent denunciat, el corresponent informe ampliador, per tal de
tenir efectiu coneixement de si s'havia o no col·locat correctament la tarja d'estacionament de
persona amb disminució i si un altre agent l'havia autoritzat.
ATÈS.- Que igualment es detecta un error en el primer fonament jurídic, tant de la proposta de
resolució, com en aquesta mateixa, quan s'afirma que la infracció ha estat comprovada a través
del sistema de captació d'imatges, cosa que va motivar que el ciutadà sol·licités veure la
corresponent fotografia, que hem d'entendre que no existeix, d'acord amb el mateix contingut de
la informació remesa, circumstància aquesta que fa presumir que per formular la proposta i la
resolució ha estat utilitzat un model estereotipat, sense modificar-lo per adaptar-lo al cas
concret, a la qual pràctica aquesta Oficina és del tot contraria.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a la tramitació de l’expedient de denúncia
per infracció de trànsit, per entendre que no s'ha tramitat correctament en adreçar-se contra el
propietari i no pas al conductor, identificat per aquest, en temps i forma.
Les anteriors consideracions fan necessari, SUGGERIR al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, que a revisi la tramitació de l'expedient per anul·lar els tràmits que s'han dirigit al
propietari enlloc del conductor del vehicle, que els inici a qui correspongui, i que sol·liciti en el
seu moment, el corresponent informe ampliador a l'agent denunciant, per tal d'aclarir les
circumstàncies de la infracció.
El cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública informa que s’ha acceptat el
suggeriment. S’ha dictat decret estimant la queixa, s’ha sobreseit l’expedient i s’ha
retornat l’import pagat.
Exp. : 84/04
Queixa en relació la desestimació de les al·legacions fetes en l’expedient de denúncia per
infracció de trànsit, suposadament comesa quan el vehicle de la seva propietat, estava estacionat
en zona reservada al Servei de Policia.
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Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 6 de maig de 2004, comesa
quan el vehicle propietat del promotor de la queixa, estava estacionat en zona reservada al
Servei de Policia, impedint el seu accés, al carrer Mossèn Jaume Sala, núm. 15 de Mataró, sobre
les 16.20 hores.
2.- Que el 20 de juliol de 2004, el ciutadà presenta al·legacions, justificant la infracció en el fet
d'estar fent gestions relatives a un accident de circulació de data 5 de maig a les pròpies oficines
de la Policia Local, sense afectar cap mena d'accés.
3.- En data 8 d'octubre de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i la
imposició de sanció, destacant en el seus fonaments que la infracció no queda desvirtuada per
les al·legacions del ciutadà, ni aquestes són suficients per a destruir la presumpció de veracitat
de l'agent denunciat.
4.- En data 29 d'octubre de 2004, es dicta resolució sancionadora amb els mateixos termes que
la proposta de l'instructor i es notifica a l'interessat el 15 de novembre.
5.- No consta la presentació de recurs de reposició. Si consta però el pagament de l'import de la
sanció el 16 de novembre de 2004.
ATÈS.- Que segons la queixa inicial, la disconformitat del ciutadà amb la desestimació de les
seves al·legacions, es fonamentava en l'arbitrarietat que implicaria denunciar el seu vehicle
mentre estava fent una gestió en les oficines de la pròpia Policia Local, en relació a un accident
ocorregut el dia anterior i en el qual s'hauria vist implicat el seu vehicle, ja que hauria anat a les
oficines a recollir l'atestat i per obtenir les dades del vehicle causant dels danys soferts i
considerar que al no impedir cap accés, es podria haver-lo avisat.
ATÈS.- Que certament, no hi ha motiu per dubtar de les manifestacions del ciutadà, però hem
de destacar que com que la majoria de fets que fa constar al presentar la seva queixa, no estan
inclosos en l'escrit d'al·legacions, ni s'ha fet recurs, aquesta Oficina no pot entrar a valorar-los,
ja que tampoc ho ha pogut fer l'administració, motiu pel qual no podem discutir els fonaments
de dret de la resolució que imposa la sanció, ni considerar que el tràmit de l'expedient no ha
estat el correcte.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per entendre que el procediment aplicat per a la
seva tramitació ha estat el legalment previst, no havent-hi en l'expedient elements suficients per
a valorar l'arbitrarietat que aquell atribueix a la denúncia inicial.
Exp. : 85/04
Queixa en relació a la desestimació de les al·legacions fetes en l’expedient de denúncia per
infracció de trànsit, suposadament comesa quan el vehicle de la seva propietat, era estacionat
sense ser degudament immobilitzat.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei Jurídic Administratiu de Via
Pública, de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- Que l'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 9 de juliol de 2004,
suposadament comesa quan el vehicle propietat del promotor de la queixa, era estacionat al
carrer Alarona, sense ser degudament immobilitzat, per la qual cosa va desplaçar-se fins al mig
del carrer, d'on va ser retirat per la grua, sobre les 14.35 hores.
2.- Que el 13 de juliol de 2004, el ciutadà presenta al·legacions en les quals justifica la infracció
argumentant que el vehicle era estacionat correctament al lloc des del 29 de juny anterior a
causa d'una avaria, i sol·licita l'anul·lació de la denúncia i el retorn de la taxa de grua satisfeta.
3.- En data 29 de setembre de 2004, l'instructor proposa la desestimació de les al·legacions i la
imposició de sanció, i destaca en el seus fonaments de dret la presumpció de veracitat dels
agents de Policia, la irrellevància de l'avaria en el fet i la prestació del servei de grua.
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4.- En data 10 d'octubre de 2004, es dicta resolució sancionadora amb els mateixos termes que
la proposta de l'instructor i es notifica a l'interessat.
5.- En data 29 de novembre de 2004, el ciutadà presenta recurs de reposició, en el qual denuncia
un defecte de forma en la data de la denúncia (09.08.07), reprodueix les mateixes al·legacions
anteriors i jura que era estacionat correctament.
6.- El 28 de desembre de 2004, l'instructor proposa la desestimació del recurs de reposició.
ATÈS.- Que la tramitació de l'expedient sancionador s'ha ajustat al procediment legalment
establert a l'efecte.
ATÈS.- Que la contradicció existent entre la versió que ofereix el ciutadà i el text de la denúncia
ha de ser resolta en perjudici del primer, ja que efectivament la presumpció de veracitat que la
llei atorga als agents de l'autoritat no és destruïda per les manifestacions del senyor J.L.C. La
denúncia s'interposa perquè l'agent de Policia detecta el desplaçament del vehicle al mig del
carrer, i comprova que no té el fre de mà accionat i, contra aquest fet el ciutadà s'oposa afirmant
que el vehicle estava estacionat correctament, amb fre de mà i una marxa, però no ho pot
demostrar, ja que si així fos el vehicle no s'hagués pogut desplaçar al mig del carrer.
ATÈS.- Que l'única al·legació del ciutadà que ha quedat sense resposta per part de
l'administració, és la referida al defecte formal que s'hauria produït en fer constar en la denúncia
una data incorrecta (09.08.07 i no pas 09.07.04). Però considerem que es tracta d'un error
material que no té prou entitat per a provocar la nul·litat de la denuncia en constar la data
correcte en la documentació del servei de grua realitzat.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per entendre que el procediment ha estat tramitat
d'acord amb l'establert per la Llei a l'efecte.
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SERVEI: MOBILITAT

4 expedients de queixes
resolució queixes admeses

4 queixes admeses
1 desestimada
3 no tramitades per desaparèixer la causa que les va motivar

Exp. : 15/04
Queixa per la manca de resposta a la petició d’acreditació de resident en zona blava.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que en data 10 de febrer de 2004 va ser presentada, per correu electrònic, una queixa
relativa a diverses incidències i a la manca de resposta a la seva sol·licitud de l’acreditació de
zona blava.
ATÈS.- Que tot i que la primera reclamació formal de la ciutadana ha estat presentada a
l'Ajuntament recentment, vistes les especials circumstàncies del cas, va sol·licitar-se informació
al Servei de Coordinació de la web i al Servei de Mobilitat.
ATÈS.- Que la ciutadana informa que ha rebut al seu domicili l’acreditació sol·licitada.
Per tot això,
ACORDO : No admetre a tràmit la queixa relativa a la manca de resposta a la seva sol·licitud
de l’acreditació de zona blava, per haver-se resolt aquesta.
Exp. : 21/04
Una associació cultural presenta queixa perquè el conseller delegat de Mobilitat ha rebutjat la
petició que un membre de l’entitat podes formar part del Consell Municipal de Circulació i
Transports.
Extracte de la resolució: DESESTIMADA.
ATÈS.- Que, admesa a tràmit la queixa, va ser sol·licitada la corresponent informació al
conseller delegat de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró, resultant de la mateixa el següent :
1.- Que la sol·licitud de participació de l'Associació Cultural Fèlix Cucurull va tenir entrada al
Registre de l'Ajuntament en data de 22 de gener de 2004.
2.- Que en la resposta del conseller delegat de Mobilitat, de data 27 de gener, es fa constar la
impossibilitat de poder acceptar a aquella Associació com a membre per imperatiu del propi
reglament que el regula.
ATÈS.- Que el promotor de la queixa la fonamenta en la discriminació que resulta de la
denegació de poder participar en l'esmentat Consell Municipal, quan en altres consells no s'ha
plantejat cap inconvenient.

ATÈS.- Que el Consell Municipal de Circulació i Transport es regeix per un reglament
propi i que en el seu article 3 estableix quines persones i entitats en seran membres,
contenint una relació nominativa concreta, sense que hi figuri cap entitat o associació de
tipus cultural.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada, en relació a la denegació per ser acceptats per
formar part del Consell Municipal de Circulació i Transports, per entendre que aquesta s'ajusta a
allò que disposa l'article 3 del Reglament del referit Consell.
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Exp. : 23/04
Una persona amb una minusvalidesa presenta una queixa en relació a la manca de resposta a la
seva petició d’una tarja per accedir a les zones de vianants del centre de la ciutat.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que s’ha sol·licitat la corresponent informació al Servei de Mobilitat, aquest informa
que quan la senyora R.P.C. va sol·licitar la tarja encara no hi havia establert cap sistema d'accés
a la zona de vianants, per la qual cosa, quan aquest es va instal·lar es van intentar posar-se en
contacte amb ella sense aconseguir-ho, que ho van intentar-ho a través del GIMM, quan es va
disposar de la tarja corresponent.
ATÈS.- Que la ciutadana disposa de la tarja d'accés des del passat mes de maig.
ATÈS.- Que el Servei de Mobilitat justifica les actuacions portades a terme a partir de la petició
de la senyora R.P.C.
Per tot això,
ACORDO : Procedir a l'arxiu de l'expedient de la queixa en relació a la manca de resposta a la
seva petició d'una tarja per accedir a les zones de vianants del centre de la ciutat, amb motiu de
la seva minusvalidesa ja que s’ha entregat la tarja sol·licitada, tot i que amb retard, durant la
tramitació d'aquest expedient de queixa.
Exp. : 58/04
En relació a la manca de senyalització d’un pas de vianants en una cruïlla .
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei de Mobilitat, aquest s'informa que
el pas de vianants ha estat senyalitzat, d'acord amb la sol·licitud del ciutadà el 20 de juliol
passat.
ATÈS.- Que la senyalització del pas de vianants havia estat anunciada pel Regidor del Servei de
Mobilitat per a principis de l'any 2004.
ATÈS.- Que el Servei de Mobilitat justifica en el seu informe el retard en la senyalització, a
causa de la gran acumulació de tasques d'aquesta mena o similars repartides per tota la ciutat.
ATÈS.- Que tot i el retard amb què l'Ajuntament de Mataró ha procedit a la senyalització del
pas de vianants sol·licitat pel ciutadà, el cert és que finalment aquesta senyalització s'ha produït.
Per tot això,
ACORDO : Procedir a l'arxiu de l'expedient de la queixa en relació a la manca de senyalització
d'un pas de vianants a la cruïlla dels carrers Fray Luis de León i Ramon Llull, sol·licitat el 2 de
setembre de 2003, per haver-se aquesta portat a terme, tot i que amb molt retard, durant la
tramitació d'aquest expedient de queixa.
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SERVEI: POLICIA LOCAL

7 expedients de queixa
resolució queixes admeses
motiu no admissió queixa

7 queixes admeses
1 queixa no admesa
5 desestimades
1 no tramitada per desestiment
1 no admesa per manca de fonament

Exp. : 05/04
Queixa en relació al tracte incorrecte o desigual que ha rebut per part d’uns agents de la Policia
Local en imposar-li una sanció de trànsit.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESESTIMENT.
ATÈS.- Que en data 7 de gener de 2004 va ser registrada la queixa presentada per en relació al
tracte rebut en ser denunciat amb motiu d'una infracció de trànsit per uns agents de la Policia
Local i la sanció que li va ser imposada en l'expedient de Seguretat i Prevenció,
ATÈS.- Que després de la corresponent visita amb el ciutadà afectat, se li va informar de la
tramitació de les queixes per part d'aquesta Oficina, especialment les relatives al tracte que
puguin dispensar els agents de la Policia Local, ja que l'única intervenció possible es limita a
sol·licitar el corresponent informe.
ATÈS.- Que amb posterioritat a aquesta entrevista no s'ha rebut cap instrucció per part del
ciutadà, s'ha de considerar ha desistit de la tramitació de la queixa.
Per tot això,
ACORDO : L'arxiu de l'expedient de la queixa presentada per entendre que el ciutadà ha
desistit de la seva tramitació.
Exp. : 14/04
Queixa en relació a la valoració i aprofitament del curs d'educació viària.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que en data 12 de febrer de 2004 va ser registrada la queixa presentada pel senyor
R.F.F. que es va sol·licitar la corresponent informació al servei de Policia Local de
l’Ajuntament de Mataró, i de la documentació rebuda en resulta el següent :
1.- Que l'agent responsable del curs considera no apte al senyor R.F.F. per entendre que les
respostes als dos qüestionaris no s'adapten a l'objectiu del curs, de recerca de solucions a la
problemàtica plantejada.
Igualment, en l'expedient es valora que el senyor R.F.F. va assistir a l'esmentat curs, reconeixent
la infracció comesa, però sense reconèixer les seves conseqüències, ni implicar-se en la recerca
de les alternatives al fet infractor, responent per remissió a respostes anteriors i sense donar cap
explicació detallada a les preguntes formulades.
ATÈS.- Que, respecte del procediment, de la documentació rebuda resulta l'estricte respecte als
tràmits legalment establerts.
ATÈS.- Que el que planteja el promotor de la queixa és la revisió de la valoració personal i
subjectiva de l'agent de Policia Local responsable del curs que el va considerar com a no apte,
en contraposició a la seva pròpia consideració que sí va superar-lo, revisió que no és possible a
través d'aquesta Oficina, precisament perquè aquest caràcter personal i subjectiu és inevitable
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quan es tracta de valorar un examen o prova, i no només és possible presentar les corresponents
al·legacions contra el resultat.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a la valoració i aprofitament del curs
d'educació viària, per entendre que la valoració de l'assistència i aprofitament de la prova, en ser
subjectiva, personal i pròpia de l'agent de Policia corresponent, no pot ser revisada pel Defensor
del Ciutadà.
Exp. : 24/04
Queixa perquè segons diu un agent de Policia l’ha denunciat per tenir el vehicle abandonat.Com
que només el fa servir els caps de setmana el té estacionat durant tota la setmana al mateix lloc.
Encara que de moment no ha rebut cap notificació.
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT.

De la gestió feta el Servei de Policia informa que no s’ha obert cap expedient per
vehicle abandonat amb les dades que indica el promotor.
De totes maneres l’informo que, d’acord amb la normativa vigent, un vehicle no pot estar
estacionar més de 72 hores al mateix lloc, ja que a partir d’aleshores por ser denunciat.
Per tant d’acord amb la legislació vigent no puc admetre a tràmit la seva reclamació.
Exp. : 26/04
Queixa pel tracte que ha rebut d’un agent de la Policia Local en denunciar-lo per una infracció
de trànsit.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que en data 15 d'abril passat va ser registrada en aquesta Oficina, la queixa presentada
per C.C.F. en relació al tracte incorrecte dispensat per un agent de la Policia Local de Mataró en
denunciar-lo per estacionar el dia 9 d'abril de 2004, sobre les 11'30 h, a la zona de càrrega i
descàrrega existent a la muralla de Sant Llorenç i plaça de Santa Anna de Mataró.
ATÈS.- Que sol·licita el corresponent informe al regidor de Via Pública, el cap de la Policia
Local presenta l'informe de l'agent respecte de la queixa, en resulta el següent :
1.- Que el 9 d'abril, després de mitja hora de veure diversos vehicles estacionats a la zona de
càrrega i descàrrega existent a la muralla de Sant Llorenç i plaça de Santa Anna va procedir a
formular les corresponents denúncies.
2.- Primerament va denunciar a un vehicle R-5, posteriorment un Mercedes Benz i finalment al
vehicle del promotor de la queixa.
3.- Quan acabava de complimentar l'imprès de denúncia va acostar-se-li el conductor del
vehicle, que va manifestar que ja marxava, que només havien estat cinc minuts per anar a buscar
un familiar, l’agent ca contestar que la denúncia ja estava formalitzada i que, en tot cas, podia
fer recurs o acollir-se al curs d'educació viària.
4.- Aleshores, el ciutadà va començar a parlar-li amb to sarcàstic, si no tenia res més a fer, que
era Divendres Sant, que mentre el denunciava els “xoriços” estaven robant sense que ningú els
digués res.
5.- La denúncia li va donar en mà per la finestreta del cotxe, dient-li que continués la seva
marxa i li deixés fer la seva feina.
ATÈS.- Que l'agent afectat, en el seu informe, no fa cap referència a les paraules malsonants
que consten a la denúncia, pel que hem d'entendre que nega totalment haver-les pronunciat.
ATÈS.- Que sempre i en tot cas, s'ha de lamentar que les discrepàncies entre un ciutadà i un
agent de la Policia Local arribin al nivell de discussió, enfrontament personal o s'utilitzin
paraules més o menys irrespectuoses, s’ha d'esperar que aquelles diferències siguin resoltes
valorant totes les circumstàncies objectives de lloc i moment dins del corresponent expedient
administratiu sancionador i, a part que els agents de l'autoritat estan assistits per la presumpció
de veracitat, el cert és que en aquest cas existeix una total contradicció de versions entre els
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implicats, doncs l'agent nega el tracte incorrecte i mal educat que li atribueix el promotor de la
queixa, cosa que comporta necessàriament la seva desestimació.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació al tracte incorrecte dispensat per un agent de la
Policia Local de Mataró, en denunciar-lo per estacionament incorrecte, sense que en aquest cas,
ni per antecedents, es detecti cap conducta constitutiva d'infracció disciplinària o delictiva.
Exp. : 36/04
Queixa pel tracte que ha rebut d’un agent de la Policia Local en denunciar-la per conduir de
forma imprudent.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitat el corresponent informe al regidor de Via Pública, el cap de la Policia
Local presenta l'informe de l'Agent respecte a la queixa. D’aquest informe, en resulta el següent:
1.- Que la senyora J.P.A. va ser denunciada per un agent de la Policia Local de l'Ajuntament de
Mataró per conduir de forma temerària creant situació de risc quan conduïa el seu ciclomotor a
la cruïlla del Camí Ral i el carrer Sant Antoni de Mataró.
2.- Que el motiu de la queixa es fonamenta en el tracte desproporcionat i amb maltractament
verbal dispensat per l'Agent a la ciutadana denunciada.
3.- Que l'Agent afectat, en el seu informe, nega totalment les afirmacions de la promotora.
Afirma que no es van mostrar ni irrespectuós ni mal educat i expressa que va ser la ciutadana
qui va mostrant-se nerviosa i agressiva.

ATÈS.- Que tot i que cal lamentar que les discrepàncies entre una ciutadana i un agent
de la Policia Local arribin a la discussió o a l’enfrontament personal, el desitjable seria
que aquelles fossin resoltes valorant totes les circumstàncies objectives de lloc i
moment dins del corresponent expedient administratiu sancionador i, a part que els
agents de l'autoritat estan assistits per la presumpció de veracitat. El cert és que en
aquest cas existeix una total contradicció de versions entre els implicats, ja que l'agent
nega el tracte desproporcionat i mal educat que li atribueix la promotora de la queixa, i
que arriba a afirmar que va ser la ciutadana qui no va comportar-se correctament, el que
implica la ineludible desestimació de la queixa.
ATÈS.- Que d’acord amb el Reglament de l’Oficina, les queixes relatives al comportament de
persones de l'Ajuntament només permeten al Defensor del Ciutadà sol·licitar el corresponent
informe i, en el seu cas, si es detecten indicis de conductes constitutives d'infracció disciplinària
o delictives, comunicar-ho a l'òrgan competent per a resoldre-ho.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació al tracte incorrecte dispensat per un
Agent de la Policia Local de Mataró, en denunciar-la per conduir de forma imprudent creant
situació de risc, a la cruïlla del Camí Ral i el carrer Sant Antoni.
Exp. : 41/04
Queixa en relació a la valoració i aprofitament del curs d'educació viària.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que en data 18 de juny de 2004, va ser registrada la queixa presentada per M.F.G. en
relació al resultat obtingut a les sessions d'educació viària realitzada arran de l’expedient de
denúncia per infracció de trànsit, per no utilitzar el cinturó de seguretat, el dia 21 d'octubre de
2003, sobre les 10.10 h a la plaça Alcalde Serra Xifra de Mataró.
ATÈS.- Que es va sol·licitar la corresponent informació al servei de Policia Local, i de la
informació rebuda, en resulta el següent :
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1.- L'expedient sancionador va ser iniciat per denúncia de data 21 d'octubre de 2003, comesa pel
senyor M.F.G. quan conduïa el seu vehicle sense fer ús del cinturó de seguretat en condicions
reglamentàries.
2.- Que el ciutadà va realitzar la corresponent sessió d'educació viària en substitució de la sanció
econòmica que correspon a la infracció.
3.- Que la participació del ciutadà en les sessions va ser l'habitual.
4.- Que l'agent responsable del curs va avaluar l'aprofitament del curs per part del ciutadà com
insuficient.
ATÈS.- Que la tramitació de l'expedient ha estat correcte.
ATÈS.- Que els criteris d'avaluació per part de l'agent de Policia responsable del curs, són
personals i interpretats individualment en cada cas, tenint en compte els coneixements, les
actituds davant les qüestions plantejades, la participació i la recerca de solucions per no reiterar
la mateixa infracció, per part del ciutadà afectat.
ATÈS.- Que l'objecte de la queixa se centra en la discussió de la valoració personal de la
participació i aprofitament de l'agent responsable del curs d'educació viària, i oferint el
promotor només la seva pròpia i subjectiva opinió, el que no pot considerar-se suficient.
ATÈS.- Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar la reglamentació específica dels
cursos alternatius a la denúncia, de tal forma que no es preveu la possibilitat de recórrer
l'avaluació, ni es pot repetir, per la mateixa infracció, en el termini de quatre anys.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa, per entendre que el Defensor del Ciutadà no pot entrar a
valorar subjectivament si aquell ha participat i/o aprofitat suficientment o no el curs, amb l'únic
argument de valoració, també subjectiva, del ciutadà, no constant per altra banda, que la
valoració feta per l'agent responsable pugui ser contrari a la normativa específica.
Exp. : 47/04
Queixa en relació al tracte incorrecte o desigual que ha rebut d’un agent de la Policia Local en
denunciar-la per diverses infraccions.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que s’ha sol·licitat el corresponent informe al conseller delegat de Via Pública, el cap
de la Policia Local va informar primerament de la resposta donada al ciutadà en data 12 de juliol
i, posteriorment, presentant l'informe de l'agent. D’aquest informe, en resulta el següent:
1.- Que el 16 de juny passat, el senyor R.G.G. va ser denunciat per un agent de la Policia Local
de l'Ajuntament de Mataró per superar el seu ciclomotor el nivell de soroll permès per
l'Ordenança, a l'alçada del núm. 107 del Camí de la Geganta de Mataró.
2.- Que el mesurament del nivell de soroll es va realitzar d'acord amb l'expressada Ordenança.
3.- Que el resultat de la mesura va motivar la immobilització del vehicle i la seva entrada al
dipòsit.
4.- L’agent ratifica la denúncia.
ATÈS.- Que les discrepàncies entre el ciutadà i l'agent de la Policia Local en aquest cas, se
centren en el fet que la denúncia per superar el nivell de soroll hauria tingut lloc a l'entrada del
dipòsit de vehicles, pel que el senyor R.G.G. considera innecessària la intervenció de la grua,
amb la conseqüent despesa o taxa i sobre quin extrem no es pronuncia l'agent en el seu informe,
pel que davant la contradicció existent entre aquesta consideració i l'informe del cap de la
Policia Local, no es pot estimar la queixa del ciutadà en no constar de forma clara i indubtable
l'existència de cap actuació desproporcionada o desigual per part de l'agent denunciant.
ATÈS.- Que d’acord amb el Reglament de l’Oficina, les queixes relatives al comportament de
persones de l'Ajuntament només permeten al Defensor del Ciutadà sol·licitar el corresponent
informe i, en el seu cas, si es detecten indicis de conductes
constitutives d'infracció disciplinària o delictives, comunicar-ho a l'òrgan competent per a
resoldre.
Per tot això,
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ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació al tracte incorrecte o desigual dispensat
per l'agent de la Policia Local de Mataró en denunciar-lo per diverses infraccions.
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SERVEI: CIUTAT SOSTENIBLE

2003- 8 expedients de queixa
resolució queixes admeses

8 queixes admeses
2 estimades amb un suggeriment acceptat
2 desestimades
4 pendents de resoldre

2004- 12 expedients de queixa

12 queixes admeses

resolució queixes admeses

3 estimades amb 2 suggeriments
1 acceptat
1 pendent de resposta
8 desestimades amb un suggeriment acceptat
1 no tramitada per desaparèixer la causa que la va motivar

Exp. 38/03
Queixa per les molèsties de males olors que produeix la depuradora incineradora de residus.
Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.
Exp. 40/03
Queixa per l’incompliment de decret en relació a l’activitat de preparació i venda de sorres.
Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.
Exp. 48/03
Queixa referent a la manca de resposta a la reclamació presentada respecte a l’alçada d’una
edificació veïna i el seu sotmetiment a la llicència concedida.
Extracte de la resolució: ESTIMA i SUGGEREIX.
ATÈS.- Que les promotores de la queixa presenten més tard un informe tècnic amb data 4 de
juliol de 2003, emès pel servei de llicències, en el qual el tècnic constata que l'obra executada no
s'ajusta a la llicència concedida, ja que sobrepassa el volum admès pels elements
d'instal·lacions, si bé queda per sota del volum admissible per a altres elements, cosa que dóna
lloc a reproduir la queixa el 9 de juliol de 2003.
ATÈS.- Que ha estat sol·licitada la corresponent informació al Servei de Llicències de
l’Ajuntament de Mataró, en diverses ocasions, resultant del contingut de la informació rebuda el
5 d'abril passat, el següent :
1.- Que a partir dels informes tècnics de 4 i 21 de juliol de 2003, en els quals es confirmava que
l'obra executada no s'ajusta a la llicència concedida, ja que sobrepassa el volum admès pels
elements d'instal·lacions, si bé queda per sota del volum admissible per a altres elements,
l'arquitecte municipal ha portat a terme un estudi de la incidència d'aquest augment de volum
respecte el sol que rep el domicili d'una de les promotores de la queixa, resultant que els mesos
de novembre a febrer produeix ombra, que els mesos de setembre i abril es redueix aquesta
ombra i que en els mesos d'estiu no produeix ombra.
2.- Que aquest estudi ha estat tramès a les interessades, sense que ens consti si s'han fet o no
al·legacions.
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ATÈS.- Que de la documentació rebuda, resulta la correcta tramitació de l'expedient, si bé
aquesta s'ha allargat desmesuradament, i encara avui no existeix resposta o resolució, per la qual
cosa es fa necessari que aquesta es produeixi, fins i tot en relació a l'excés de volum admissible
pels elements d'instal·lacions, ja que hem de partir de la consideració que els tècnics constaten
que les obres no s'ajusten estrictament a la llicència concedida, circumstància aquesta plenament
objectiva, de tal forma que si no és legalitzable s'hauria de decidir en conseqüència.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a la manca de resposta de la reclamació
presentada a l'Ajuntament, respecte l'alçada de l'edificació i el seu sotmetiment a la llicència
concedida per l'Ajuntament de Mataró, ja que tot i que la reclamació inicial es va produir el 22
de maig de 2003 i els primers informes tècnics constaten que les obres executades no s'ajusten a
llicència, no s'ha produït encara la resolució de l'expedient.
Per aquest motiu, cal SUGGERIR al Servei de Llicències de l'Ajuntament de Mataró que
procedeixi a resoldre la denúncia presentada, fins i tot en relació a l'excés de volum admissible
pels elements d'instal·lacions, en constatar els tècnics que les obres no s'ajusten a la llicència
concedida.
Aquest suggeriment ha estat acceptat.
Exp. : 60/03
Queixa en relació a les molèsties per soroll que suporta procedents de la finca veïna.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada que ha estat la corresponent informació al Servei de Llicències de
l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda resulta :
Expedient 20000000DENA
1.- Que el 8 de febrer de 2001 la senyora F.C.B. presenta queixa respecte les molèsties que li
provoca l'activitat de mòdul de comunicació que es desenvolupa als baixos de l'edifici veí.
2.- Que el 12 de febrer de 2001, l'expedient passa als tècnics per a informe.
3.- Que el 5 de març de 2001 els tècnics informen que l'activitat, té sol·licitada la llicència
d'activitats corresponent, en l'expedient 20000000 i que en la data de l'informe els aparells d'aire
condicionat estan fora de servei, pel que proposen l'arxiu de l'expedient de denúncia.
Expedient 20000000 DENA
1.- El 26 de febrer de 2002 la senyora F.C.B. reprodueix la seva queixa per molèsties a través
del 010, pel que el 27 de febrer passa al servei tècnic per informe.
2.- Que el 7 de maig de 2003 els tècnics constaten que l'entitat titular de l'activitat ha renunciat a
la llicència sol·licitada, pel que en el local no es desenvolupa cap activitat, proposant l'arxiu de
la denúncia, el que s'acorda per provisió de 22 de maig.
3.- Abans de rebre la notificació la promotora reprodueix la queixa, pel que els dies 14 i 21 de
juliol els tècnics comproven que el local està buit i en lloguer, pel que proposen mantenir l'arxiu
de la denúncia, el que s'acorda per provisió de 15 de març de 2004.
ATÈS.- Que de la documentació rebuda, resulta la correcte tramitació de les diverses denúncies
i expedients tot i que en el segon expedient, va transcorre més d'un any entre que va demanar-se
el primer informe tècnic (27-02-02) i la seva emissió (7-05-03).
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació a les molèsties i sorolls que suporta procedents de
la finca veïna situada, per entendre que les seves denúncies i els corresponents expedients han
estat deguda i correctament tramitats pel Servei de Llicències de l'Ajuntament de Mataró.
Exp. 75/03
Queixa per la passivitat de l’Ajuntament en l’aplicació de mesures correctores.
Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.
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El Servei ha intentat un solució amistosa entre les dues parts implicades. El Defensor assisteix a
la reunióLa qüestió es trasllada a l’àmbit judicial. La queixa es manté oberta per tal de deixar constància
de la resolució judicial que es dicti.
Exp. : 83/03
Queixa en relació a les molèsties per soroll provinents de l’activitat d’una fàbrica d’embotits
ubicada a la finca veïna.
Extracte de la Resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada que ha estat la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible
de l'Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda en resulta el següent:
1.- Que el 27 de maig de 2003 el senyor A.M.T. va presentar queixa respecte les molèsties que
li provoca l'activitat que es desenvolupa a l'edifici veí.
2.- Que el 9 de juliol de 2003, els tècnics informen que l'activitat, té concedida la llicència
d'activitats corresponent, i que les mesures sonomètriques dels frigorífics superen el nivell
permès en l'ordenança per l'horari nocturn, pel que proposa requerir al titular de l'activitat als
efectes corresponents.
3.- Notificat a l'interessat el corresponent Decret, el titular de l'activitat demana un major
termini.
4.- Per la seva banda, el promotor de la queixa comunica que ell ha mesurat el nivell sonor,
superior al nivell legalment permès, denunciant a més a més, els sorolls provinents del primer
pis.
5.- Després de diversos tràmits, el titular de l'activitat presenta certificat tècnic degudament
visat, del que resulta que s'ha substituït el compressor del frigorífic i actualitzat el manteniment
de la resta de maquinària, canviant els esmortidors, resultant les mesures sonomètriques
satisfactòries.
6.- El 28 de gener de 2004 els tècnics realitzen les comprovacions corresponents, detectant que
el muntacàrregues i la màquina de lligar butifarres sobrepassen el màxim del límit sonor permès
en horari nocturn, motiu pel que proposen es limiti l'horari del seu funcionament de 9 a 22
hores.
7.- Igualment, els tècnics informen que l'activitat disposa de llicencia per a desenvolupar
l'activitat tant a la planta baixa com a les dues plantes altes.
8.- Dictat i notificat el corresponent decret de limitació horària, aquesta és expressament
acceptada per la titular de l'activitat, pel que s'acorda l'arxiu de l'expedient en data 9 de març de
2004.
ATÈS.- Que el promotor de la queixa manifesta que el soroll encara continua, tot i haver-se
canviat una màquina i que les lectures sonomètriques realitzades per ell són superiors a les
permeses.
ATÈS.- Que de la documentació rebuda, resulta la correcte tramitació de la denúncia i
expedient, doncs a la vista dels diversos informes tècnics, va requerir-se primer al titular de
l'activitat a prendre determinades mesures correctores i finalment es limita l'horari de
funcionament de determinada maquinària, constant igualment la legalitat de l'activitat
desenvolupada a la primera planta de l'edifici.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació a les molèsties i sorolls que suporta procedents de
l'activitat que es desenvolupa en la finca veïna, per entendre que la seva reclamació ha estat
atesa i correctament tramitats pel Servei de Llicències de l'Ajuntament de Mataró, havent-se
d'indicar al ciutadà promotor que si considera que el nivell de soroll és encara superior al
permès per l'ordenança municipal i es mantenen les molèsties, ha de resoldre-ho a través de la
jurisdicció ordinària o tribunals civils, pel que li cal obtenir el corresponent assessorament
jurídic i tècnic.
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Exp. : 88/03
Queixa en relació a la concessió de la llicència per activitat de bar, per considerar que aquesta
va atorgar-se sense assegurar-se que l'activitat complia les ordenances municipals, negoci que
ell ha adquirit per traspàs, i ara els veïns han presentat denúncia per les molèsties per soroll,
olors i fums, comprovant-se la inexistència de sortida de fums.
Extracte de la resolució: ESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible de
l’Ajuntament de Mataró, del contingut dels diferents expedients afectats en resulta :
Exp. 20030000 LEG :
1.- Que a partir de la denúncia del president de la Comunitat de Propietaris de l'edifici, de data
10 de novembre de 2003, els tècnics informen que l'activitat disposa de la preceptiva llicència a
nom d'un altre titular, que s'havia tramitat un altre expedient per denúncies anteriors, l'any 2001,
arxivat en certificar el tècnic que s'havia segellat el tub de la xemeneia de la cuina per on sortien
els fums i olors molestos, però comprovem ara la inexistència de canalització dels fums de la
cuina.
2.- El 2 de desembre de 2003 el Servei comunica al tècnic senyor J.L.R. que s'han detectat
deficiències en el seu certificat, per la qual cosa l'adverteixen d'obrir expedient sancionador, en
considerar-se una falta molt greu qualsevol inexactitud en una certificació .
3.- El 28 de novembre de 2003 es dicta decret pel qual es requereix al titular de l'activitat que
retiri els elements de cocció amb advertiment d'execució subsidiària.
4.- El 15 de desembre següent els veïns denuncien que no s'ha donat compliment a l'anterior
Decret, fet que els tècnics constaten en la inspecció de 17 de desembre, constant la presentació
de recurs de reposició en data 16.
5.- En aquest recurs, l'actual propietari de l'activitat, promotor de la queixa, demana la suspensió
del Decret, la seva nul·litat i una reunió per determinar solucions, denunciant els greus
perjudicis soferts per aquell primer propietari, acompanyant el document de traspàs del negoci
d’1 d'agost de 2003 i la sol·licitud de canvi de nom de l'activitat.
6.- El 18 de desembre el titular de l'activitat es compromet a no fer servir la cuina, l'expedient
està pendent de resoldre.
Exp. 20010000 DENA
1.- Obert l’expedient a partir de les denúncies presentades pels veïns per soroll i fums, el tècnic
creu convenient demanar certificat de lectures sonomètriques i de la justificació de l'alçada de la
xemeneia, cosa que es requereix a la titular de l'activitat.
2.- Aquesta presenta certificat tècnic de J.L.R. respecte de la xemeneia de fums, encara que en
aquesta certificació es fa constar que l'existència d’olors de menjar a l'escala comunitària no
provenen del bar i demana l'arxiu de l'expedient.
3.- El 4 de juliol el tècnic municipal comprova el nivell de soroll, que la sortida de fums puja a
coberta per la zona de les instal·lacions d'aigua i que una fuita en les juntes és la que fa que se
sentin moltes olors, per la qual cosa aconsella que es requereixi a la titular de l'activitat que
treballi amb les portes i finestres tancades i aïlli la sortida de fums per tal d'evitar les fuites a la
caixa d'escala comunitària.
4.- Requerida la titular a resoldre aquests defectes per decret de 9 de juliol de 2001, es presenta
certificat del tècnic senyor. J.L.R. de data 27 de setembre de 2001, en el que certifica que s'ha
segellat el tub de la xemeneia, fent un envà de cel ras dins de l'armari de comptadors de la caixa
d'escala, que és el punt d’on sortien les olors.
5.- L’1 de febrer de 2002 els tècnics confirmen que es treballa amb les portes i finestres obertes,
i el 10 d'abril de 2002 es porta a terme l'acta de comprovació de mesures correctores sol·licitada
per la titular de l'activitat, informant que s'han adoptat totes i que són suficients, i en
conseqüència, l'acta és del tot favorable.
6.- L'11 d'abril de 2002 es concedeix la llicència a l'activitat i entre les condicions consta
l'alçada de la sortida de fums habitual. El 7 de maig de 2002, s'arxiva l'expedient.
Exp. 20001000 ACT
D'aquest expedient s'han de destacar, pel que fa a l'objecte d'aquesta queixa, el següent :
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1.- En el projecte inicial, pàgina 13, redactat pel tècnic J.L.R., es fa constar que no hi ha cap
mena d'instal·lació complementària de climatització o ventilació i que a la cuina s'ha instal·lat
un extractor que a través d'una xemeneia elevada a 3 metres per sobre de l'edifici, dissipen els
fums i les olors.
2.- Igualment, en l'informe tècnic de qualificació de les activitats de 25 de novembre de 1998,
pàgina 2, s'informa de la mesura correctora per l'extracció de fums.
3.- En el permís d'obres per reforma de l'interior del local, de data 3 de maig de 1999, es
determinen com a mesura correctora les condicions de l'evacuació de fums.
4.- El 6 de novembre de 2000 el tècnic senyor J.L.R. certifica que els fums, gasos i bafs
s'evacuen a prou alçada per tal de no molestar al veïnat.
5.- En l'acta d'inspecció de mesures correctores el tècnic municipal comprova que les
instal·lacions no s'ajusten al projecte, encara que les mesures correctores s'han adoptat totes i
són suficients, informant que l'activitat no pot iniciar-se.
6.- El mateix tècnic, el 12 de març de 2001, demana que es justifiqui l'evacuació de fums i el 10
d'abril de 2002, un altre tècnic autoritza l'inici de l'activitat, ja que les instal·lacions s'ajusten al
projecte, les mesures correctores s'han adoptat totes i són suficients i, per tant, signa acta
favorable, cosa que dóna lloc a que l'11 d'abril de 2002 es concedeixi la Llicència de l'activitat,
amb els condicionats habituals.
ATÈS.- Que l'objecte de la queixa es centra, més que en la tramitació de l'expedient de
concessió de llicència, en el fet que aquesta fos concedida sense que els tècnics comprovessin el
compliment de la normativa municipal, ja que ell es troba que adquireix el negoci per traspàs l'1
d'agost de 2003, que té concedida la corresponent llicència, però poc temps desprésels mateixos
serveis tècnics municipals que varen informar favorablement la concessió de la llicència de
l'activitat traspassada, informen ara de la inexistència de sortida de fums.
ATÈS.- Del que resulta dels diferents expedients tramitats, els tècnics municipals demanen a
l'anterior titular de l'activitat la justificació de l'alçada de la xemeneia i, en l'acta de comprovació
de 4 de juliol de 2001, informen de la necessitat d'aïllar la sortida de fums per evitar fuites a
l'escala i es comprova que la sortida de fums puja a la coberta per la zona de les conduccions
d'aigua, on hi ha la fuita, cosa que dóna lloc al requeriment corresponent i a la presentació, per
part de la titular, de la corresponent certificació tècnica del senyor J.L.R., d'haver-se segellat el
tub de la xemeneia amb envà de cel ras.
El 10 d'abril de 2002, un altre tècnic, informa favorablement la concessió de la llicència en
haver-se adoptat les mesures correctores requerides i ser aquestes efectives, sent aquest informe
el que seria l'objecte de la queixa que resolem.
ATÈS.- Que aquest informe de data 10 d'abril de 2002 és el que dóna lloc a la concessió de la
llicència d'activitat i l'arxiu de l'expedient de denúncia dels veïns, denúncies que són
reproduïdes més tard, quan l'activitat ja ha canviat de titular, comprovant un nou tècnic la
inexistència de sortida de fums, expedient actualment en tràmit i, per tant, cal entendre que les
molèsties denunciades el mes de març de 2001 no foren resoltes en el seu moment, tot i el que
exposa aquell informe municipal.
ATÈS.- Que hem de partir de la consideració que si el tècnic municipal que el 20 de novembre
de 2003 va poder comprovar la inexistència de sortida de fums, aquesta mancança també hauria
pogut ser detectada pel tècnic que va inspeccionar l'activitat el 10 d'abril de 2002, ja que
l'objecte de les dues inspeccions era el mateix.
No es pot valorar, perquè no es disposa de dades suficients, si aquesta deficiència era visible o
no a simple vista, o si va quedar amagada per l'actuació feta per la titular de l'activitat en
construir l’envà de cel ras per evitar les fuites de fums i olors, però sembla clar que si la
deficiència hagués estat detectada a temps, els veïns no haurien hagut de suportar les molèsties
més temps de l’estrictament necessari.
De totes maneres, però, no es pot deixar de fer referència a l'actuació de l'anterior titular del
negoci i el seu tècnic, perquè ens sembla del tot evident que els perjudicis que pateix el
promotor de la queixa són conseqüència directa de la inexactitud de les certificacions
d'aquest tècnic i del fet que tant ell com l'anterior titular sabien de la inexistència d'una sortida
de fums correctament instal·lada.
Per tot això,
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ACORDO : Estimar la queixa en relació a la concessió de la llicència per activitat de bar , per
entendre que l'acta de comprovació de mesures correctores portada a terme el 10 d'abril de
2002, tot i ser un mer tràmit i existir certificació favorable de tècnic privat, s'hauria pogut portar
a terme de forma més rigorosa, per tal de detectar les deficiències en el sistema d'extracció de
fums de l'activitat que provocaven les molèsties denunciades pels veïns.
De totes maneres, les anteriors consideracions fan necessari fer constar al promotor de la queixa
que, independentment que és ell, com a titular actual de l'activitat, qui ha de resoldre les
deficiències de les instal·lacions que provoquen molèsties als veïns, disposa de la possibilitat de
reclamar judicialment a l'anterior titular i, fins i tot al seu tècnic, la corresponent indemnització
de danys i perjudicis, de què ja el suposo informat en estar degudament assessorat jurídicament.
Exp. 89/03
Queixa per les molèsties de soroll provinents de l’activitat que es desenvolupa a la finca veïna al
seu domicili.
Pendent de resoldre per estar l’expedient en tràmit.
Exp. : 16/04
Queixa en relació a la tramitació de les diverses queixes i reclamacions presentades a
l'Ajuntament de Mataró, com a conseqüència de les molèsties per soroll que suporta procedents
de l'activitat de peixateria ubicada a l’edifici veí.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada que ha estat la corresponent informació al Servei de Llicències de
l’Ajuntament de Mataró, del contingut dels diferents expedients resulta :
1.- Que l'activitat disposa de la preceptiva llicència.
2.- Que en l'expedient 200000000 DENA, s'inicia per denúncia del senyor J.D.L. de data 31 de
març de 2003, a la qual adjunta una acta de la Policia Local de la mateixa data i exposa les
molèsties.
3.- Passat l'expedient a informe de la Secció d'Activitats, l'informe tècnic de data 24 d'abril de
2003, realitza les corresponents comprovacions sonomètriques, informant que el nivell de soroll
està dins del permès per l'ordenança, si bé en l'arrencada o aturada de les màquines es supera en
2 dBA, pel que proposa l'arxiu de l'expedient.
3.- En data 20 de juny de 2003, el denunciant reprodueix personalment la queixa i el 15 de gener
de 2004, es porta a terme una nova visita d'inspecció en la qual el tècnic informa novament que
el nivell de soroll es troba dins del marge legal i que l'acta de policia de 30 de març de 2003 no
detecta cap mena de molèstia per soroll.
4.- El 16 de gener de 2004, s'acorda l'arxiu de l'expedient.
ATÈS.- Que de la documentació rebuda, resulta la correcta tramitació de l'expedient incoat per
la denúncia del senyor J.D.L., mentre que cadascuna de les seves queixes, han estat
considerades i informades pels tècnics de l'Ajuntament de Mataró, realitzant les inspeccions de
comprovació corresponents i les lectures sonomètriques.
ATÈS.- Que en tots aquells casos en què la denúncia es centra en les molèsties per soroll,
existeix una especial dificultat de poder objectivar l'existència de les molèsties denunciades pel
ciutadà, i no es disposa de cap més prova que les lectures sonomètriques que fan els tècnics i
que en aquest cas, resulten negatives.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació a la tramitació de les diverses queixes i
reclamacions presentades a l'Ajuntament de Mataró, com a conseqüència de les molèsties per
soroll que suporta procedents de l'activitat de peixateria, per considerar que aquest ha estat
correctament tramitat, atenent la denúncia del ciutadà i portant a terme les corresponents visites
d'inspecció i lectura sonomètrica del nivell de soroll.
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Exp. : 17/04

Queixa en relació a les molèsties per soroll procedents d’una activitat de confecció que
es desenvolupa a la planta baixa de l’edifici on viu.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible de
l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda en resulta el següent:
1.- Que l'expedient s'inicia per les actes de la Policia Local de data 11 de febrer de 2003, per
activitat de confecció sense llicència als baixos de l'edifici.
2.- Que el 28 de febrer s'inicia l'expedient de tancament i es dóna el tràmit d'audiència a
l'interessat.

3.- Que el 31 de març de 2003, consta la queixa dels veïns.
4.- Que el 22 d'abril el tècnic informa la inexistència de llicència i l'incompliment de normativa.
5.- Que el 4 d'abril es dicta Decret de suspensió de l'activitat amb advertiment de tancament i
execució subsidiària.
6.- Que el 26 de maig, el tècnic informa en el mateix sentit anterior.
7.- Que la inspecció de 13 de gener de 2004, constata l'existència de quatre màquines
d'owerlock en l'habitatge del pis 1r. 2a porta del mateix edifici, per la qual cosa el 21 de gener
següent es dicta nou decret de suspensió.
8.- El 24 de març de 2004 s'acorda demanar a la Policia Local el seguiment corresponent.
9.- És sol·licitat a aquest servei informació sobre el seguiment, el 5 de juliol de 2004, s'informa
sobre la inexistència d'activitat.
10.- El 20 de juliol s'acorda l'arxiu de l'expedient.
ATÈS.- Que a la vista de l'arxiu es demana al promotor de la queixa que informi sobre si
persisteixen o no les molèsties, petició que queda sense resposta.
ATÈS.- Que davant d’aquesta situació, hem d'entendre que l'activitat és inexistent, per la qual
cosales molèsties, motiu de la queixa han cessat, pel qual s’arxiva l'expedient de queixa.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació a les molèsties per soroll, procedents d'una activitat
de confecció, per entendre han estat correctament tramitades i degudament ateses les queixes del
ciutadà, de tal forma que ha cessat l'activitat i les molèsties durant la seva tramitació.
Exp. : 25/04

Queixa en relació a les molèsties per soroll provinents d’una activitat tèxtil situada als
baixos del seu edifici.
Extracte de la Resolució: NO TRAMITADA PER DESPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que, abans d'admetre a tràmit la queixa de la senyora G.B.A. i al no constar la
presentació de cap reclamació prèvia, es va sol·licitar al Servei de Ciutat Sostenible, si tenien
coneixement de la reclamació i quina havia estat la seva tramitació, responent:
1.- Que després de la inspecció de 10 de febrer de 2004, es va dictar decret, ordenant la
legalització de l'activitat i la reducció del soroll provocat per la porta.
2.- Notificada aquesta resolució al titular de l'activitat, aquest demana temps per a solucionar les
deficiències, sol·licitant el canvi de titular i la legalització de l'activitat.
3.- El mes d'abril es dicta decret requerint la legalització de la ampliació de l'activitat i certificat
de lectures sonomètriques.
4.- El titular de l'activitat demana diverses prorrogues, fins que el 29 d'octubre de 2004, davant
la quantia de la inversió a realitzar i per altres qüestions, comunica que deixarà el local.
ATÈS.- Que del control d'aquesta Oficina i de la successiva informació rebuda, resulta la
correcta atenció de la queixa de la senyora G.B.A.
Per tot això,
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ACORDO : Procedir a l'arxiu, de la queixa presentada, per haver estat correctament atesa per
part del Servei de Ciutat Sostenible de l'Ajuntament de Mataró i haver desaparegut la seva
causa, al tancar l'activitat que ocasionava les pertorbacions.
Exp. :27/04
Queixa en relació a l’expedient de denúncia per ocupació de via pública arran de la confusa
informació en l’autorització d’ocupació de la via pública relacionada amb una llicència d’obres
majors.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que de la informació facilitada pel ciutadà, en resulta :
1.- Que el 16 de juliol de 2003 va ser-li concedida al senyor E.L.R. una autorització per ocupar
un espai públic per a l’execució d'obres, consistent en una reserva d'estacionament de tres
mesos, des de les fins 7 a les 19 hores. En la part del davant d'aquesta llicència hi consta, en la
condició 8, que per a qualsevol ocupació diferent de l’autoritzada caldrà la pertinent
autorització. Tot i això, en el revers, hi consta un croquis de l'autorització amb la descripció
següent : "ocupació de la via pública estàndard, reserva d'estacionament per a la càrrega i
descàrrega de material i contenidor durant tres mesos".
2.- Que en no començar les obres, aquesta llicència fou novament autoritzada en els mateixos
termes, el 14 de gener de 2004, constant igualment l'apartat 8 i el croquis en el revers.
3.- El 10 de febrer de 2004, sobre les 17.10 hores, un agent de la Policia Local aixeca acta per
ocupació indeguda de la via pública, per haver-se col·locat un sac de runa sense l’autorització
preceptiva.
4.- El dia 18 de febrer, el ciutadà denúncia el retard en la senyalització de la reserva.
5.- El 3 de març el Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, acorda obrir un expedient
sancionador i nomena l'instructor.
6.- El 12 de març, el ciutadà acompanya l'autorització de reserva d'estacionament i demana que
s'anul·li l'expedient sancionador.
7.- El 24 de març de 2004, es dicta eun decret en el qual s'estimen parcialment les al·legacions
del ciutadà i se li imposa una sanció de 300 €, en considerar-se provada la comissió de la
infracció denunciada, que l'autorització no permetia la col·locació del contenidor i que la
retirada del contenidor és indiferent a la infracció.
ATÈS.- Que s'ha sol·licitat informació al Servei de Mobilitat i aquest confirma que la
senyalització de la reserva autoritzada no es va realitzar fins al 18 de febrer de 2004.
ATÈS.- Que no s'ha considerat necessari sol·licitar informació en relació a la tramitació de
l'expedient sancionador, perquè, d’acord amb la informació de què es disposa, resulta que
aquest ha estat correctament tramitat.
ATÈS.- Que de totes maneres, el decret pel qual s'acorda imposar la sanció al ciutadà, en
considerar provada la comissió de la infracció (ocupació de la via pública sense autorització), es
fonamenta en el fet que la reserva d'estacionament només permet aquest tipus d'ocupació i que
qualsevol altra reserva necessita la pertinent autorització específica, d'acord amb el que fa
constar la condició núm. 8.

ATÉS.- Que entenem que té certa raó el ciutadà quan al·lega confusió en els termes de
la llicència. És cert que, en la condició general núm. 8 de l'imprès de llicència, s’hi fa
constar que, per a qualsevol ocupació diferent de la reserva, cal l'autorització pertinent,
però també ho és que el croquis del revers de l'imprès, quan descriu "ocupació de la via
pública estàndard, reserva d'estacionament per a la càrrega i descàrrega de material i
contenidor durant tres mesos" no ajuda a aclarir si aquesta darrera utilització és o no
inclosa en la autorització concedida.
Per tant, no ha d'estranyar que, davant la descripció que fa el croquis, el ciutadà entengués que
la llicència incloïa la col·locació d'un sac de runa que no sol·licités cap permís separat (el que
donaria lloc a la sanció acordada) i que pensés que presentant la llicència, l'expedient
sancionador s'arxivaria.
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Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació amb l’expedient de denúncia per ocupació
de via publica tramitat pel Servei de Mobilitat per col·locar un sac de runa, en la qual s’indica la
confusa informació continguda en l'autorització d'ocupació de la via pública relacionada amb la
llicència d'obres majors, per entendre que, efectivament, la redacció del condicionat i el croquis
d'aquesta autorització eren contradictoris i podia induir a confusió.
Les anteriors consideracions fan necessari, SUGGERIR al Servei de Ciutat Sostenible, que
procedeixi a revisar el contingut i croquis de l'autorització per ocupació de l'espai públic
relacionada amb la llicència d'obres majors per tal de valorar la possible contradicció existent
entre la condició núm. 8 i la descripció continguda en el croquis del revers i si aquesta va poder
induir a confusió al ciutadà i, si així fos, sol·licitar al Servei de Mobilitat l'anul·lació de la sanció
imposada, amb retorn de la quantitat satisfeta per aquest concepte.
Aquest suggeriment està pendent de resposta.
Exp. : 35/04
Queixa en relació a la manca de resposta a la seva petició a la devolució de la fiança del gual.
Extracte de la resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada que ha estat la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible
de l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda en resulta :
1.- Que el 10 de novembre de 1999 el senyor J.N.C. va presentar la sol·licitud de concessió de
gual, al seu immoble del núm. 12 del carrer Joaquin Torres Garcia, el qual li va ser concedit,
previ informe tècnic favorable, el 17 de novembre de 1999.
2.- El 16 de desembre de 2003, demana formalment la devolució de la fiança del seu gual, que
ascendeix a 380,77 €, i s’inicia la seva tramitació.
3.- Com que no presenta la sol·licitud inicial amb l'original del resguard de la fiança, la
tramitació s’endarrereix.
4.- El Servei informa que, a data d'avui, l'expedient segueix la seva tramitació normal.
ATÈS.- Que la tramitació de la petició del senyor J.N.C., consta que va ser rebuda pel Servei de
Ciutat Sostenible, i que se’n va iniciar la tramitació i que, atesa la falta de l'original del resguard
de la fiança, aquesta s'ha endarrerit, ja que en aquests casos és necessari recuperar l'expedient de
concessió original de l'arxiu.
ATÈS.- Que, tot i això, de la informació rebuda resulta que no se n’ha informat ni comunicat al
ciutadà el motiu del retard en la tramitació de la sol·licitud de devolució, el que fàcilment
s'hauria pogut complimentar, amb l'enviament d'una simple nota informativa, fins i tot
requerint-lo de la presentació de l'original del justificant del dipòsit.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a la manca de resposta a la seva petició de
devolució de la fiança de gual, per entendre que tot i que aquella ha estat rebuda pel Servei
corresponent, no s'ha informat al ciutadà dels motius del retard en la seva tramitació.
De l'anterior es fa necessari SUGGERIR al Servei de Ciutat Sostenible de l'Ajuntament de
Mataró que, en els casos, com aquest, en què la tramitació de l'expedient s'endarrereixi,
s'informi al ciutadà afectat de l'estat de la tramitació de la seva sol·licitud i dels motius del
retard.
Aquest suggeriment ha estat acceptat.
Exp. : 52/04

Queixa en relació a les molèsties de sorolls i males olors procedents de l’establiment de
perruqueria situat al baixos de l’edifici on viu.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
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ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible de
l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda, en resulta el següent:
1.- Que el 25 de setembre de 2003 la senyora M.O.A.A. presenta queixa telefònica respecte les
molèsties que li provoquen diversos aparells d'aire condicionat corresponents a una activitat que
es desenvolupa als baixos de l'edifici on viu, l'escalfador no disposa de conducte d'aire i males
olors del desguàs.
2.- Que el 3 d'octubre l'expedient passa als tècnics per a informe, i aquests constaten que
l'establiment no té llicència i la sortida de l'aigua no està canalitzada, per la qual cosa el 10 de
novembre es dicta decret i es requereix la legalització del negoci i la canalització de la sortida
d'aigües.
3.- Que el 20 de gener de 2004, la titular de l'activitat sol·licita llicència que, és informada
favorablement pels tècnics el 23 de març perquè la sortida d'aigües ha estat canalitzada a través
de la xarxa del mateix edifici i el nivell de soroll dels aparells d'aire condicionat no supera el
límit màxim permès per l'ordenança, motiu pel qual es té per legalitzada l'activitat i s'arxiva
l'expedient de disciplina.
ATÈS.- Que en no constar en l'expedient cap visita dels tècnics a l'habitatge de la denunciant,
aquest Defensor va suggerir al Servei de Ciutat Sostenible, la possibilitat de fer una
comprovació de les molèsties denunciades, el que es va portar a terme el 6 de setembre de 2004
i es va comprovar la correcció del nivell de soroll, la conducció de les aigües i que les olors són
les pròpies de l'activitat, la promotora de la queixa manifesta la inexistència de molèsties, pel
que es manté l'arxiu.
ATÈS.- Que donada la correcta tramitació de l'expedient i la comprovació de la inexistència de
molèsties, en haver quedat solucionades a través de la legalització de l'activitat.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per molèsties i sorolls procedents de l'establiment
de perruqueria, situat als baixos de l'edifici on viu, en ser tramitat correctament l’expedient, i
quedant solucionades les molèsties per la legalització de l'activitat.
Exp. : 57/04

Queixa en relació a la tramitació de l’expedient de disciplina urbanística per
l’incompliment de l’ordre de retirada de diversos rètols del seu establiment.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible, de la
documentació rebuda en resulta el següent :
1.- L'expedient de legalitat urbanística va ser iniciat, d'ofici, a partir d'una inspecció realitzada el
4 de novembre de 2002 a la plaça Granollers, on el tècnic detecta diversos rètols de diversos
establiments que no s'ajusten a la normativa vigent.
2.- El dia 7 de novembre de 2002, es dicta decret acordant l'inici de l'expedient de disciplina per
incompliment de l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal i diversos articles de la Llei
d'urbanisme i atorgant el corresponent tràmit d'audiència als interessats.
3.- Inicialment aquest decret es dirigeix a J.E.M. SL, però posteriorment, atès al canvi de nom
de l’activitat i prèvia inspecció del 27 de gener de 2003, es notifica el 17 de febrer de 2003 a LC
SL, que deixa transcórrer el termini sense fer cap mena d'al·legació.
4.- Davant aquesta manca d'al·legacions, el 17 de març s'emeten els preceptius informes tècnics
i jurídics, d’acord als que el 31 de març de 2003, es dicta decret i es concedeix als afectats un
termini de dos mesos per procedir a la retirada dels rètols, i s’adverteix de la possibilitat
d'execució subsidiària i de l'inici d'expedient sancionador.
5.- El dia 12 de desembre de 2003, el tècnic municipal comprova que els rètols no han estat
retirats, motiu pel que per decret de 22 de gener de 2004, es concedeix un nou termini de dos
mesos per a retirar els rètols, i adverteix que l'incompliment comportarà la imposició d'una
primera sanció de 300 €.
6.- En data 19 de juliol de 2004, el promotor presenta al·legacions, i sol·licita que es revisi
l'expedient, tenint en compte que els rètols en qüestió van adquirir-los en el traspàs del negoci
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realitzat el 1998, petició que és tractada com un recurs de reposició contra el decret que imposa
la sanció i es desestimat per resolució de data 28 d'agost de 2004, principalment per la
impossibilitat de legalitzar els rètols.
ATÈS.- Que al promotor de la queixa comunica el passat 27 de setembre que el dia 20 s'havia
procedit a la retirada dels rètols, havent sol·licitat al senyor alcalde la reconsideració de la
sanció, petició que és rebutjada per diversos motius.
ATÈS.- Que la tramitació de l'expedient ha estat del tot correcte i ajustada a la reglamentació
vigent i aplicable, i que s’havi concedit el preceptiu tràmit d'audiència, que el ciutadà no va
aprofitar ni tan sols per demanar un aplaçament, que s'han concedit diversos terminis per a
procedir a la retirada i que d'acord amb els informes tècnics, els rètols no eren legalitzables.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació a la tramitació de l’expedient de disciplina
urbanística per l'incompliment de l'ordre de retirada de diversos rètols del seu establiment, per
entendre que l'expedient sancionador ha estat correctament tramitat.
Exp. : 61/04

Queixa en relació a les molèsties provocades per la terrassa d’una activitat de bar
ubicada als baixos de l’edifici.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que per aquests mateixos fets o molèsties, aquesta oficina del Defensor del Ciutadà va
tramitar l'any 2001 la queixa presentada per una altra veïna del mateix immoble, M.A.D.G.,
amb l'expedient 81/81, i l'any 2002, la presentada per J.F.E. número 57/02, motiu pel que va
acordar-se iniciar el seu tràmit sense esperar al transcurs del termini legal per a què el Servei de
Ciutat Sostenible pogués contestar la queixa dels veïns de data 11 de juliol de 2004.
ATÈS.- Que de la informació que consta en aquests expedients de queixa en resulta l'existència
de diversos expedients en relació a aquesta activitat :
1.- Expedient 1998-0000 DEN : Iniciat per denúncia de la senyora M.A.D.G. es requereix a la
Policia Local, en data 14 de desembre de 1998, on consten les molèsties ocasionades de
l’activitat del bar restaurant.
2.- Expedient d’activitat 0097, tramitat per la sol·licitud de llicència d’instal·lació i obertura
d’un bar amb cuina.
3.- Expedient TER 00/97, per a la instal·lació de taules i cadires en terrassa. Existeix sol·licitud,
informe tècnic favorable i autorització per a 12 taules, i es comprova després que l’interessat
n’ha col·locat 24, pel que s’ordena la retirada de les 12 no permeses.
4.- Expedient TER 00/98, per a la instal·lació de taules i cadires en terrassa. Existeix sol·licitud,
informe tècnic favorable i autorització per a 18 taules, i es comunica a la Policia Local per a
què inspeccioni el compliment d’horari i el nombre de taules. Consten diverses actes de Policia
sobre incompliment d’horari, queixes escrites de la senyora M.A.D.G. sobre olors, nombre de
taules i incompliment d’horari, fins que per decret de 8 d’octubre de 1998, es retira la llicència
de la terrassa.
5.- Expedient TER 00/99, per a la instal·lació de taules i cadires en terrassa. Existeix sol·licitud,
requeriment del Síndic de Greuges i contesta enviada, informe tècnic desfavorable i decret de 23
de març de 1999 en el qual es denega l’autorització. Per decret de 7 de juliol de 1999 es
concedeix al titular de l’activitat, el permís per instal·lar la terrassa, però amb determinades
condicions i atès l’horari limitat.
6.- Expedient TER 000/99, per a la instal·lació de taules i cadires en terrassa. Existeix
sol·licitud, informe tècnic favorable i decret de 17 d’agost de 1999 en el qual s’autoritza la
instal·lació.
7.- Expedient TER 00/00, per a la instal·lació de taules i cadires, ombrel·les i jardineres en
terrassa, quan ja es disposa de llicència definitiva de l’activitat. Existeix sol·licitud, informe
tècnic favorable i decret de 17 de març de 2000 en el qual se n’autoritza la instal·lació.
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8.- Expedient TER 00/01, per a la instal·lació de taules i cadires, ombrel·les i jardineres en
terrassa. Existeix sol·licitud, informe tècnic favorable i decret de 31 de gener de 2001 en què se
n’autoritza la instal·lació.
9.- Que durant els anys 2000 i 2001, el Servei de Policia Local, va atendre 35 queixes de la
senyora M.A.D.G. i 55 més d’altres ciutadans anònims sobre l’aparcament de vehicles al carrer
Alemanya, soroll i molèsties.
10.- Que en el període 01.01.01 a. 01.11.01 es van formular per part de la Policia 118 denúncies
estàtiques per aparcament incorrecte.
11.- Que van haver-hi diverses ordres de servei relatives a aquesta problemàtica concreta que fa
al carrer Alemanya de control preferent.
ATÈS.- Que la queixa de la senyora M.A.D.G. va ser desestimada per resolució del defensor de
data 31 de desembre de 2001 per considerar-se que les seves queixes havien estat correctament
tramitades pel Servei de Llicències, sense que dels informes tècnics se’n pogués establir
objectivament l'existència de molèsties.
ATÈS.- Que la queixa del senyor J.F.E. va ser estimada, en considerar-se que les molèsties
denunciades podien haver estat resoltes més ràpidament.
ATÈS.- Que, respecte de la terrassa, el senyor J.F.E. ja manifestava l'incompliment de les mides
permeses i l'existència de molèsties per soroll, el que va donar lloc a inspecció per part dels
tècnics que constaten l'augment de la seva superfície en uns 15 m2, el canvi de les mides de les
taules, la reducció de pas entre terrassa, la façana i els bancs públics, i la col·locació d'un
expositor publicitari, i es va dictar decret de data 12 de juliol de 2002 requerint al titular de
l'activitat que s’ajusti a la superfície de la llicència, i en respecti la distància entre la façana i els
bancs, en retirar l'expositor.
ATÈS.- Que de la informació rebuda del Servei de Ciutat Sostenible, corresponent a l'expedient
2004000 TER, en resulta :

1.- Que el 19 de setembre de 2003 el senyor S.A. en demana autorització per a la
instal·lació de la terrassa al seu establiment, amb taules, cadires, tendals i jardineres.
2.- Que després de diversos informes tècnics, aquesta informa favorablement, i s’ha de constatar
la diferència existent entre els informes de data 23 de febrer i 6 d'abril de 2004, ja que un parla
de 12 taules i el segon de 18.
3.- Que la llicència es concedeix el 8 d'abril de 2004, amb diversos condicionants i amb
advertiment de pèrdua del dret en cas d'incompliment.
4.- Que els veïns es queixen en data 11 de juliol de 2004, reproduint antigues queixes, relatives
a l'incompliment de l'horari, més superfície i emmagatzematge de les taules i cadires al mig de
la via pública, novament presentada el 19 de juliol, i afegeix el soroll que suporten en recollir-se
a la terrassa
5.- Aquesta queixa és contestada per la regidora de Ciutat Sostenible, expressament , el 26 de
juliol de 2004 per correu electrònic i el 2 d'agost per correu ordinari.
ATÈS.- Que la regidora es refereix a l'incompliment horari, i exposa que no hi consta cap
intervenció de la Policia Local ni dels inspectors al respecte; que la ocupació d'una superfície
més gran tampoc consta a l'expedient, ja que els tècnics informen favorablement al respecte i,
finalment, per l'emmagatzematge, defensa una interpretació extensiva de l'Ordenança, ja que el
que aquesta disposa depèn també de les característiques de l'establiment.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada per D.E.M. i altres veïns del carrer Alemanya,
núm. 14, en relació a les molèsties provocades per la terrassa del Bar, situada al baix del mateix
edifici, en constar l'expressa resposta, per part de la regidora de Ciutat Sostenible.
De totes maneres però, vistos els antecedents del cas, incompliments i queixes anteriors i que no
estan completament resoltes les molèsties, sobretot per soroll, que suporten els veïns com a
conseqüència de l'emmagatzematge de les taules i cadires a la via pública, el que implícitament
reconeix el Servei, procedeix a SUGGERIR al Servei de Ciutat Sostenible, i mantingui obert
l'expedient, portant a terme un seguiment del compliment de les condicions de la llicència a
través de les oportunes inspeccions i visites de tècnics i resolent la qüestió de l'emmagatzematge
de taules i cadires a la via pública, i fixar un sistema que no comporti soroll per als veïns.
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Aquest suggeriment ha estat acceptat pel cap del Servei de Ciutat Sostenible.
Exp. : 62/04

Queixa en relació a la concessió de gual en una finca a favor de qui no és el propietari.
Es considera que existeix manca de motivació i tracte desigual entre els afectats en la
seva resolució.
Extracte de la resolució: ESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible de la
documentació rebuda en resulta la tramitació de dos expedients relacionats amb la queixa del
ciutadà, en què consta, en resum, el següent :
1.- L'expedient s'inicia per sol·licitud de data 7 de gener de 2003, de N.I.I. SL de concessió d'un
gual, per l'entrada de vehicles al núm. 37, d’un carrer de Mataró, de 5 metres, de 0 a 24 h, amb
durada indefinida i per a cinc vehicles, amb la documentació que va considerar-se adient, i
s’aclareix, posteriorment, que era per a ús particular, per la qual cosa no era necessari sol·licitar
la corresponent llicència d'activitats.
2.- La Comunitat de Propietaris del carrer colindant, núm. 5 s'oposa a l'esmentada sol·licitud
nega l'existència de cap mena de servitud de pas i reivindica la propietat del solar o pati existent
a l'alçada del núm. 37 i presenta un escrit de la Cambra de Propietaris de Mataró.
3.- El tècnic municipal informa favorablement la concessió del gual sol·licitat, per Decret de 25
de febrer de 2003, i es concedeix el gual sol·licitat, amb les condicions habituals.
4.- La Cambra de la Propietat, com administradora de la Comunitat de Propietaris, reitera els
motius de la disconformitat i, per la seva banda aquesta darrera presenta una certificació del
Registre de la Propietat en relació a la seva finca.
5.- A la vista del seu contingut, el cap de la Secció de Llicències d'Obres i Guals informa que
procedeix a la revisió de la concessió, a la vista de les irregularitats detectades, motiu pel qual es
concedeix a l’entitat sol·licitant la corresponent audiència prèvia.
6.- En les seves al·legacions N.I.I. SL en essència, no reivindica la propietat del pati, sinó que
invoca un dret o servitud de pas d’acord al temps transcorregut i afirma que no s'ha fet cap obra
recent.
7.- Per la seva banda la Comunitat de Propietaris demana còpia dels documents aportats i en
reitera l’oposició.
8.- El 8 de juliol de 2003, es dicta decret i s’acorda la suspensió de la llicència de gual
concedida, mentre les parts no resolguin la qüestió de la propietat o se n'acrediti
documentalment la titularitat.
9.- N.I.I. SL presenta el corresponent recurs de reposició, i manifesta tenir l'única sortida del
local pel núm. 37, segons l'escriptura de compra, que la documentació aportada a la sol·licitud
va ser considerada inicialment suficient per a concedir el gual, que l'ús del pati la té el seu local,
que la inhibició o derivació a la via judicial el perjudica i el deixa indefens, i que és la
Comunitat de Propietaris qui hauria d'acudir a via judicial. Per fonamentar les seves
manifestacions, acompanya un acta notarial de manifestacions de 23 de maig de 2002, un acta
notarial de presència de 10 d'abril de 2001 i un informe d'un tècnic de data 13 de març de 2001.
10.- Traslladat l'expedient a l'assessoria jurídica del servei, aquesta analitza les al·legacions i
informa en el sentit de considerar provat que el pati és l'únic accés del local i pressuposa que el
seu titular té un dret de pas. Igualment, del seu text, s'estableix que es considera que la
denegació de la llicència causa un perjudici massa gran al sol·licitant, mentre que el propietari
del pati pot acudir a la via civil per reivindicar la propietat i negar l'existència de la servitud,
motiu pel qual en concedir-se les llicències municipals sens perjudici del dret de propietat i
salvat el dret de tercers, aconsella estimar el recurs de reposició, aixeca la suspensió de la
llicència, decisió aquesta que s'acorda per Decret de 9 de febrer de 2004.
11.- Tot i poder interposar recurs contenciós administratiu contra aquesta darrera decisió, la
Comunitat de Propietaris manifesta renunciar-hi, al mateix temps que anuncia l'inici de les
accions civils i discuteix un per un tots els arguments en els quals es fonamenta l'aixecament de
la suspensió.
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ATÈS.- Que de la tramitació de l'expedient, des del punt de vista estrictament processal, resulta
que aquest ha estat tramitat correctament, ja que s'han respectat tots els tràmits establerts per la
Llei.
Tot i que pugui semblar estrany al promotor de la queixa, l'Administració disposa legalment de
la possibilitat de variar les seves decisions, sempre i quan aquesta variació es faci d'acord amb el
procediment legalment establert i de forma motivada.
En aquest cas, sol·licitada la corresponent autorització de gual, és inicialment concedida, tot i
constar l'oposició de la Comunitat de Propietaris afectada, que es limita a fer determinades
manifestacions i no és fins a 1 d'abril de 2003 que presenta la certificació registral de la seva
finca, és a dir, amb posterioritat al Decret de concessió, de data 25 de febrer de 2003.
És aquella certificació del registre que genera, amb cert fonament, els corresponents dubtes a
l'Ajuntament, per la qual cosa s'inicia, d'ofici, el corresponent tràmit de revisió de la llicència, i
es concedeix el corresponent trasllat als afectats (sol·licitant i Comunitat de Propietaris) i
s’acorda finalment la suspensió de la llicència mentre les parts no resolguin la qüestió de la
propietat o se n'acrediti documentalment la seva titularitat.
Aquesta decisió, és recorreguda legítimament pel sol·licitant que presenta les al·legacions
corresponents i els documents que les justifiquen, pel que previ l'informe jurídic preceptiu, es
decideix estimar-lo, i s’aixeca la suspensió acordada.
Per tant, des del punt de vista del procediment seguit, no es detecta cap irregularitat.
ATÈS.- Que des de l'anàlisi del contingut i motivació de les decisions administratives entenem
que sí poden fer-se certes objeccions.
En primer lloc, es pot objectar a la concessió inicial, tot i ser proporcional a la sol·licitud i
documentació presentada, l’existència d’oposició de la comunitat a la concessió del gual,
moment en el qual s’hauria pogut requerir documentació i aclarir el dubte, ja que també hi havia
temps per fer-ho.
Igualment, tampoc es pot dir res respecte a la iniciació d'ofici, a partir de la certificació registral
presentada per la Comunitat de Propietaris, del procediment de revisió de la llicència ni respecte
al fet que se n’acordés la suspensió.
Però, tenint en compte que la suspensió s'acorda a partir d'aquell document i, com diu
literalment el decret, mentre les parts no resolguin la qüestió de la propietat o s'acrediti
documentalment la seva titularitat, no semblaria lògica la decisió final d'aixecar la suspensió.
És evident que aquesta és, simplement, una valoració subjectiva d'aquest Defensor, però si es
parteix del fet que en la descripció del registre de la propietat respecte a la finca de la Comunitat
afectada, només es parla de l'existència d'una servitud de llums i vistes, i no de pas de persones
i/o vehicles, que tant l'informe tècnic i les actes notarials aportades per la sol·licitant, parlen d'un
local amb accés o sortida pel núm. 35 del mateix carrer (no pel 37 pel qual es demana el gual) i
que existeix la possibilitat que el local en qüestió estigués comunicat anteriorment (sense que
consti el temps) amb un altre amb sortida pel núm. 35 del mateix carrer, no sembla que es pugui
entendre del tot el canvi de criteri, ja que no s'haurien esvaït els dubtes sobre l'existència o no
d'un dret de pas de vehicles pel pati del núm. 37 i que van aconsellar la revisió de la concessió
de la llicència i la seva suspensió.
No creiem que en prendre les seves decisions, el Servei hagi trencat l'equilibri entre les parts
interessades, i que vulnerin el principi d'igualtat o contradicció, ja que es tracta simplement de
decisions preses d’acord als documents i dades aportats per les parts en moments diferents, i
fent-ne una valoració, però certament les dades existents al moment d'acordar-se la suspensió de
la llicència i les aportades posteriorment, no fan desaparèixer els dubtes existents sobre la
controvèrsia, i s’ha hagut de tenir en compte que en tractar-se d'una qüestió civil, regulada per
Lleis civils, són els Tribunals ordinaris i no pas l'Ajuntament qui les ha de resoldre.
Així doncs, la qüestió se centra en si hi havia o no motiu per aixecar la repetida suspensió.
El servei en resoldre aquest dilema, estima els arguments de l'informe jurídic. Aquest informe el
que fa és valorar la col·lisió de drets (el de propietat per part de la Comunitat i el del sol·licitant
que suposadament és titular d'un dret de pas total sobre el pati) considerant que la suspensió
comporta massa perjudici pel sol·licitant de la llicència, que mentre no es resolguin les
diferències no pot utilitzar-la, mentre que el propietari disposa de normativa civil concreta per a
reivindicar la propietat i exigir-ne la protecció davant la jurisdicció civil. L'altra opció, és a dir,
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mantenir la suspensió de la llicència, implicaria l'inici de les accions judicials per part del
sol·licitant.
Concloent, no creiem que hi hagi manca de motivació en l'acord d'aixecar la suspensió, tot i que
és molt possible que aquest Defensor hagués optat per mantenir-la, però en tractar-se en tots dos
casos de decidir d’acord a valoracions subjectives, no podem retreure res a l fet que s'hagi
considerat que és millor que el sol·licitant gaudeixi del gual i que sigui el titular registral o
propietari qui exigeixi la protecció del seu dret davant els tribunals civils, i que s’hagi hagut de
tenir en compte que en tots els casos, les autoritzacions administratives no impliquen
reconeixement de drets i s'atorguen salvat el dret de propietat, i sens perjudicis de tercers.

ATÈS.- Que d'acord amb la legislació civil especial vigent, és el propietari d'una finca
qui ha d'actuar judicialment per reivindicar el seu dret de propietat i demanar-ne la
protecció davant de qualsevol pertorbació, d'algú, sense títol, acció aquesta que va ser
anunciada per la Comunitat, pel que hem de suposar que està en tràmit, pel que no
considerem procedent fer cap mena de suggeriment en aquest cas.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada d’acord a la tramitació de l’expedient de concessió de
gual, per entendre que tot i que la tramitació de l'expedient, i la seva revisió d'ofici, s'ajusten al
legalment establert, des del punt de vista de la seguretat jurídica, es desitjable que s’apliquin
criteris uniformes i equitatius, en la valoració de fets i concessió de drets als ciutadans, ja que en
aquest cas els dubtes sobre l’existència o no de dret de pas, ja es manifesta abans del decret de
concessió inicial, i que s’haqués pogut adoptar, aleshores, un sol criteri que no hagués estat
necessari modificar posteriorment si s’haguessin estudiat amb profunditat i detall les
circumstàncies del cas concret.
Exp. : 72/04

Queixa en relació a la realització d’unes obres sense llicència al local de la planta baixa
de l’edifici on viu.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que s’ha sol·licitat la corresponent informació al Servei de Ciutat Sostenible de
l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda, en resulta el següent:
1.- Que l'expedient 20030000 DENA s'inicia per denúncia del senyor J.P.S. en el qual exposa
que al local de la planta baixa s'estan portant a terme obres de transformació de local en
habitatge, i que la llicència havia estat denegada.
2.- Que el 29 d'octubre de 2003, l'inspector informa haver girat diverses visites sense detectar
cap mena de moviment d'obres.
3.- Que el 7 de novembre de 2003, es dicta decret i s’arxiva l'expedient de denúncia.
4.- Que el 15 de juliol de 2004, el senyor J.P.S., reprodueix l'anterior denúncia, i posa de
manifest que s'ha modificat la façana de l'edifici, i s’inicia l'expedient 2004/0000 DIS, pel qual
el 23 de juliol es gira visita d'inspecció, respecte de la llicència 2003/0000 d'obres menors. El
tècnic informa que s'ha fet una intervenció a la façana, que no s'ajusta a la llicència concedida,
en fer una porta nova d'accés, que en modifica la reixa.
5.- Que el 26 de juliol es dicta decret i es requereix al titular de la llicència d'obres, que les ajusti
a la llicència concedida.
6.- Que l’11 d'agost el titular presenta sol·licitud de modificació de projecte i llicència que, és
informada favorablement, per la qual cosa el 23 d'agost de 2004, es dicta decret i s’acorda
concedir al sol·licitant la modificació de la llicència inicial, i es crea un nou accés a la planta
baixa, segons la modificació de projecte presentada.
7.- La llicència inicialment concedida d’acord amb el projecte presentat i visat i, l’informe dels
tècnics municipals ho és per a la reforma de distribució interior del local destinat a oficina.
8.- El 7 de setembre passat s'acorda l'arxiu de l'expedient de disciplina urbanística.
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ATÈS.- Que els dos expedients revisats s'ajusten escrupolosament al procediment legalment
establert, i que les denúncies del ciutadà s’han atès en els dos casos i resolt, previ informe dels
tècnics corresponents, i que hi consten igualment les notificacions dels respectius arxius.
Igualment en els expedients administratius no hi consta la realització de les obres per habitatge,
canvi d’ús que va ser denegat en el seu moment pel que, es destina a oficina, el que és informat
favorablement pels tècnics.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada perquè la seva tramitació s’ha realitzat d’acord
amb al procediment legalment establert.

Exp. 76/04
Queixa en relació a les molèsties per males olors provinents de l'activitat d’un bar situat sota del
seu habitatge, s’ha presentat de forma simultània davant el Servei de Ciutat Sostenible.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que, tenint en compte les especials circumstàncies del cas i l'existència d'una queixa
anterior pel mateix motiu, es va considerar adient incoar un expedient de queixa.
ATÈS.- Que de la informació rebuda del Servei de Ciutat Sostenible, en resulta que:
1.- Que el 15 d'octubre es va incoar l'expedient 20040000 DENA.
2.- Que el dia 5 de novembre, els serveis tècnics municipals van fer una visita d'inspecció, sense
que els inspectors detectessin cap mena d'olor o canvi respecte a la visita anterior (expedient
20020000 DENA).
3.- Que, per aquest motiu, el mateix 5 de novembre, s'acorda arxivar l'expedient.
4.- Que el 7 de desembre, el senyor J.F.E. presenta un nou escrit d'al·legacions, en el qual
manifesta que les molèsties esporàdiques que provenen suposadament de les finestres del
darrera, que s'obren algunes vegades, motiu pel qual demana que s'ordeni que siguin
impracticables.
5.- Que el 15 de desembre, els tècnics informen de la necessitat que s'informi el titular de
l'activitat que ha de treballar sempre amb les finestres tancades.
6.- El 21 de desembre s'acorda requerir el titular de l'activitat per comunicar-li la informació.
ATÈS.- Que la reclamació ha estat puntualment i correctament atesa, amb l’informe
corresponent dels tècnics i resolta dins de termini.
Per tot això,
ACORDO : Procedir a l'arxiu de l'expedient de la queixa presentada en relació amb les
molèsties per males olors provinents de l'activitat d’un bar situat sota del seu habitatge, per
entendre que ha estat puntualment i correctament atesa, amb l’informe corresponent emès pels
tècnics i resolta dins de termini, pel Servei de Ciutat Sostenible de l'Ajuntament de Mataró.

Exp. 86/04
Queixa en relació a diverses irregularitats denunciades respecte a la concessió d’una llicència
d'activitat de bar.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que en la queixa inicial es fa constar que la senyora L.C.C. va llogar el local l’1
d'octubre de 2002.
Que primerament l'enginyer senyor X.V. l'informa que l'expedient de llicència iniciat per
l'anterior titular no era vigent; que posteriorment l'enginyer senyor V.C.M. li recomana
continuar l'expedient de l'anterior titular.
Que sol·licita la llicència i paga a l'anterior titular.
Que traspassa el negoci el mes de desembre de 2003, quan encara la llicència no està concedida,
que el nou titular contracta el mateix enginyer, però no fa canvi de nom, sinó que demana una
llicència nova.
Que l'anterior titular consentiria el canvi de nom.
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Que el que vol es recuperar el que va satisfer a l'anterior titular per la Llicència.
ATÈS.- Que de la informació rebuda del Servei de Ciutat Sostenible, en l'expedient 19990000
ACT, en resulta :
1.- Que el 12 de febrer de 1999 A.V.N. sol·licita la concessió de llicència per l'obertura i
instal·lació d'un negoci de bar restaurant.
2.- Que després dels preceptius informes tècnics d’urbanisme, sanitat i activitats, es dicta, l’1 de
juny de 1999, el corresponent decret, condicionant la concessió de la llicència a l'adopció de
determinades mesures correctores.
3.- Que el 23 d'abril de 2003, el senyor A.V.N. presenta certificat tècnic signat per l'enginyer
senyor V.C.M., degudament visat, conforme l'activitat compleix les mesures correctores
formulades per l'Ajuntament i que aquesta s'ajusta a la documentació tècnica presentada i a la
normativa vigent.
4.- Que el 31 de desembre de 2003, el mateix senyor A.V.N. presenta el certificat final de la
instal·lació, signat pel mateix enginyer senyor V.C.M., degudament visat.
5.- Que el 13 d'abril de 2004, es concedeix la llicència sol·licitada.
ATÈS.- Que, per altra banda, en l'expedient número 20040000 ACT, hi consta:
1.- Que el 26 d'octubre de 2004, el senyor A.A.R. sol·licita a l'Ajuntament de Mataró la
concessió de llicència d'activitats per instal·lar un bar en el mateix lloc, i que adjunta a la
sol·licitud que l'enginyer V.C.M. assumeix la direcció facultativa d’A.A.R.
2.- Que el 15 de novembre de 2004, la senyora L.C.C. presenta la seva reclamació, en la qual,
sol·licita la paralització de l'expedient de llicència.
3.- Que el 22 de novembre de 2004, el cap del Servei de Ciutat Sostenible respon a aquesta
petició comunicant que la llicència sol·licitada pel senyor A.N. el 19 de febrer de 1999, va ser
concedida el 16 d'abril de 2004 i que el 26 d'octubre següent, el senyor A.A.R. sol·licita una
nova autorització respecte del mateix local, motiu pel qual la definitiva serà la que es pugui
concedir a aquest darrer.
ATÈS.- Que les llicències administratives són autoritzacions que es concedeixen sense perjudici
del dret de propietat i deixant salvats els drets de tercers.
ATÈS.- Que ni en l'expedient iniciat a petició del senyor A.V.N., ni el del senyor A.A.R., no hi
consten ni la documentació relativa a la propietat de la finca ni els successius arrendaments
concertats, ni tan sols el contractat per la senyora L.C.C.
ATÈS.- Que la tramitació tant de l'expedient de concessió de llicència, com de l'actualment en
tràmit, tot i la llarga duració del primer, s'ha ajustat al procediment legalment establert a l'efecte.
ATÈS.- Que qualsevol reclamació econòmica que la promotora de la queixa consideri que té
dret a formular, s'ha de resoldre dins de la jurisdicció civil ordinària.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a diverses irregularitats denunciades
respecte a la concessió de llicència d'activitat de bar, per entendre que la tramitació dels dos
expedients de concessió de llicència d'activitat s'han ajustat al legalment previst i regulat a
l'efecte, havent-se de promoure qualsevol reclamació econòmica que pretengui aquella davant la
jurisdicció civil ordinària, en no ser la seva Resolució competència de l'Ajuntament de Mataró.
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SERVEI: OBRES

1 expedient de queixa

1 queixa admesa
1 pendent de resoldre

Exp. : 46/04
Un ciutadà presenta queixa respecte a que en la realització de les obres del nou passeig marítim,
els punts de llum que s’hi han col·locat, a causa de la seva poca alçada, poden representar un
obstacle pels usuaris del passeig.
L’Ajuntament informa que encara no s’ha formalitzat la recepció de les obres i que els serveis
tècnics estan estudiant la possibilitat de canviar-los, per aquest motiu queda obert l’expedient de
queixa fins que es resolgui definitivament aquesta qüestió.
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SERVEI: MANTENIMENT

2 expedients de queixa

2 queixes admeses

resolució queixes admeses

2 desestimades

Exp. : 01/04
Queixa per la manca de resposta a la seva petició d’arranjament de la vorera, ja que al davant de
la seva propietat quan plou hi queda un bassal d’aigua que li provoca humitats.
Extracte de la resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que demanada la corresponent informació al Servei de Serveis Municipals i
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda, en resulta el següent.
1.- Que el 22 de novembre de 2002 el Sr. A.P.H. va posar en coneixement de l'Ajuntament
l'existència dels desperfectes a la vorera que provoquen humitats al seu habitatge.
2.- La primera resposta l’ofereix el Conseller Delegat de Serveis Municipals, el 27 de desembre
de 2002, en la qual es manifesta al ciutadà que el servei corresponent ja en té coneixement i que
procediran a la seva reparació quan es disposin de recursos.
3.- Que les obres està previstes portar-les a terme dins del segon trimestre d'enguany.
ATÈS.- Donat que formalment va existir resposta a la petició del ciutadà, la qual cosa motivaria
l'arxiu de l'expedient, el cert és que de la seva queixa s'infereix que l'arranjament de la vorera no
s'havia portat a terme quan es va presentar, motiu pel qual va decidir-se mantenir obert
l'expedient per tal de controlar la realització de l'obra.
ATÈS.- Que a conseqüència del seguiment realitzat, en data 28 de juny passat, el servei
comunica a aquesta Oficina que les obres han estat efectivament realitzades.
ATÈS.- Que tot i que seria desitjable que l'obra s'hagués fet més ràpidament, sense necessitat de
tardar més d'un any, ja que el desperfecte comportava perjudicis per al ciutadà afectat, el cert és
que aquesta ja s'ha dur a terme, i que és evident que el servei afectat ha de compaginar les
necessitats i els recursos econòmics, motiu pel qual hem de considerar que la queixa ha quedat
resolta.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa, per entendre que, tot i que amb retard, la seva petició ha estat
finalment atesa i realitzades les obres corresponents.
Exp. : 29/04
Queixa per les molèsties provocades per un fanal de l’enllumenat públic a l’interior del seu
domicili.
Extracte de la Resolució: DESESTIMA.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació al Servei de Manteniment, de la
documentació rebuda, en resulta el següent:
1.- Que la primera reclamació de la senyora P.G.B. es remunta a mitjan 2002, el conseller
delegat de Serveis Municipals i Manteniment li va respondre que demanaria a la concessionària
del servei d'enllumenat que adrecés la farola i que comprovés les molèsties.
2.- A la vista de la reproducció de la reclamació, la concessionària del servei es persona a casa
de la ciutadana i pren mesures de la intensitat lumínica, en 2 lux, i es decideix que tot i ser
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mínima aquesta incidència, es procediria a escurçar el braç de la lluminària i a posar-la
totalment plana al vial.
3.- La ciutadana confirma la realització d'aquestes mesures correctores, però insisteix en
l'entrada de llum al dormitori, informant al respecte, el servei que no és possible cap més
actuació, i que tampoc no és possible canviar la ubicació del punt de llum, considerant al mateix
temps que la intensitat de llum que suporta la ciutadana, 2 lux, és del tot admissible i acceptable.
ATÈS.- Que de la informació rebuda resulta que la reclamació de la ciutadana ha estat tramitada
correctament, ja que s'han atès les seves diferents reclamacions i portat a terme diverses
actuacions per tal de reduir les molèsties, fins a no ser-ne possible cap altre.
ATÈS.- Que tècnicament, la intensitat de llum que penetra al domicili de la promotora de la
queixa, de 2 lux, es considera admissible.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa, per entendre que la seves reclamacions han estat
correctament ateses, i que s’han dut a terme diverses actuacions per tal de reduir les molèsties,
fins a no ser possible tècnicament adoptar-ne cap altra.
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SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS

4 expedients de queixa
resolució queixes admeses

2 queixes admeses
1 queixa no admesa
2 desestimades amb 2 suggeriments acceptats

motiu no admissió queixa

1 no tramitada per desaparèixer la causa que la va
motivar
1 no admesa per manca de queixa prèvia

Exp. : 09/04
Queixa per la manca de resposta a la seva petició de canviar la ubicació dels contenidors de
brossa situats a prop de casa seva, amb les conseqüents molèsties que li produeixen les deixalles
que altres ciutadans deixen fora dels contenidors.
Extracte de la Resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.

ATÈS.- Que sol·licitada que ha estat la corresponent informació al Servei de Serveis
Municipals de l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda en resulta el següent:
1.- Que el 28 d'agost de 2003 la senyora J.S.M. va presentar formalment queixa en
relació a les molèsties que li provoquen els contenidors de brossa situats davant del seu
domicili, concretament l'acumulació de brossa i deixalles sobre la vorera i les males
olors que desprenen.
2.- La primera resposta l’ofereix el conseller delegat d'Obres i Serveis, informant la ciutadana
que s'han donat instruccions per tal d'identificar els infractors, que s'estudiarà la seva reubicació
i que la voluntat de l'Ajuntament és anar soterrant els contenidors a mesura que es pugui.
3.- Igualment, el cap de residus i neteja viària, a partir d'aquesta queixa, va comprovar que la
neteja i recollida funcionava correctament i que majoritàriament, les molèsties vénen causades
per l'actuació incívica de ciutadans no identificats, i es desestima un canvi d'ubicació, ja que
qualsevol canvi no comportaria cap millora i que només traslladaria el problema a un altre punt.
4.- Finalment, informa el cap del Servei que la nova regulació legal dels residus comercials fan
confiar en una reducció de les deixalles en els contenidors domèstics i que es fa difícil una nova
ubicació dels contenidors, atesa la zona a la qual serveixen, l'existència d'una parada d'autobús,
guals i una cruïlla.

ATÈS.- Que la senyora J.S.M. informa que l'acumulació de deixalles se soluciona o, al
menys es redueix, a partir de les diverses trucades que fa ella mateixa, i presentant
diverses fotografies, de diverses dates, en les quals es reflecteix l'acumulació de
deixalles fora dels contenidors.
ATÈS.- Que de la tramitació de la queixa en resulta la seva correcta tramitació i resposta.
ATÈS.- Que donades les circumstàncies d'aquest cas i d'altres de similars característiques, en les
quals es fa molt difícil la identificació dels ciutadans que no respecten l'horari de dipòsit i
recollida de la brossa i les deixalles, resulten quasi del tot inevitables les molèsties derivades de
la pròpia existència i ubicació dels contenidors, l'única mesura possible a valorar, és intentar
distribuir entre tots els ciutadans que es beneficien del servei, la càrrega d'haver de suportar les
molèsties que aquest genera, i és del tot desproporcionat que recaiguin sempre en els mateixos
veïns, cosa que dóna lloc al suggeriment que es fa en aquest resolució.
Per tot això,
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ACORDO : Desestimar la queixa en relació a la resposta rebuda de l'Ajuntament a la seva
reclamació per les molèsties derivades dels contenidors de brossa que té situats davant del seu
domicili, per entendre que la seva sol·licitud ha rebut resposta, si bé, donades les circumstàncies
del cas, cal SUGGERIR al Servei de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Mataró que, quan
es comprovi l'existència de molèsties derivades de l'acumulació de deixalles i brossa fora dels
contenidors, es valori la possibilitat de modificar la seva ubicació per tal d'intentar distribuir
entre tots els ciutadans que es beneficien del servei, la càrrega d'haver de suportar les molèsties
que aquest genera.
Aquest suggeriment ha estat acceptat per cap de Serveis Municipals si bé condicionat a la
possibilitat tècnica de portar-lo a terme.
Exp. : 20/04
En relació a la manca de resposta a la seva petició de canvi d’ubicació d’un contenidor de
brossa que redueix la visibilitat d’un gual.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada que ha estat la corresponent informació al Servei de Serveis Municipals
de l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda en resulta el següent:
1.- Que el 18 de setembre de 2003 el senyor E.F.T. va presentar formalment queixa en relació a
la ubicació d’un contenidor de brossa que, redueix la visibilitat d’un gual existent al mateix lloc.

2.- La resposta la ofereix, el 24 de setembre següent, el Conseller Delegat d'Obres i
Serveis, informant al ciutadà que s'han donat instruccions encaminades a mirar de
reubicar el contenidor.
3.- Igualment, el cap de Serveis Municipals, informa que es va considerar correcta la ubicació
del contenidor, ja que està situat davant d'una porta fixa, no sent possible el seu desplaçament
atesa l'existència d'una zona de càrrega i descàrrega, un establiment d'alimentació i la cantonada
amb el carrer Unió. De totes maneres però, informa que el contenidor va desplaçar-se un metre
ja que l'ús habitual l'havia mogut, augmentant així l'angle de visibilitat, recomanant la
instal·lació d'un mirall a la sortida del gual.
4.- De l'informe del Cap de Residus i Neteja Viària, es dedueix que per atendre la petició del Sr.
E.F.T. es va portar a terme la corresponent inspecció, si bé no hi consta la data i es va arribar a
la conclusió que el lloc era el més idoni doncs estava situat davant una porta metàl·lica fixa, que
no afecta a comerços o habitatges, comunicant-se telefònicament, a l'interessat la decisió.
ATÈS.- Que la tramitació de la petició va ser atesa, es va revisant la ubicació del contenidor, i si
bé no consta que s'informés expressament al ciutadà, per escrit, de la decisió final, hem de
considerar la seva tramitació correcte, i esdóna per vàlida la comunicació telefònica del Cap de
Residus i Neteja Viària a l'interessat.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa en relació a la manca de resposta a la seva petició de canvi
d'ubicació d’un contenidor de brossa, per considerar que, tot i que no existeix comunicació
expressa i escrita de la decisió final, hem de considerar la seva tramitació correcte, donar per
vàlida la comunicació telefònica del Cap de residus i neteja viària i l'interessat.
De totes maneres però, a la vista de la manca de resposta escrita al ciutadà i, per tal de facilitar
que aquests tinguin coneixement exprés dels motius que porten a la decisió final, cal
SUGGERIR al Servei de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Mataró que contesti, per
escrit, les peticions dels ciutadans, i informar-los dels motius que tècnicament aconsellen la
decisió final, en aquest cas i mantenir la ubicació del contenidor.
Aquest suggeriment ha estat acceptat pel cap de Serveis Municipals.
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Exp. : 55/04
En relació a les molèsties, que ha de patir a la matinada, ocasionades pel soroll que provoquen
en la recollida de voluminosos al barri de Rocafonda.
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE QUEIXA PRÈVIA.

ATÈS.- Que aquesta queixa va ser presentada per correu electrònic simultàniament a
aquesta Oficina i a l'Ajuntament, rebent resposta de part del conseller delegat de Serveis
Municipals i Manteniment.
ATÈS.- Que l'existència de resposta a la petició de la ciutadana, motiva que aquest hagi de ser
necessàriament arxivat.
ATÈS.- Que, d’acord amb la reglamentació especifica d’aquesta Oficina, el Defensor del
Ciutadà no pot intervenir respecte del contingut o fons de les decisions que pugui prendre
l’Ajuntament de Mataró a través de qualsevol dels seus Serveis, ni pot anul·lar o modificar un
acord administratiu, limitant-se la seva competència a l’estricte revisió del procediment aplicat
per la resolució i l'existència de contesta a les peticions que fan els ciutadans.
Per tot això,

ACORDO : Arxivar la queixa presentada en relació a les molèsties ocasionades per la
recollida de mobles al veïnat de Rocafonda, a l'haver donat l'Ajuntament resposta a la
seva reclamació.
Exp. : 81/04
Uns veïns d’un urbanització es queixen de que al traslladar els contenidors de la brossa ha
provocat que a la zona on s’han destinat, a l’entrada de la urbanització, s’hagi convertit en un
abocador de deixalles demanen una solució al problema.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER DESAPARÈIXER LA CAUSA QUE LA
VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que donada les especials circumstàncies de cas, i per tal de valorar la seva admissió a
tràmit, es va remetre la reclamació directament al Servei de Serveis Municipals, el qual informa
que es tenia coneixement del problema i que ja s'havia modificat la ubicació dels contenidors,
arranjat el solar, desbrossat i netejat el lloc, restant pendent de col·locar un rètol. Igualment a
causa de la situació, a l'entrada de la Urbanització, s'havia parlat amb els veïns i s'estava
estudiant la seva reubicació, més a l'interior de la Urbanització.
ATÈS.- Que finalment, d'acord amb les dues urbanitzacions afectades, s'han reubicat els
contenidors al costat del Torrent de la Llebreta i s'ha col·locat un rètol informant de l'ús i
advertint les sancions, sense que constin més queixes al Servei.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa presentada, per entendre que s’ha solucionat el
motiu de la queixa, es fa innecessària la seva tramitació.
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SERVEI: BENESTAR SOCIAL, SANITAT I CONSUM

4 expedients de queixa

4 queixes admeses

resolució queixes admeses

2 desestimades amb 2 suggeriments acceptats.
2 no tramitades per haver desaparegut la causa que les
va motivar.

Exp. : 22/04
Queixa per la denegació a la seva petició de poder gaudir del carnet blau per al transport.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que s’ha sol·licitat la corresponent informació al Servei de Benestar Social, de la
documentació rebuda en resulta el següent:
1.- Que el senyor A.P,B. va presentar, el 2 d'octubre de 2003, la sol·licitud per a l'obtenció del
carnet blau, adjuntant tota la documentació corresponent.
2.- Que aquesta petició inicial va ser desestimada el 21 de gener de 2004 per considerar que els
ingressos del ciutadà superen el salari mínim interprofessional.
ATÈS.- Que si bé s’ha de considerar que la desestimació de la petició del ciutadà és totalment
ajustada a dret, perquè es fonamenta únicament en els criteris econòmics fixats per la concessió
del referit carnet blau, cal tenir en compte que la interpretació estricta d'aquest paràmetre pot
generar situacions de desigualtat i greuge si els límits són valorats separadament d'altres i no es
tenen en compte les circumstàncies concretes de cada cas.
Així, el senyor A.P.B. acredita documentalment que té uns ingressos superiors als 490 €
mensuals, amb dues pagues extres, sense que ens consti que sigui titular de cap vehicle o
habitatge, ja que viu a la residència Gatassa, i per l’estada paga la quantitat de 745,15 €
mensuals.
Si es valoren només els ingressos del ciutadà és evident que aquests superen el S.M.I. vigent,
però si es té en compte la seva aportació a la residència, resulta que la seva capacitat econòmica
és molt reduïda, ja que només té lliures la major part de les dues pagues extraordinàries, és a dir,
uns 1.462 € anuals, cosa que comporta una capacitat econòmica d'uns 122 € mensuals.
Per tant, és possible que determinant el dret d'accés al carnet blau només en base als ingressos
dels ciutadans, sense tenir en compte les despeses o altres circumstàncies concretes de cada cas,
es produeixin greuges comparatius entre ciutadans que sí disposen del carnet blau perquè els
seus ingressos són inferiors al S.M.I. però tenen un habitatge o un vehicle, per exemple,
respecte dels que com el senyor A.P.B., disposen d'un nivell d'ingressos superior i veuen
reduïda enormement la seva capacitat econòmica a conseqüència de les que les despeses de
subsistència o d'atenció que suporten, situacions totes aquestes que, entenem, són les que es
pretén protegir amb el programa del carnet blau.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa relativa a la denegació de la seva petició de concessió del
carnet blau, en considerar-se que la seva denegació s'ajusta a la normativa i criteris vigents, si
bé, ateses les circumstàncies del cas, relatives a les despeses de subsistència i atenció que
suporta el ciutadà es fa necessari :
SUGGERIR al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró, que valori la possibilitat
de revisar la sol·licitud de concessió del carnet blau, tenint en compte les especials
circumstàncies econòmiques del cas i, concretament, les despeses de subsistència i d'atenció que
suporta el ciutadà, de tal manera que aquell es concedeixi o denegui en funció de la seva
veritable capacitat i disponibilitat econòmica.
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Aquest suggeriment ha estat acceptat.
Exp. : 32/04
Queixa en relació a l’estat en què es troba l’edifici de Can Marfà i el seu entorn, s’hi ha
denunciant la presència de rates i mosquits.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER HAVER DESAPARGUT LA CAUSA
QUE LA VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que abans d'admetre a tràmit la queixa i en no constar la presentació de cap reclamació
prèvia, es va sol·licitar al Servei de Gestió Econòmica, Secció Patrimoni, si tenien coneixement
de la reclamació i quina havia estat la seva tramitació, informant de la intenció de l'Ajuntament
de redactar el Pla d'Usos de Can Marfà dins l'any 2004, incloent-hi la instal·lació del Museu del
Gènere de Punt.
ATÈS.- Que donant resposta a diversos requeriments de informació, recentment el Servei de
Benestar Social ha informat a aquesta Oficina que el 23 d'abril es va tenir coneixement de la
queixa, girant-se visita d'inspecció el següent dia 26 i que s'han fet diverses visites, tant a
l'interior com a l'exterior dels locals, no es va detectar l'existència de rates ni insectes en
l'interior, però sí en l'entorn, motiu pel qual s'han realitzat diverses actuacions al respecte, els
dies 18 de maig i l’1 de desembre de 2004.
ATÈS.- Que del control d'aquesta Oficina i de la successiva la informació rebuda, resulta la
correcta atenció de la queixa del senyor M.P.
Per tot això,
ACORDO : Procedir a l'arxiu de la queixa presentada per correu electrònic, per haver estat
correctament atesa per part de l'Ajuntament de Mataró i haver desaparegut la seva causa.
Exp. : 65/04
Queixa per la tramitació de l’expedient sancionador, tramitat per les suposades molèsties que el
seu gos provoca a la comunitat de veïns.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que s’ha sol·licitat la corresponent informació al Servei de Benestar Social, Salut i
Consum de l’Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda en resulta el següent:
1.- Que l'expedient s'inicia per l'acta aixecada per la Policia Local, en data 14 de desembre de
2003, sobre les 12 hores, quan dos agents es presenten al domicili del promotor de la queixa i en
la que consta literalment: “Según informan varios vecinos de esta Comunidad, este señor tiene
un perro el cual se mea en el balcón y por el desague del mismo salpica a los demás vecinos
que viven por debajo de él y llegando hasta la calle. Siendo estos hechos comprobados por los
agentes actuantes”.
2.- Que en data 3 de febrer de 2004 s'acorda l'obertura de l'expedient sancionador i, en la
mateixa data la instructora formula la corresponent proposta de resolució, en el sentit de
considerar fets susceptibles de sanció els recollits en l'acta de la policia.
3.- Aquesta proposta és notificada a l'interessat, que presenta les corresponents al·legacions, en
les quals, en resum, manifesta que el seu habitatge no té balcó, sinó terrassa, que el desguàs
comunitari no està canalitzat, que ell viu al sisè pis, que hi ha diversos veïns que tenen gos i que
l'acta policial no és veraç.
4.- Que el 18 de febrer de 2004, la instructora formula proposta de resolució en relació al
desguàs de les terrasses de l'edifici, i considera que davant l'existència de més animals
domèstics a la Comunitat, aquesta qüestió ha de ser resolta per aquesta.
5.- El 16 de juliol de 2004, es dicta decret en el qual s'acorda, en primer lloc, imposar al senyor
V.I.G. una sanció de 90 €, per les molèsties que les deposicions del seu gos provoquen als veïns,
i considera que aquest no ha aportat prova suficient per a desvirtuar el sentit de l'acta de la
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Policia Local i, en segon lloc, l'informa que han requerit a la Comunitat perquè adeqüi el
desguàs a la normativa vigent.
ATÈS.- Que la tramitació de l'expedient revisat s'ajusta escrupolosament al procediment
legalment establert.
ATÈS.- Que tot i haver estat correcte la tramitació de l'expedient, hem de fer diverses
consideracions respecte la càrrega de la prova i la presumpció de veracitat dels agents de la
Policia Local.
1a.- L'expedient sancionador revisat parteix de la consideració que els fets que donen lloc a la
sanció són els recollits a l'acta de la Policia Local de data 14 de desembre de 2003. Per tant
s'entén que les manifestacions dels agents que la signen vénen avalades per la presumpció de
veracitat que la llei els atorga, però de totes maneres, en l'acta policial no hi consta ni com ni de
quina forma els agents "comproven els fets" que es consideren provats per imposar la sanció, ja
que pel seu mateix redactat, hem d'entendre que suposen que són veritat les informacions dels
veïns, potser per inspecció ocular, però tampoc consta aquesta circumstància, el que s'hauria
pogut corregir i requerir als agents, durant la fase d'instrucció, el corresponent informe detallat
o, almenys, demanant-lo a un tècnic.
Així ens trobem que els fets objecte de sanció es consideren provats per presumpció legal, però
a partir d'una suposició dels agents de l'autoritat, doble presumpció que entenem podria no ser
suficient per a destruir la d'innocència que inspira tot procediment sancionador, pel que hagués
estat necessari una prova més objectiva.
2a.- El decret que imposa la sanció al ciutadà es fonamenta en la consideració que l'interessat no
ha aportat prova suficient per destruir la presumpció de veracitat dels agents de Policia, quan és
evident que aquesta prova és quasi impossible, perquè es tractaria de provar un fet negatiu, el
qual implica que no sigui exigible.
Tant és així, que el ciutadà, en el seu escrit d'al·legacions, demana que es practiqui una prova
analítica o de ADN que si bé, és teòricament factible, s'ha d'entendre del tot desproporcionada
en relació als fets, pel que no és considerada oportuna per la instructora.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada en relació a la tramitació de l'expedient
sancionador tramitat pel Servei de Benestar Social, Salut i Consum, per les molèsties
suposadament provocades pel seu gos a la resta de veïns de l'edifici, per haver-se ajustat la seva
tramitació al procediment legalment establert.
De totes maneres però, per les anteriors consideracions, es considera oportú SUGGERIR al
Servei de Benestar Social, Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Mataró, que estudiï la
possibilitat de revisar la tramitació de l'expedient, tenint en compte i valorant la compatibilitat
de la presumpció de veracitat de què estan investits els agents de la Policia Local, amb la
càrrega de la prova de descàrrec exigida al ciutadà i el principi d'innocència que inspira tot
procediment sancionador, i adoptar la decisió final que correspongui.
Aquest suggeriment ha estat acceptat pel cap del Servei de Salut Pública i Consum.

Exp. : 89/04
Queixa per l’atenció deficient rebuda a l’Oficina d’Atenció al Consumidor.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER HAVER DESAPAREGUT LA CAUSA
QUE LA VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que en data 15 de desembre de 2004 va ser registrada la queixa presentada en relació a
la deficient atenció rebuda a l’Oficina d’Atenció al Consumidor, ja que havia demanat hora a
principis de novembre i quan hi va anar el dia i hora indicats, no era a la llista i no la van
atendre.
ATÈS.- Que donada les especials circumstàncies de cas, i valorada la seva admissió a tràmit, es
va demanar a l’Oficina d’Atenció al Consumidor informació respecte de la queixa, varen
informar que ja s'havia iniciat la mediació de la seva reclamació.
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ATÈS.- Que sembla que la confusió és deguda a un malentès, per la qual cosa, en haver-se
solucionat el motiu de la queixa de la ciutadana, es fa innecessària la tramitació de la queixa.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa presentada, per entendre que es va tractar d'una
confusió deguda a un malentès, per la qual cosa en haver-se solucionat el motiu de la queixa de
la ciutadana, se’n fa innecessària la tramitació.
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INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

2 expedients de queixa
resolució queixa admesa
motiu no admissió queixa

1 queixa admesa
1queixa no admesa
1 estimada amb 1 suggeriment acceptat.
1 queixa no admesa per manca de competència i
traslladada al Síndic de Greuges de Catalunya

Exp. : 19/04
Queixa en relació a la manca de resposta expressa i motivada a la seva petició de devolució de
part de la quota del mes de setembre de l’escola bressol, ja que el seu fill va començar el curs a
finals del mes de setembre.
Extracte de la Resolució: ESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que sol·licitada la corresponent informació a l'Institut Municipal d'Educació, depenent
de l'Ajuntament de Mataró, de la informació rebuda en resulta el següent:
1.- El 4 de setembre de 2003 es van ofertar les places no reservades per ordre legal.
2.- El 8 de setembre de 2003 es va iniciar el curs escolar.
3.- El 17 de setembre es produeix la renúncia a una de les places reservades i se li ofereix al
primer inscrit, a la llista d'espera.
4.- El 18 de setembre el senyor V.F.G. formalitza la inscripció del seu fill.
5.- El 22 de setembre té lloc la reunió amb l'educadora.
6.- El 23 de setembre el nen comença el curs.
ATÈS.- Que de la documentació facilitada pel senyor V.F.G. resulta que la seva sol·licitud de
devolució de data 1 d'octubre, va ser contestada ràpidament per l'Institut Municipal d'Educació
el dia 3, en el sentit de fer-li determinats aclariments.
ATÈS.- Que no podem considerar aquesta resposta com una desestimació expressa ni motivada
de la sol·licitud de devolució, ja que no es fa cap referència a les circumstàncies concretes del
cas.
ATÈS.- Que segons el punt de vista del ciutadà resulta que el seu fill va començar el curs el 23
de setembre de 2003, amb una assistència d'una hora i mitja diària per indicació de l'educadora,
per la qual cosa durant aquest mes només va anar a l'escola sis dies, amb un total de nou hores.
ATÈS.- Que la aportació de les famílies al servei d'escola bressol es reparteix en 11 pagaments
del mateix import, matricula i 10 mensualitats.
ATÈS.- Que en el moment de l'alta, la família paga la matrícula i la mensualitat del mes en què
es produeix l'alta.
ATÈS.- Que el normal és que els alumnes comencin el curs el primer dia lectiu, sent una
excepció el fet que el fill del promotor l'iniciés el 23 de setembre, a conseqüència de la renúncia
d'una de les places adjudicades a un altre alumne amb necessitats especials, motiu pel qual
entenem que aquesta situació concreta, que es podria considerar especial, fa necessària una
resposta també concreta.
Per tot això,
ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació a la manca de resposta a la sol·licitud de
devolució de la quota de l'escola bressol corresponent al mes de setembre de 2003, per entendre
que tot i la resposta del 2 d'octubre de 2003, aquesta petició no ha estat resolta expressa i
motivadament, a partir de les circumstàncies concretes del cas.
Igualment, de les anteriors consideracions, es fa necessari SUGGERIR a l'Institut Municipal
d'Educació, depenent de l'Ajuntament de Mataró, que valori la possibilitat de determinar un
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protocol d'interpretació o fixació de criteris per atendre casos especials o excepcionals com el
que planteja el senyor V.F.G. donant-li a aquest una resposta expressa i motivada a la seva
petició, a partir de les circumstàncies concretes del cas.

Aquest suggeriment ha estat acceptat pel director de l’Institut Municipal d’Educació, en
el sentit que se li ha donat resposta motivada al ciutadà i s’elaborarà un protocol
d’interpretació de criteris per atendre casos especials.
Exp. : 48/04
Queixa respecte el nombre de places a les escoles bressol municipals.

Aquesta queixa no es competència de l’Oficina del Defensor, per aquest motiu s’ha
donat traslladat al Síndic de Greuges de Catalunya, que ha obert expedient núm.
2164/04, l’expedient de queixa queda obert a l’espera de la seva resolució.
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PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA

3 expedients de queixa

3 queixes admeses

resolució queixes admeses

3 no tramitades per haver desaparegut la causa que les
va motivar.

Exp. : 56/04
Queixa per manca de resposta a la seva petició.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER HAVER DESAPAREGUT LA CAUSA
QUE LA VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que en data 6 de juliol de 2004, va ser registrada la queixa presentada per D.S.M. en
relació a la manca de resposta a diverses comunicacions enviades per correu electrònic al
Patronat Municipal de Cultura durant els anys 2002, 2003 i 2004, en els quals feia diverses
demandes d'informació sobre les activitats organitzades pel Patronat.
ATÈS.- Que donada les especials circumstàncies del cas, i valorada la seva admissió a tràmit, es
va demanar al Patronat Municipal de Cultura informació al respecte, el qual informa que no
s'havia detectat cap problema en la recepció del correu electrònic i sol·licitant l'adreça del
ciutadà per tal de contactar amb ell.
ATÈS.- Que sembla que la manca de resposta es deguda a qüestions informàtiques, ja que fins i
tot algun dels missatges enviats per aquesta Oficina tampoc han estat rebuts pel Patronat, la qual
cosa ha ocasionat l'endarreriment de la tramitació de l'expedient de queixa, motiu pel qual, en
haver-se posat en contacte el Patronat i el ciutadà, es considera innecessaria la seva continuació.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa presentada, ja que en haver-se solucionat el motiu
que la va provocar, es fa innecessària la seva tramitació.
Exp. : 71/04
Queixa per no haver estat atesa la seva petició d’entrevistar-se amb el senyor alcalde i el
president del Patronat de Cultura.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER HAVER DESAPAREGUT LA CAUSA
QUE LA VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que en data 23 de setembre de 2004 va ser registrada la queixa presentada per
M.M.R.M. en nom del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Mataró per no haver estat
atesa la seva petició d'entrevista amb el senyor alcalde i el regidor de Cultura, feta el mes de
març passat i reiterada en diverses ocasions.
ATÈS.- Que, donades les especials circumstàncies de cas, i per tal de valorar la seva admissió a
tràmit, es va demanar la corresponent informació a Alcaldia, informant-se que ja s'havia iniciat
la tramitació de la petició de la senyora M.M.R.M. d'instal·lar a Mataró un monument a les
víctimes de la repressió franquista.
ATÈS.- Que sembla que el retard va a causa d’una confusió, en haver d'intervenir-hi diversos
Serveis Municipals, pel qual al estar en estudi la petició de la ciutadana, hem d'entendre que s'ha
solucionat el motiu de la queixa per la intervenció del Defensor del Ciutadà, per la qual cosa es
fa innecessària la seva tramitació.
Per tot això,
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ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa presentada per considerar tot i amb retard, i
després de la intervenció d’aquesta Oficina, la seva petició ha estat degudament atesa, la qual
cosa es fa innecessària la seva tramitació.
Exp. : 87/04
Queixa per manca de resposta a la seva petició.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER HAVER DESAPAREGUT LA CAUSA
QUE LA VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que en data 6 de desembre de 2004 es va registrar la queixa presentada per J.H.T., com
a President de l'Associació de Veïns de Cerdanyola, per la manca de resposta a la seva petició
de data 12 de juliol de 2004, en la qual sol·licitava que el Patronat Municipal de Cultura li
enviés copia del Conveni de l’any 2003 signat amb l’Associació de Veïns.
ATÈS.- Que donades les especials circumstàncies del cas, i valorada la seva admissió a tràmit,
es va demanar al Patronat Municipal de Cultura informació al respecte de la queixa, el qual
informa que en data 16 de febrer de 2005, s'ha donat resposta a la sol·licitud del ciutadà.
ATÈS.- Que tot i amb retard, hem d’entendre que s’ha solucionat el motiu de la queixa per la
intervenció del Defensor del Ciutadà, per la qual cosa es fa innecessària la seva tramitació ja
que s'ha donat resposta a la petició del ciutadà
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa presentada, per considerar tot i amb retard i
després de la intervenció d’aquesta oficina, la seva petició ha estat atesa, per la qual cosa es fa
innecessària la tramitació de la queixa.
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

1 expedient de queixa

1 queixa admesa

resolució queixa admesa

1 desestimada amb 1 suggeriment acceptat.

Exp. : 33/04
Queixa d’un club esportiu per la manca de resposta a les seves demandes de material i
manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
Extracte de la resolució: DESESTIMA I SUGGEREIX.
ATÈS.- Que de la informació facilitada pel mateix promotor de la queixa en resulta la
presentació de diverses sol·licituds el 06.04.2003, 21.04.2003, 23.07.2003, 05.11.2003 i
16.02.2004, en relació a material divers i reparacions.
ATÈS.- Que s’ha sol·licitat la corresponent informació al Patronat Municipal d'Esports, i aquest
informa:
1.- Que les diverses demandes han estat ateses segons les possibilitats, depenent de la
intervenció del Patronat, de la capacitat pressupostària prevista, inferior a les necessitats reals de
cada instal·lació.
2.- Que el Club és titular d'una llicència d'ús de les instal·lacions, amb una subvenció assignada
anualment, assumint el Patronat Municipal els consums i les despeses de manteniment i neteja.
3.- Que el Patronat disposa d'un Pla de manteniment ordinari de totes les instal·lacions que es
pacta amb els clubs afectats.
4.- Que enguany s'han fet diverses trobades per planificar la propera temporada, 2004-2005.
ATÈS.- Que el promotor de la queixa reconeix l'existència de converses i la celebració d'una
entrevista, en la qual no s'hauria concretat ni com ni quan es portarien a terme les reparacions o
actuacions pendents, estant encara pendent de celebrar una segona entrevista.
ATÈS.- Que de la informació que es disposa, hi consta que les reclamacions i peticions del Club
han estat rebudes pel Patronat Municipal d'Esports, i si bé no hi consta la data ni la forma
concreta en què han estat ateses, ni quines estan pendents de realitzar, les dues parts accepten
l'existència de converses i entrevistes al respecte.
ATÈS.- Que les actuacions del Patronat Municipal d'Esports venen determinades per la seva
assignació pressupostària, del qual se’n deriva la necessitat que aquesta previsió econòmica
sigui el màxim detallada i acurada possible en relació a les necessitats existents.
Per tot això,
ACORDO : Desestimar la queixa presentada del Club Esportiu, en relació a la manca de
resposta a diverses demandes de material i reparacions de les instal·lacions municipals, doncs si
bé no hi consta la data ni la forma concreta en què han estat ateses, ni quines estan pendents de
realitzar, les dues parts accepten l'existència de converses i entrevistes al respecte.
L'anterior argumentació, fa necessari SUGGERIR al Patronat Municipal d'Esports de
l'Ajuntament de Mataró la necessitat d’establir una estreta col·laboració i contacte amb els clubs
esportius de la ciutat per tal de determinat detalladament el pla de manteniment de cada
instal·lació i poder així, ajustar al màxim el pressupost corresponent segons les necessitats reals
existents.
Aquest suggeriment ha estat acceptat pel director del Patronat Municipal d’Esports.
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IMPEM

1 expedient de queixa

1 queixa no admesa

motiu no admissió queixa

1 queixa no admesa per manca de queixa prèvia.

Exp. : 37/04

Queixa per correu electrònic en relació a les molèsties derivades del soroll de la fira
d’atraccions situada al Parc Central.
Extracte de la resolució: NO ADMESA PER MANCA DE QUEIXA PRÈVIA.
ATÈS.- Que en data 1 de juny de 2004 es va rebre una queixa per correu electrònic en relació a
les molèsties derivades del soroll de la fira d'atraccions, situada al Parc Central.
ATÈS.- Que davant la impossibilitat d'admetre a tràmit la queixa, ja que mancava la seva prèvia
presentació davant l‘Ajuntament, el dia 2 es va enviar el missatge a l'Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró per tal que es donés la corresponent tramitació i resposta a la
queixa de la ciutadana.
ATÈS.- Que transcorregut un temps prudencial, i com que la queixa es reprodueix a la premsa
local (Mataró Report del mes de juliol) es demana informació per tal de comprovar si ha estat
tramitada i contestada.
De la informació rebuda, resulta que la primera queixa va ser contestada pel senyor alcalde el 7
de juny de 2004, reiterant la promotora els seus arguments per missatge de data 8 de juny que,
novament es contestat pel senyor alcalde, resposta que és novament replicada per la ciutadana.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa en constar l'expressa resposta de l'Ajuntament de
Mataró.
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PUMSA

3 expedients de queixa

motiu no admissió queixes

1 queixa admesa
2 queixes no admeses
1 no tramitada per haver desaparegut la causa que la va
motivar
1 per manca de competència
1 per manca de queixa prèvia

Exp. : 03/04
Queixa en relació a les deficiències detectades en la construcció d’uns habitatges de lloguer
promoguts per l’empresa municipal PUMSA, tot i les queixes dels llogaters no s’han solucionat.
Extracte de la resolució: NO TRAMITADA PER HAVER DESAPAREGUT LA CAUSA
QUE LA VA MOTIVAR.
ATÈS.- Que a causa de les especials circumstàncies del cas, i per valorar la seva admissió a
tràmit, es va demanar a l'empresa municipal PUMSA, tota la informació al respecte, informant
el seu Gerent de totes les gestions dutes a terme i de les que estan previstes. Informació que es
va traslladar als interessats.
ATÈS.- Que en el mes de març de 2004, els promotors de la queixa, manifesten que encara hi
havia pendent de resoldre diverses qüestions, constatant que la problemàtica va ser tractada en
el Ple de l’Ajuntament del mes de juliol de 2004, i el Conseller delegat d’Habitatge es va
comprometre a solucionar tots els problemes relatius a la calefacció i aigua calenta dels
habitatges.
ATÈS.- Que fent el seguiment de l'expedient, a finals d'any es demana més informació a
PUMSA, la qual informa que al llarg de l'any s'han anat realitzant els treballs necessaris per a
garantir el bon funcionament de les instal·lacions comunitàries d'aigua calenta i calefacció,
deixant-les ajustades a les necessitats amb l'arribada dels primers freds, sense que consti la
presentació de cap més queixa per part dels veïns afectats i que s’ha signat un conveni de
manteniment amb l'empresa instal·ladora per tal de fer-ne el seguiment i conservació.
ATÈS.- Que tot i que amb retard, les reclamacions dels veïns han estat finalment ateses.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa ja que les s’han atès les reclamacions dels veïns i
s’han solucionat les deficiències, per la qual cosa sense perjudici de noves queixes, es considera
innecessària la continuació de la tramitació d'aquest expedient.

Exp. : 10/04
Queixa en relació a la construcció veïna en la que es detecta la creació d’una servitud de llums.
Extracte de la Resolució: NO ADMESA PER MANCA DE COMPETÈNCIA.
ATÈS.- Que en data 15 de gener de 2004 va ser presentada queixa en relació a diverses
incidències provocades per la construcció, per part de PUMSA, d'un edifici d'habitatges a la
finca veïna, al carrer de Tiana, número 2 i l'eventual creació d'una servitud de llums i manca de
respecte de l'androna legalment establerta.
ATÈS.- Que tot i que la primera reclamació del ciutadà ha estat presentada a l'Ajuntament
recentment, vistes les especials circumstàncies del cas, aquesta Oficina va sol·licitar informació
al Cap del Servei de Ciutat Sostenible de l'Ajuntament de Mataró.
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ATÈS.- Que de la resposta donada per aquest servei s'infereix que tot i ser cert que en la paret
mitgera de les dues finques s'ha construït el tancament, de tal manera que part seva és
translúcida, amb totxo de vidre, per permetre el pas de llum, els tècnics consideren que no per
això es constitueix cap servitud, a part que l'edifici del promotor de la queixa té esgotat el volum
edificable.
ATÈS.- Que les llicències urbanístiques són atorgades sempre, sens perjudici del dret de
propietat i salvat el dret de tercers.
Per tot això,
ACORDO : No admetre a tràmit la queixa presentada en relació a diverses incidències
provocades per la construcció, per part de PUMSA, d'un edifici a la finca veïna, per no complirse els requisits exigits per la reglamentació d'aquesta Oficina per a la seva tramitació, i per
considerar que l'eventual creació d'una servitud de llums i la manca de respecte de l'androna
legalment establerta, són qüestions que han de ser resoltes pels tribunals de la jurisdicció civil.
Exp. : 18/04
La titular d’una plaça d’aparcament d’un edifici d’habitatges de promoció pública exposa que la
situació i les mides de la plaça no li permeten estacionar el seu vehicle.
Extracte de la Resolució: NO ADMESA PER MANCA DE QUEIXA PRÈVIA.
De la informació demanada a l’empresa municipal, PUMSA informa que:
El projecte executiu de l’obra va ser visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
L’Ajuntament de Mataró va atorgar la preceptiva llicència d’obres i la d’activitat de GaratgeAparcament.
La superfície de les places d’aparcament compleixen amb la Instrucció tècnica núm. 6 de
l’Ordenança municipal d’aparcaments, estacionament, garatges, estacions de servei i tallers de
reparació de vehicles.
Es va fer la prova, en presència del president de la comunitat i d’altres veïns, d’estacionar tres
vehicles de diferents mides i es va poder comprovar la idoneïtat de la plaça per al fi a la qual
està destinada.
Per tal d’atendre la petició de la promotora se li va oferir una possible millora a la dificultat que
argumenta en la maniobra d’aparcament, consistent a traslladar una franja d’espai comú entre la
seva plaça i la veïna, la qual cosa ajudaria a facilitar l’operació d’aparcament.
Atès que d’acord amb la reglamentació especifica d’aquesta oficina, el Defensor del Ciutadà no
pot intervenir respecte del contingut o fons de les decisions i valoracions que pugui prendre
l’Ajuntament de Mataró a través de qualsevol dels seus serveis, ni pot anul·lar o modificar un
acord administratiu o sanció, i se’n limita la competència a l’estricte revisió del procediment i
de l’existència de contesta a les peticions que fan els ciutadans, crec convenientque s’assessori
amb un tècnic i presenti formalment, per escrit i en el Registre General de l’Ajuntament, la
corresponent reclamació, el que permetrà en el futur la intervenció d’aquesta oficina, a la vista
de la resposta que es doni a la seva petició o de la seva inexistència.
De moment però, a la vista de la manca d’aquesta reclamació prèvia, procedeixo a l’arxiu
d’aquest expedient de queixa.
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VARIS

Exp. : 69/04
Queixa en relació al sistema utilitzat per a formalitzar les inscripcions al curs de preparació als
cicles formatius de grau superior que organitza l’Escola d’Adults de Can Marfà.
Extracte de la Resolució: NO ADMESA PER MANCA DE FONAMENT.
ATÈS.- Que de la informació facilitada per la Coordinadora de l'Escola d'Adults en resulta:
1.- Que el 15 de setembre de 2004 a les 18 hores es va iniciar la inscripció al curs de preparació
als cicles formatius de grau superior, en el qual estava interessada la promotora de la queixa.
2.- Que abans de les 15.00 h. del mateix dia ja hi havia una gran cua de gent i a les 16.00 h.
aquesta cua s'havia doblat.
3.- Que donades les especials circumstàncies, (quantitat de gent acumulada i calor) i que només
hi havia 32 places disponibles, a les 16.45 h. es va decidir repartir números per rigorós ordre
d'arribada.
4.- Que en total es van presentar 146 sol·licituds.
ATÈS.- Que de la informació facilitada per la promotora de la queixa, a les 17.40 h. quan ella
arriba se li atorga el número 80.
ATÈS.- Que l'Escola d'Adults de Can Marfà està gestionada directament pel Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS.- Que tot i que pot entendre's que la promotora pugui creure que el sistema utilitzat no
respecta el principi d'igualtat, el cert és que l'acumulació de gent i el nombre de places
disponibles justifiquen la utilització del sistema de repartiment de números amb anterioritat a
l'hora marcada per l'inici del procés d'inscripció, ja que de totes maneres la ciutadana hagués
quedat en llista d'espera en haver-hi davant seu un nombre de persones superior al nombre de
places disponibles, mentre que d'aquesta forma van reduir-se les molèsties dels ciutadans que es
varen presentar a la inscripció.
Per tot això,
ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa presentada per entendre que el sistema de
repartiment de números utilitzat en aquest cas no va comportar cap vulneració dels seus drets.
Exp. : 73/04
Queixa en relació a la recepció defectuosa del senyal de TV en el seu edifici, com a
conseqüència de l’alçada edificada en un edifici de nova construcció.
Extracte de la Resolució: NO ADMESA PER MANCA DE COMPETÈNCIA.
ATÈS.- Que de la informació facilitada pel promotor de la queixa resulta que en data 2 de juliol
passat, la Comunitat de Propietaris de l'edifici on viu el promotor de la queixa va presentar la
mateixa queixa davant l'Ajuntament de Mataró, que va respondre en data 20 de juliol de 2004,
en el sentit de donar-los trasllat de l'informe de l'arquitecte municipal tant a la Comunitat
interessada com a l'empresa constructora del nou edifici.
ATÈS.- Que dels informes tècnics requerits al promotor de la queixa, la causa de la deficient
recepció és l'alçada del nou edifici, que provoca l'efecte pantalla.
ATÈS.- Que segons el tècnic municipal el nou edifici construït s'ajusta a la llicència sol·licitada,
permetent el Pla General d'Ordenació Urbana vigent l'edificació de fins a set plantes.
ATÈS.- Que per tant, la deficiència denunciada té contingut privat, motiu pel qual d’acord amb
la reglamentació especifica d’aquesta Oficina, el Defensor del Ciutadà no hi pot intervenir, per
manca de competència.
Per tot això,
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ACORDO : Arxivar l'expedient de la queixa presentada perquè no es tractar d'una qüestió
administrativa, sinó civil, a resoldre entre els afectats davant els tribunals d'aquesta darrera
jurisdicció.
Exp. : 74/04
Un ciutadà exposa la seva queixa per la manca de resposta de la Generalitat sobre la concessió
de la subvenció per obres de rehabilitació per l’habitatge.
Es demana informació a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat.
Pendent de resposta.
Exp. : 88/04
Per e-mail es rep una queixa d’un estudiant de 2n d’ESO sobre el tracte rebut per part d’una
professora.
Aquesta queixa no es competència de l’Oficina del Defensor, per aquest motiu s’ha traslladat al
Síndic de Greuges de Catalunya, dirigida a l’Adjunt del Síndic per la Defensa de l’Infancia,
l’expedient de queixa queda obert a l’espera de la seva resolució.
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9.- SEGUIMENT D’EXPEDIENTS DIVERSOS
Núm.
exped ACORD
ient
12/01
ACORDO: Estimar la queixa arran de l’actuació
permissiva desenvolupada per l’Ajuntament de
Mataró en relació a l’activitat de residència
geriàtrica, a la que li és exigible autorització
administrativa prèvia, sense que aquesta s’hagi ni tan
sols sol·licitat, estant en funcionament fins i tot avui
sense que consti cap mena de control per part de
l’autoritat municipal i, també en la tramitació de les
queixes presentades pels veïns per les molèsties
derivades d’aquesta activitat ja que, tot i haver-se
respectat en essència el procediment legalment
establert respecte d’aquestes queixes, s’ha permès
que la seva tramitació i resolució s’allargués
desmesuradament, més enllà del que seria desitjable,
per un període de quasi cinc anys, sense prendre cap
mesura per a la legalització de l’activitat o evitar-ne
el seu desenvolupament en el lloc inadequat, sobre
tot quan hi ha molèsties per a veïns, situació que va
voler-se evitar amb la concessió d’un dret de
superfície per part de l’Ajuntament de Mataró,
oportunitat aquesta que no ha estat aprofitada per la
Fundació interessada per incompliment les
condicions fixades en l’escriptura pública
corresponent.

SEGUIMENT

El 17.12.2002 es concedeix a la
titular de l’activitat una pròrroga
del
termini
per
proposar
solucions, fins el 31.01.2003 i un
segon termini fins el 31.07.2003
per fer efectiu el trasllat.
En la Comissió Informativa del
11 de juliol s’informa del procés
de clausura, en el sentit de ser
inviable el trasllat a la Llar
Cabanelles.
L’1.09.2003 es demana relació
dels residents a Benestar Social
de la Generalitat.
El 22.09.2004 el conseller
delegat de Benestar Social
informa que a l’última reunió La
Fundació Mare Nostra va
presentar una proposta per poder
legalitzar la seva activitat.
L’Ajuntament està valorant la
viabilitat de la proposta, en
espera de la resolució judicial
contenciós administrativa encara
en tràmit.
cap
del
Servei
de
66/02 ACORDO : Estimar la queixa presentada en relació El
a la manca de resposta a la seva sol·licitud al Manteniment informa que les
denunciar la incorrecte senyalització del pas de obres previstes ja s’han realitzat.
vianants de la cantonada dels carrers Josep
Montserrat Cuadrada i Puig i Cadafalch,
Així, es fa necessari SUGGERIR que el Servei de
Manteniment de l'Ajuntament de Mataró informi al
promotor de la queixa, de les obres que estan
previstes de realitzar. Transformar, transformant-lo
en vorera, amb la qual cosa es garanteix el pas de
vianants i, també, del termini previst d'execució
d'aquesta obra.
10/03 ACORDO : Estimar la queixa per la manca de Després de diverses gestions a la
resposta a la seva sol·licitud, en relació a les companyia Telefònica, el Servei
molèsties que li ocasiona el usuaris d’una cabina de de Manteniment informa que ja
telèfon situada davant del seu domicili.
s’ha otorgat la llicència pel
A l’expedient consta que la petició s’ha tramés al trasllat de la cabina.
Servei de Manteniment, cal que se li comuniqui
aquesta resolució per tal de donar a la petició de la
ciutadana el tràmit que correspongui i se li
comuniqui la resolució que s'acordi.
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10.- SUGGERIMENTS PENDENTS DE RESPOSTA
Núm.
expedie ACORD
nt

RESPOSTA

SUGGERIMENT AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
84/03

90/03

ACORDO: SUGGERIR al Ple de l’Ajuntament
de Mataró, estudiï la possibilitat de retornar la
Taxa de Grua, quan així ho sol·liciti el ciutadà, en
aquells casos en què l’expedient sancionador
corresponent a la denúncia de la infracció de trànsit
que provoca la retirada del vehicle no s’hagi resolt
expressament dins del termini legal, quedant la
presumpta infracció sense sanció o sent declarada
prescrita.
ACORDO: SUGGERIR al Ple de l’Ajuntament
de Mataró, estudiï la possibilitat de recomanar als
tots els seus Serveis i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, que abans
de procedir a qualssevol notificació al ciutadà per
via de edictes, comprovin el seu domicili en el
Padró d’Habitants, on dirigiran, amb caràcter previ
a l’edicte, la notificació o acte de què es tracti.

Aquest suggeriment ha estat
contestat en el mateix sentit en
l’informe del cap del Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública.

Aquest suggeriment ha estat
contestat en el sentit d’informar
que la comparació de dades
requerida ja està assumida.

SERVEI JURÍDIC ADMINISTTRATIU DE VIA PÚBLICA
42/02
31/03
37/03

46/03

ACORDO: Desestimar la queixa per denúncia en
estacionar el vehicle, sobre la vorera, impedint
greument el pas de vianants, considerant la
promotora que la sanció a imposar és
desproporcionada
amb
els
fets,
tant
econòmicament (301 €) com per la proposta d'un
mes de retirada del permís de conduir per entendre
que la tramitació de l'esmentat expedient s'ha
ajustat escrupolosament al que preveu la legislació
vigent.
De totes maneres però, les anteriors consideracions
ens motiven a SUGGERIR que el Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública, estudi la possibilitat
de fixar criteris interns diversos dels previstos en
l'article 65 de l'Ordenança Municipal de
Circulació, no en el sentit d'augmentar-la com
preveuen els apartats 1 i 2 d'aquesta norma, sinó
per atenuar-la i permetre la reducció de la sanció,
graduant-la dins del marge legal que només fixa
màxims, en funció de les circumstàncies concretes
del fet i la manca d'antecedents del conductor
infractor, per exemple.
ACORDO: Estimar la queixa presentada en
relació a la infracció comesa al superar la velocitat
de circulació permesa a la Via Europa, per
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Aquests suggeriments han estat
rebutjats pel cap del Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública.

El cap del Servei Jurídic
Administratiu de Via Pública ha
acceptat els suggeriments.
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entendre que la notificació de la denúncia no va ser
correctament practicada.
Aquesta resolució fa necessari, SUGGERIR al
Servei Jurídic Administratiu de Via Pública
procedeixi a resoldre de forma expressa i motivada
les al·legacions del ciutadà, tramitades com a
recurs de reposició contra la sanció imposada.
Igualment, procedeix SUGGERIR a l'Organisme
de Gestió Tributària valori el sotmetiment a la
legalitat de la notificació de la denúncia practicada
en aquest expedient a Sant Andreu de Llavaneres,
tenint en compte que el vehicle en qüestió estava
domiciliat, en la data de la infracció, a l'avinguda
Maresme de Mataró, motiu pel qual l'interessat no
en va tenir coneixement, perdent l'oportunitat de
formular-hi al·legacions i/o pagar la sanció amb
bonificació, fixant igualment l'abast i efectes
d'aquella respecte les actuacions posteriors.
SERVEI: POLICIA LOCAL
29/03

ACORDO : Desestimar la queixa presentada, per
la manca de resposta de les diverses peticions
presentades en relació situació de contenidors de
brossa al voltant de l'escola, el mal estat de la
barana ubicada davant de la porta d'accés
d'alumnes i la circulació de vehicles i vigilància
policial a les hores punta, d'entrada i sortida
d'alumnes, per entendre que, tot i que la resposta
no s'ha produït, està justificada la seva inexistència
per part del Servei de Manteniment i Serveis
Municipals.
De totes maneres, de les anteriors consideracions,
es fa necessari SUGGERIR al Servei de Policia
Local de l'Ajuntament de Mataró que, en aquells
casos en que, com el present, per iniciativa d'un
ciutadà, es portin a terme actuacions o peticions
davant
d'altres
serveis,
s'estableixin
els
mecanismes necessaris perquè aquells rebin la
corresponent informació de tràmit i la comunicació
final.

El cap de la Policia Local indica
que ja s’està actuant en aquest
sentit. El procediment està fixat a
la Carta de Serveis de la Policia
Local.

SERVEI: CIUTAT SOSTENIBLE
41/03

ACORDO: Estimar la queixa en relació a la Aquest suggeriment està pendent
manca d'execució del decret del Servei de Medi de resposta.
Ambient de data 3 de febrer de 1999, en el qual
s'ordenava, la retirada i cessament de l'activitat de
deixalleria i la manca de resposta a la seva
denúncia de data 28 de maig de 2001.
Les anteriors consideracions fan necessari
SUGGERIR al Servei de Llicències de
l'Ajuntament de Mataró, doni el tràmit que
correspongui a l'expedient i executi el decret de 3
de febrer de 1999, duent a terme els tràmits
necessaris per al cessament de l'activitat il·legal,
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sobre tot tenint en compte el temps transcorregut.
Igualment, cal RECORDAR al Servei de
Llicències de l'Ajuntament de Mataró, el deure
legal de donar resposta a totes les peticions del
ciutadans i executar les seves pròpies decisions,
fins i tot a través de l'execució subsidiària.
SERVEI: OBRES
79/03

ACORDO : Estimar la queixa presentada en
relació a la configuració de la vorera i
l'estacionament de vehicles davant el seu habitatge,
per entendre que, tot i existir un informe tècnic
favorable a la seva petició de eliminació de
l'estacionament, no ha estat decidida, ja que el
Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró no te
prevista la redacció de cap projecte al respecte.
Les anteriors consideracions fan necessari
RECORDAR al Servei d'Obres de l'Ajuntament
de Mataró, la necessitat de donar expressa resposta
a les sol·licituds dels ciutadans, sent necessari
procedir a dictar resolució motivada en la qual
s'acordi o no la realització de les obres d'ampliació
de la vorera, informades favorablement pels
tècnics del Servei de Mobilitat, notificant-la al
ciutadà afectat.
Igualment, a la vista del informe del tècnic del
Servei de Mobilitat de data 22 de novembre de
2002, en el qual es considera que l'eliminació de
l'estacionament, ha d'anar acompanyada de la
corresponent ampliació de la vorera i de que el
Servei d'Obres no te prevista la realització de cap
estudi o projecte, es SUGGEREIX al Servei
d’Obres i de Mobilitat estudiïn la possibilitat de
prendre una mesura transitòria, com per exemple,
la instal·lació de pilones de tal forma que es
permeti el pas de vianants i s'impedeixi
l'estacionament de vehicles.
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El cap del Servei d’Obres informa
que aquesta actuació encara no
està programada i que aquesta
problemàtica de les voreres caldrà
tractar-lo conjuntament amb el de
l’aparcament, la qual cosa es farà
dins del Pla Integral de
Cerdanyola. Es dóna trasllat
d’aquesta resposta al promotor de
la queixa.
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ÀREA/SERVEI

no tramitat
núm.
expedients desapareix
inclosos els
causa
pendents de
2003

trasllat
Síndic

no admès

TIPUS RESOLUCIÓ

pendent

estima

resposta suggeriment inclosos els
pendents

desestima
amb
recordatori

amb suggeriment

amb
recordatori

amb suggeriment
acceptat

Ingressos

2

rebutjat

pendent

2

Secretaria

1

1

1

Ogt

4

2

2

2

1

2

1

1

3

3

2

1

2

1

2

Impem

1

Serveis Centrals i
Planificació
Mobilitat

8

2

4

3

Policia Municipal

7

1

38

3

49

7

Jurídico Administratiu de
Via Pública
Via Pública
Obres
Ciutat Sostenible
Pumsa
Serveis Territorials
Serveis Municipals

1

1
1

1
1

1

5

1

19

1

22

15

2

3

19

1

22

21

2

3

1

1

16

13

2

1

17

13

2

1

20

1

1

5

3

10

1

4

3

5

3

5

3

2

1

2

24

2

2

10

1

4

1

1

2

2

2

Manteniment

2

Serveis Municipals i
Manteniment

6

1

1

4

2

2

Benestar Social, Sanitat i
Consum
Institut Municipal
d'Educació
Patronat Municipal
d'Esports
Patronat Municipal de
Cultura
Serveis Personals

4

1

1

2

2

2

1

1

1

1
3

3

10

4

4

Total

101

1

2

15

6

2

2

Varis

2

16

1

1

1

2

2

8

1

1

1
1

1

3

3

1

4
1

28

1

29

40

2

10

7

28

12 .- EXTRACTE DE LES INTERVENCIONS SENSE EXPEDIENT
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QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

SERVEI: INGRESSOS
010/04
461/04

Per la sanció en el pagament de l'impost de
l’increment del valor del terreny arran d’una
herència.
Sobre el requeriment de la taxa de brossa industrial Es consulta el Servei d’Ingressos i es constata que l’activitat
d’una activitat que fa temps ja ha traspassat.
continua d’alta de l’IAE i de la brossa industrial. Si que s’ha
fet al Servei de Llicències el canvi de titular.
Per la desestimació a la petició de la bonificació a
l’impost sobre l’increment del valor del terreny.

Pot fer recurs.

Ha de fer recurs.

Tancat

El seu vehicle va ser declarat sinistre total el mes de
desembre. Ha tramitar la baixa durant el mes de
gener. No està d’acord que li cobrin un trimestre de
l'impost de vehicles. Ha fet recurs i li han
desestimat.
El primer rebut que té de la brossa domiciliària, del
nou domicili, és l’avís d’embarg.

Se li informa que l’impost devenga l’u de gener.

Tancat

259/04

Un ciutadà d’un altre municipi demana informació
de com tributen les caravanes.

Se li tramet la informació d’acord amb les ordenances Tancat
fiscals.

313/04

Va vendre el vehicle el novembre del 2003. No va
fer el canvi de titular. L'impost del vehicle continua
al seu nom i té pendent el del 2004. No pot
localitzar la persona que li va comprar, tampoc té la
documentació del vehicle.
Diu que és el titular de finca, no obstant la
inscripció registral no concorda amb el que exposa.

El primer que ha de solucionar és el canvi de nom a trànsit Tancat
amb el contracte de compravenda i una declaració jurada,
potser podrà fer el canvi de nom. Si li fan amb la data que
el va vendre que ho exposi a l’Ajuntament per tal de
demanar l’anul·lació de l'impost al seu nom.
Pel que exposa potser va ser víctima d’una estafa. Se li Tancat
aconsella que s’assessori amb un advocat.

Va deixar el vehicle al desguàs, com que no l’ha A la Prefectura de Trànsit.
donat de baixa a trànsit li continuen cobrant
l’impost. No té cap document.

Quan obtingui el document que pugi justificar la baixa del Tancat
vehicle, presentar-lo a l’Ajuntament per tal de donar-lo de
baixa de l’impost.

128/04
145/04
153/04

230/04

380/04
415/04

Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró
Informe anual 2004

Tancat

Ha d’aportar tota la documentació referent al traspàs de Tancat
l’activitat per tal de regularitzar la situació.

El Servei d’Ingressos informa que se li remetrà un nou Tancat
rebut sense recàrrec.

QUEIXES/CONSULTES
455/04

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

El rebut de la brossa domiciliària no li surt al seu Es consulta al Servei. Rectifiquen l’error i emeten un nou
nom. No ha fet cap transmissió.
rebut.

SITUACIÓ
Tancat

SERVEI: SECRETARIA
121/04

Ha patit una caiguda a la via pública amb lesions
vol fer reclamació patrimonial.

141/04
198/04

L’Ajuntament ha desestimat la seva reclamació
patrimonial.

168/04

L’Ajuntament ha desestimat la seva reclamació
patrimonial i li ha comunicat l’empresa que ha fet
la rasa per empalmar les línies elèctriques.
Arran d’unes obres a la via pública ha patit una
caiguda.

Si té contractada l’assegurança de la llar, ha de consultar el Tancat
seu advocat per fer reclamació per via civil. També pot fer
la reclamació per burofax a l'empresa que ha obert la rasa.
Ha de fer reclamació patrimonial.
Tancat

Exposa les dificultats en què es troba per part d’una
persona responsable de l’Arxiu Municipal per
poder accedir a la consulta de determinats
documents.

Caldria exposar la situació per escrit.

346/04
437/04
446/04

Fer escrit per responsabilitat patrimonial. Té un any per Tancat
reclamar per via civil. Si la pòlissa de l’assegurança de la
llar contempla la defensa jurídica dirigir-se a l’advocat de
la Companyia.
Si vol presentar queixa el Defensor revisarà el Tancat
procediment.

Tancat

SERVEI: SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS.
065/04
249/04

Demana informació per empadronar-se.

Es tramet la informació, i se li indica el lloc que té més a Tancat
prop per fer la gestió.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
195/04

Té un embarg del compte corrent que segons diu no .
li han notificat.
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Hauria de presentar queixa.

Tancat

QUEIXES/CONSULTES
367/04
397/04

GESTIÓ/ADREÇADA

No ha rebut la notificació de la sanció, ara està en
constrenyiment i ha perdut l’oportunitat de pagar-la
amb reducció.
Per un embarg del compte corrent en la qual rep la Escrit a l’Organisme de Gestió Tributària exposant la situació.
pensió.

RECOMANACIÓ
Hauria de presentar queixa.

SITUACIÓ
Tancat
Tancat

SERVEI: MOBILITAT
026/04
029/04

Sobre un gual que no està ben delimitat. Es troba en
una zona d'estacionament amb horari i a terra
encara hi ha les dues senyalitzacions.
Demana informació de com pot obtenir l'acreditació
de resident en zona blava

El Servei de Mobilitat informa que avisarà l’empresa que fa Es trasllada la informació al ciutadà.
les senyalitzacions.

Tancat

Es demana la informació al Servei de Mobilitat i es tramet a
l’interessat.

Resolt

106/04

Sobre la vigència d’uns reserva d’estacionament Es consulta al Servei de Mobilitat i s’informa al ciutadà.
per obres.

226/04

Uns veïns que viuen en un carrer estret, a causa de
la gran quantitat de vehicles que circulen per
aquesta via demanen que s’estudiï un possible
canvi del sentit de la circulació.
Per e-mail exposen la situació del perill existent en Es trasllada al Servei de Mobilitat, que informa de les mesures
una cruïlla de la ciutat.
que tenen previst d’aplicar a la situació que exposa el ciutadà,
per tal de d’evitar la perillositat existent.
Per les molèsties que han de patir els veïns que
viuen davant del Nou Parc Central quan donen
permís per a realitzar festes.

265/04
274/04

289/04

Sobre una nova senyalització, en un lloc que estava Es trasllada al Servei de Mobilitat.
permès estacionar i ara no. S’ha col·locat la nova
senyalització però no han retirat l'antiga i això crea
confusió.
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Resolt
Haurien de fer la petició conjunta al Servei de Mobilitat. Tancat
Tal vegada també podrien contactar amb l’Associació de
Veïns per tal que puguin donar suport a la seva proposta.
Es trasllada la resposta al ciutadà.

Tancat

Cal fer escrit conjunt de tots el veïns exposant les Tancat
molèsties que han de patir per l’elevat volum de la
música i l’horari de tancament com si es tractés
d’una discoteca.
Tancat

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

306/04

Per la zona d’estacionament en un mercat de la
ciutat.

Caldria que a través de l’associació de comerciants es Tancat
demanés un nou estudi de la zona d’estacionament.

387/04

Han col·locat uns elements de servei a la vorera i
queden davant de la seva botiga.

Ha de fer la petició de canvi al Servei.

451/04

Per la implantació d'un carril bici en una zona de la
Caldria presentar escrit conjunt dels veïns demanant que Tancat
ciutat ha quedat prohibit l'estacionament de
s’estudiï aquesta situació
vehicles. Els veïns es queixen que tot i així sempre
hi ha vehicles estacionats.
Un ciutadà ha demanat la senyalització d’un pas de Es trasllada la petició al Servei. Es pinta el pas de vianants que
Resolt
vianants. S’ha resolt la queixa i el pas ha quedat ha demanat el ciutadà
pintat. Considera que no es suficient ja que caldria
senyalitzar un segon pas de vianant a la mateixa
cruïlla.

462/04

Tancat

SERVEI: POLICIA LOCAL
011/04

Demana informació sobre el curs d’educació viària A la Policia Local.
en substitució del pagament de la sanció.

ISE
38
049/04
167/04
182/04
287/04
383/04
395/04
416/04
485/04

Tancat

Queixes per denúncies de trànsit.

Cal fer escrit d’al·legacions o demanar poder assistir a un Tancat
curs d’educació viària.

Per la desestimació a les seves al·legacions a una
denúncia de trànsit.

Pot fer recurs de reposició. També pot presentar escrit de Tancat
queixa.
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QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

051/04

Per la situació de perillositat que provoquen uns Es trasllada al Servei de Policia Local, el qual informa de les Es trasllada la informació al ciutadà.
joves que fan curses amb motocicletes per un carrer mesures de vigilància que duran a terme..
de la ciutat.

Tancat

078/04

Ha realitzat el curs d’educació viària per substituir
la sanció a una denúncia de trànsit. No està
conforme amb el resultat. No ha superat el curs i
ara ha de pagar la sanció,
El seu fill, menor d’edat, ha estat denunciat amb
altres nens de l’escola per pintar una paret amb
esprai. El seu fill no pintava, només tenia l’esprai a
la mà. Té una sanció de 60 E.
Arran de l’acceptació d’una suggeriment fet pel
Defensor del Ciutadà en la resolució a la seva
queixa, exposa que ja el van avisar que hi havia un
vehicle similar al que varen desguasar, però quan al
cap d’un temps és va presentar ja no el tenien.
Demana els diners de la venda.
Queixa pel tracte rebut per part d’un agent de la
Policia Local

Hauria de presentar queixa.

Exp. 41/04

Per manca de resposta a les al·legacions
presentades a una denúncia de trànsit.

Ha d’esperar que s’esgoti el termini per poder presentar Tancat
queixa.

145/04

Sobre la possibilitat que la Policia Local hagi obert El Servei de Policia informa que no hi ha cap expedient obert.
expedient al seu vehicle com a vehicle abandonat.

158/04

Per una denúncia de trànsit d’un vehicle del qual ja
no és titular.

Es trasllada la informació al ciutadà i se li recorda que Tancat
segons estableix l’Ordenança municipal de circulació un
vehicle no pot estar estacionat més de 72 hores al mateix
lloc.
Ha de fer el canvi de nom a Trànsit. Fer al·legacions a la Tancat
denúncia adjuntant còpia del contracte de compra venda.

210/04

Li han retirat la moto. Quan l’ha anat a recollir l’ha
trobat a sota d’uns altres vehicles amb
desperfectes.

101/04

116/04

120/04
174/04
239/04
263/04
325/04
135/04
151/04
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Ha de fer al·legació a la sanció i incloure-hi el testimoni Tancat
dels fets.
Se li recorda que va firmar un acord amb el concessionari, Tancat
pel que cal que ho torni a negociar amb ell.

Ha de presentar queixa exposant els fets, perquè pugui Tancat
demanar l’informe.

Ha de fer reclamació.

Tancat

QUEIXES/CONSULTES
219/04
221/04
228/04

240/04

318/04
343/04
449/04
457/04

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

El veí té una màquina industrial que li causa
molèsties de soroll. Avisa la Policia Local, els
agents que es presenten no aixequen acta.
Per l’import desmesurat a una sanció de trànsit. Vol
saber si és correcte l’article que li han aplicat.

Presentar queixa per escrit.

Tancat

Li han retirat el vehicle per estar previst fer la poda
en aquella zona. Diu que no hi havia cap
informació quan va deixar-hi el vehicle. No li han
deixat cap adhesiu . Ha pensat que li havien robat el
cotxe, ha fet denúncia i l’ha donat de baixa. Al cap
d’uns dies l’ha trobat estacionat en un altre carrer.
Per una sanció de trànsit. Ha fet recurs. Demana El Servei de Mobilitat indica que ha de fer la petició justificant
què pot fer per accedir a la casa dels seus pares que el parentiu.
viuen en una zona restringida al trànsit i controlada
per càmera.
Sobre la resolució de la seva queixa per una
denúncia de trànsit.

Fer reclamació.

Se l’informa de l’acceptació del suggeriment del defensor.

Tancat

Per e-mail exposa la situació que es dóna en
diversos llocs de vehicles abandonats ho ha exposat
i no li fan cas.

Se li demana que aporti més informació.

Tancat

Es comprova el Reglament de trànsit, l’agent de policia ha Tancat
aplicat correctament el Reglament.
Tancat

Cal esperar la resposta a les al·legacions. El Servei de Resolt
Mobilitat informa que ja han introduït les dades del
vehicle a l’ordinador.

SERVEI: CIUTAT SOSTENIBLE
002/04

005/04

Sobre la instal·lació d'una grua, degut al fort vent fa Es demana informació al Servei de Llicències i informen que Es trasllada la informació al ciutadà.
Tancat
oscilacions, en una obra veïna, Han avisat la Policia és la Generalitat qui dóna la llicència de grua i que ha passat la
Local que ha emès acta. No es detecta perill.
inspecció, per la qual cosa se li ha concedir la llicència
d’obres. L’inspector ha detectar que la tanca no era correcta
situació que ja han solucionat.
El veí fa obres i provoca la caiguda de runa i pols al
S’ha de dirigir al Servei de Ciutat Sostenible per esbrinar Tancat
seu balcó.
si té permís d’obres i reclamar.
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QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

006/04

Sobre les mides d’un gual.

032/04
191/04

Sobre l’horari comercial
regentats per estrangers.

comerços

S’informa de la normativa vigent. Qui en té la Tancat
competència és la Generalitat.

039/04
176/04
285/04
341/04
045/03
102/04

Al local de la planta baixa de l’edifici on viu hi ha
ubicada una activitat que produeix molèsties per
soroll.

Fer un escrit de denúncia per demanar la mesura del nivell Tancat
de soroll.

Fa temps s’havia queixat per les molèsties de soroll
que li causen una activitat de peixateria veïna, no
obstant les molèsties continuen.
Per e-mail arriba una queixa sobre l’estat d’un solar
que podria provocar problemes de sanitat.

Tornar a denunciar aquesta situació.

057/04

S’ha de dirigir al Servei de Ciutat Sostenible.

SITUACIÓ

d’alguns

Demana informació sobre una llicència d’activitat.

091/04

Una comunitat de veïns ha demanat llicència per
instal·lar un envà pluvial en una finca catalogada.
l’Ajuntament condiciona la llicència amb un tipus
de material concret i resulta que és el més car del
mercat.
Per l'expedient sancionador per infracció de Se l’ajuda a redactar l’escrit.
l'Ordenança de guals i estacionaments reservats.

159/04

Al Servei de Ciutat Sostenible.

Una empresa realitza el cablejat a la façana de Al Servei de Ciutat Sostenible.
l’edifici on viu, creu que no té llicència. Exposa la
seva inquietud per la ubicació d’antenes
parabòliques a prop del seu domicili i elements
d’aire condicionat a la façana.
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Tancat

Se li recomana que presenti queixa formal a l’Ajuntament Tancat
identificant el solar i donant les seves dades.

066/04

107/04

Tancat

Tancat
S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà. Tancat
Es constata que l’Ajuntament aplica la normativa sobre
patrimoni.
Fer escrit d’al·legació.

Tancat

Per realitzar el calbejat a la façana ha de tenir el permís de Tancat
la comunitat. L‘empresa que realitza els treballs ha de
tenir la llicència d’activitat expedida per l'Ajuntament del
seu domicili social. La questió de l‘aparell d'aire
condicionat i antenes paraboliques pot demanar al Servei
de Ciutat Sostenible per la seva legalitat.

QUEIXES/CONSULTES
175/04
247/04
391/04
177/04
220/04
225/04
250/04
253/04

258/04
261/04
262/04
273/04

291/04

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

En relació a la resolució de la queixa 10/03 la
queixant comunica que encara no s’ha dut a terme
el canvi de la cabina telefònica i que continuen les
molèsties que provoquen el usuaris de la cabina.
Ha rebut notificació que se li incoa expedient de
legalitat urbanística en relació a la instal·lació del
rètol a la seva botiga.
El veí del pis de dalt realitza una activitat de
confecció. Provoca molèsties de soroll.
Demana informació sobre si pot tancar una galeria.

Es trasllada al Servei de Ciutat Sostenible que fan gestió a la S’informa al ciutadà.
companyia telefònica per tal de concretar quan tenen previst
que es realitzi el canvi.

Al Servei d’Informació Urbanística.

Tancat

En relació a una queixa presentada anteriorment
comenta que tot continua igual i presenta una nova
acta de la Policia Local
Sobre l’horari de tancament d’una activitat de bar
amb terrassa.

El Servei de Ciutat Sostenible informa que si no compleix Es trasllada la informació al promotor de la queixa.
l’ordre de tancament emetrant multes coercitives.

Tancat

Tancat

Atès que la instal·lació del rètol és anterior a l'any 2000 i Tancat
té documentació que ho justifica, hauria de fer recurs.
Fer un escrit de denúncia per demanar la mesura del soroll. Tancat

Al Servei de Ciutat Sostenible per comprovar que disposin de Caldria parlar-ho amb el titular de l’activitat si incompleix Tancat
la preceptiva llicència, i de l’horari establert.
l’horari. Si no el respecta, cal fer escrit exposant la
situació i avisar la Policia Local cada vegada que
incompleixin l’horari de tancament.
Sobre els requisits per a la concessió de les Al Servei de Ciutat Sostenible.
Tancat
guinguetes de la platja.
Una empresa està fent el cablejat al seu edifici i el
L’administració té un termini per respondre, que encara no
Servei de Llicències no li facilita còpia de la
ha finalitzat. Per a fer aquests treballs l’empresa no
llicència.
necessita demanar llicència a l’Ajuntament.
Per la ubicació d’unes antenes parabòliques.
Al Servei de Ciutat Sostenible per tal que determinin si
compleixen la normativa. També indicaran el termini que hi
ha per adaptar-se en cas que l’incompleixin.
Sobre l’edificabilitat d’una finca veïna.
L’atorgament de la llicència ha de respectar el que
estableix el Pla general. En tot cas per aclarir els dubtes
respecte a l’edificabilitat de la finca, hauria de dirigir-se al
Servei d’Informació Urbanística.
Per l’expedient sancionador de no tenir el rètol de
Pot fer recurs i presentar queixa.
la botiga adaptat a la normativa.
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Tancat
Tancat
Tancat

Exp. 57/04

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

301/04

Un veí ha col·locat una antena al seu balcó. No ha
demanat permís a la comunitat.

308/04
310/04

Per unes obres que s’estan duent a terme. Creu que Al Servei de Ciutat Sostenible per tal de confirmar que tenen
són irregulars.
llicència d’obres, i que en tot cas demani una inspecció, per tal
de confirmar que respecten la llicència concedida.
Li condicionen la llicència d’obres a la remodelació
Hauria d’aportar més dades i presentar queixa formal.
de la porta d’entrada a la finca. Hi ha un expedient
obert a l’anterior propietari.
Han fet un enderroc de diverses finques que donen Es demana informació al Servei. Les obres han de complir Es trasllada la informació al ciutadà.
al darrere del seu pati i està preocupat per la amb les mesures de seguretat previstes. No és obligat de tenirseguretat ja que és de fàcil accés. Pregunta si l’obra hi vigilant.
ha de tenir vigilant.
Molèsties de soroll provinents una obra.
Cal dirigir-se al Servei per informar-se si tenen llicència i de
l’horari establert.

Exp. 72/04

396/04

S’ha concedit llicència de gual a una propietat de la
qual el que fa la petició no té dret de pas.

Exp. 62/04

420/04

Per les molèsties de soroll que ha de patir a A causa de l’edat de la senyora es posa en coneixement del Es trasllada la informació a la senyora.
determinats hores del dia, produïdes per una servei que demanarà la medició del soroll.
acadèmia de dansa que té al costat.

312/04
333/04

363/04

Les antenes no poden sobresortir de la façana. El veïns han Tancat
de denunciar-ho, en cas contrari.

Presentar queixa.

Tancat
Tancat

Tancat

Tancat

SERVEI: OBRES
044/04
098/04

Per la ubicació del punts de llum al nou passeig
marítim, són arran de terra i és molt fàcil
d’ensopegar-hi
Un ciutadà exposa per e-mail la manca d'actuació Es trasllada al Servei d’Obres.
de l‘Ajuntament en el Pla d'actuació en la
urbanització on viu. Havien indicat la data d'inici i
encara no han començat les obres de clavegueram.
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Se l’informa que el disseny d'aquesta obra correspon al Exp. 46/04
Ministerio de Fomento, que faci un escrit exposant la
situació i presenti queixa.
Els resident afectats s’haurien de dirigir al Servei d’Obres Tancat
per tal de concretar la data de l’inici de les obres.

QUEIXES/CONSULTES
114/04

122/04
123/04

154/04
246/04
444/04

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

Per la situació d'unes torres d'alta tensió. Arran de
la reurbanització del vial diu que les ubiquen més a
prop del seu habitatge amb el perill que comporta
aquesta situació.
El ciutadà exposa la seva disconformitat amb el
tècnic.

El Servei de Manteniment informa que s’estan soterrant les Es trasllada aquesta informació al ciutadà.
línies i reurbanitzant tot la zona. Aquest ciutadà ja ha parlat
amb l’enginyer de l’obra.

Quan urbanitzaran un espai públic de nova creació.

El Servei d’Obres dóna la informació que es trasllada al
ciutadà.

SITUACIÓ
Tancat

Es trasllada al Servei d’Obres que tramet còpia de la resposta Es trasllada aquesta informació al ciutadà i en tot cas pot Tancat
donada al ciutadà junt amb l’informe emès pel tècnic de presentar queixa explícita.
l’obra.
L’Ajuntament ha informat els veïns que procedirà a
Els veïns poden fer recurs, caldria l’assessorament d’un Tancat
la reurbanització i condicionament dels serveis a la
advocat.
zona on viuen. Considera que la despesa és molt
elevada.
Han asfaltat un vial i han deixat uns 50 m. sense Dirigir-se al Servei d’Obres.
Cal tenir en compte a qui pertany el tram que ha quedat Tancat
asfaltar a l'entrada de la urbanització on viu, i
pendent, si és privat són els propietaris els que ho han de
considera que ho haguessin pogut asfaltar tot.
solucionar.
Quan finalitzaran les obres de rehabilitació de la El Servei d’Obres informa que està prevista per a finals d’any. Es trasllada la informació a la senyora.
Tancat
Nau Gaudí.
Tancat

MANTENIMENT
001/04

Exposa la situació de les pintades a la seva façana.

012/04

Va patir una caiguda pel mal estat de la vorera. No
vol fer cap reclamació ja que no ha patit lesions
només demana que ho arreglin.
Al carrer on viu, es realitzen unes obres, donada la
característica del carrer, és molt estret, els camions
pugen a les voreres i estan totes malmeses.

033/04
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L’Ajuntament no neteja finques privades. És el propietari Tancat
qui ha de mantenir la seva finca.
S’ha traslladat la petició al Servei de Manteniment que Es tramet la informació al ciutadà.
comunica que solucionaran el problema.

Resolt

El Servei de Manteniment informa que ja havien detectat Es tramet la informació al ciutadà.
aquest problema. D’acord amb el Servei de llicències, s’ha
exposat al promotor de l’obra que garanteixi l’estat de les
voreres i en finalitzar les reposin al seu estat original.

Tancat

036/04

038/04
047/04
082/04
152/04
155/04

223/04
277/04

281/04

433/04

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

Exposa les molèsties d’al·lèrgies que pateixen els
veïns d’una zona en què hi ha arbres. Realitzen la
poden només a la part baixa. L’any passat ja
s’havien queixat de la mateixa situació.
En una vorera hi ha un sot que estava tapat per una
fusta, que ara no hi és, sembla que sigui un registre
d’alguna companyia i que hi falti la tapa.
Per la tallada dels arbres de la Riera en el tram que
estan urbanitzant.

S’ha traslladat la petició al Servei de Manteniment que es posa
en contacte amb la ciutadana i li explica el sistema de poda.

Resolt

S’ha traslladat la petició al Servei de Manteniment que Es tramet la informació al ciutadà.
comunica que pertany a la Companyia d’Aigües i que ho
solucionaran.
El Servei de Manteniment informa que s’ha pres aquesta Es tramet la informació al ciutadà.
decisió pel procés degeneratiu irreversible en què es trobaven

Resolt

Una comunitat de propietaris exposa les molèsties
que els provoquen el arbres. Han demanat diverses
vegades que els podin i no els hi fan cas.
La vorera fa pendent cap al portal de la finca i quan
plou s’hi forma un bassal d’aigua, això provoca que
el pàrquing quedi ple d’aigua quan plou.
A la façana hi ha ubicat un punt de llum que en fer
l’enderroc s’ha de traslladar. Es queixa de l’import
que ha de pagar, ja que considera un greuge
comparatiu amb altres propietaris que no tenen cap
element a la façana.
Uns veïns exposen la situació de degradació que
pateix el paviment del carrer.
El promotor d’una obra exposa la seva queixa per
la denegació de la llicència per obrir una rasa a la
companyia Endesa per al subministrament al nou
edifici.
Considera que han fet la poda dels arbres molt
superficial. Pateix al·lèrgia al polen, i creu que si
l'haguessin fet més profunda no patiria tantes
molèsties
La companyia de telèfon ha iniciat els treballs per
passar un cable per la façana de l'edifici la
comunitat de veïns no hi està d'acord.
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RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

Tancat

La comunitat ha de fer escrit demanant la poda dels arbres Tancat
i presentar queixa.
Es trasllada al Servei de Manteniment. Informen que ja Es trasllada la informació al queixant.
coneixen aquesta situació i hi estan treballant per resoldre-la.

Tancat

Se l’informa que es tracta de servituds que no es poden Tancat
obviar i que poden afectar qualsevol ciutadà.

El Servei de Manteniment informa que aquest passatge es Es trasllada la informació als veïns.
privat

Tancat

El cap del Servei informa que ha parlat amb el promotor de S’informa al ciutadà.
l’obra i el tema ha quedat resolt.

Resolt

Es trasllada la petició al Servei de Manteniment el qual S’informa al ciutadà.
informa que estudiaran la petició..

Tancat

Les companyies de serveis tenen la servitud de pas. En tot Tancat
cas han d’exposar la seva queixa a la companyia per si es
pot trobar una solució.

QUEIXES/CONSULTES
470/04

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

Exposa la seva preocupació ja que s’han iniciat els El Servei informa que la companyia de telèfon ha de parlar Es trasllada la informació a la senyora.
treballs per canvi d’ubicació d’una cabina de amb la comunitat de veïns per decidir per on passarà el cable.
telèfon, però el canvi no s’ha realitzat.

SITUACIÓ
Tancat

SERVEIS MUNICIPALS
051/04
442/04
454/04
063/04

Sobre la normativa en la concessió del nínxols

Consultat el Servei de Serveis Municipals informa que a partir Es tramet la informació al ciutadà.
del mes de juny ha entrat en vigor el nou Reglament que fixa
la durada a les noves concessions en 25 anys, les existent
mantenen la seva durada original.
Consulta sobre la titularitat d’un nínxol, l’antiguitat Al Servei de Serveis Municipals.
del qual és de més de vint anys.

Tancat

Tancat

069/04

Sobre la titularitat d’un nínxol que pertany a la seva Al Servei de Serveis Municipals.
família. No sap qui paga la taxa.

162/04

Per les molèsties de males olors dels contenidors de Al Servei de Serveis Municipals.
brossa que té davant de casa seva, a més de deixar
els voluminosos per la vorera arran de la seva
façana, privant moltes vegades el pas de vianants.
En moltes ocasions no els recullen hi ha d’avisar al
Servei. Aporta diverses fotos
Per l’estat en què es troba la zona del port. Molts
excrement de gossos. Demana la instal·lació d’un
“pipican”.
Per l’estat de deixadesa i brutícia en què es troba Al Servei de Serveis Municipals.
una plaça de la ciutat.

Cal presentar queixa.

Exp. 09/04

Cal fer la petició per escrit.

Tancat

Per les molèsties que li provoquen la ubicació d’uns
contenidors de brossa davant de l’aparador de la
botiga, amb l’agreujant que al ser a prop del mercat
sempre està la vorera plena de deixalles.
Per les molèsties de soroll que ha de patir, a la Es trasllada al Servei de Serveis Municipals el qual informa
matinada, quan fan la recollida de voluminosos.
que contactaran amb l’empresa per tal que mirin de solucionar
aquestes molèsties.

Cal demanar al Servei de Servis Municipals si pot canviar Tancat
la ubicació dels contenidors i fer la recollida del mercat
amb més freqüència.

173/04
202/04
229/04

278/04
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Tancat

Es trasllada la informació a la senyora.

Tancat

QUEIXES/CONSULTES
327/04
342/04
349/04
389/04
399/04

GESTIÓ/ADREÇADA

Exposa les molèsties de males olors que li Es trasllada al Servei.
provoquen el contenidors ubicats davant de casa
seva.
Quan fan la recollida de voluminosos moltes Es trasllada al Servei.
vegades no els recullen tots. Ha d’estar telefonant
al servei perquè ho solucionin.
Demana canvi del contenidors ubicats davant de
l’aparador de la seva botiga.

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ
Tancat

Quan es trobi en aquesta situació cal que telefoni al 010 ja Tancat
que d’aquesta forma en quedarà registrat.
Ha de fer la petició al servei.

Tancat
Tancat

373/04

Demana més contenidors, per tal d’evitar que la
gent deixi la brossa fora dels contenidors.

Ha de fer la petició al servei.

472/04
475/04

Demanen informació sobre el nou sistema de
recollida de brossa comercial.

Se l’informa del nou sistema de recollida. Cal fer Tancat
declaració de residus.

SERVEI: URBANISME
123/04

Sobre l’expropiació d’una finca de la seva propietat
per part de l’Ajuntament.

170/04

Sobre una modificació del Pla general d’ordenació.

340/04

Una modificació del Pla general d’ordenació
referent a les alçades permeses ha perjudicat els
veïns de la zona

Al Servei d’Informació Urbanística.

Si vol fer recurs haurà de contractar un advocat.

Tancat

S'ha d'assessorar legalment per tal de poder presentar
al·legacions A l'aprovació provisional de la modificació
del Pla general.
Hauria de presentar queixa.

Tancat

Se li tramet la informació al ciutadà.

Tancat

Tancat

SERVEI: BENESTAR SOCIAL, SANITAT I CONSUM
022/04

Per la seva situació pot demanar l’exempció de la
brossa domiciliària. N’obstant aixó té un rebut
pendent de pagament de l’any 2003 i el ciutadà diu
que ja ho havia sol·licitat.
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El Servei de Benestar Social vistos els antecedents conclou
que se li pot subvencionar la taxa de la brossa de l’any 2003.

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

Fa temps que va demanar poder gaudir del Carnet
Blau i encara no ha obtingut resposta.

086/04
445/04
479/04
109/04

Demana informació per poder gaudir del Carnet
Blau.

S’informa dels requisits per poder sol·licitar el Carnet Blau Tancat
i se l’adreça al centre cívic que li correspon.

Està en procés de recuperació d'un embòlia cerebral,
es queixa del tracte i del servei que rep del centre on
està ingressat. No té domicili.

Tancat

132/04

Per l’acta que ha emès la policia local en detectar
que portava el gos sense la documentació.

134/04

Està vivint al centre d'acollida, ja ha esgotat el
període de temps que podia estar-s’hi.'

137/04

El veí de la planta baixa acumula brossa i deixalles
al pati, provocant molèsties de males olors, també
dóna menjar als coloms.
El veterinari l’ha fet esperar i ha sortit al carrer.
L’animal no portava el morrió posat ja que li havia
tret en l’entrar a la clínica . Ha passat un agent de
policia i l’ha sancionat.
Un ciutadà exposa que els veïns l’han denunciat per
tenir un pollastre al terrat perquè diuen que els
molesta els cants i les males olors.
Per les molèsties que provoca el pollastre que un veí
té al terrat.

Se l’informa de les competències del Defensor del
Ciutadà. En aquesta situació caldria que es dirigís al
Servei de Benestar Social i contactés amb l’assistenta
social que ja l’havia atès per altres qüestions.
D’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal sobre
tinença d’animals, cal portar sempre la documentació de
l’animal. Si té el gos censat i no té antecedents no hi haurà
sanció.
Se l’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
i hauria d’exposar la seva situació a la responsable del
centre.
Que faci denúncia d’aquesta situació al Servei de Sanitat.
Haurà de fer recurs.

Tancat

Ha de prendre les mesures que li indica l’escrit rebut de
Benestar Social i demanar una inspecció per tal que no
s’iniciï l’expedient sancionador.
Se l’informa que el Servei de Benestar Social ja l’ha
requerit per tal que prengui les mesures per evitar les
molèsties.

Tancat

211/04
232/04
243/04

Amb el calor surten escarabats de les tapes de
clavegueram.
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Es trasllada al Servei de Sanitat

Si vol, pot presentar queixa formalment.

SITUACIÓ

085/04

165/04

Pel que exposa es dedueix que els seus ingressos sobrepassen
el mínim establert.

RECOMANACIÓ

Exp. 22/04

Tancat

Tancat
Tancat

Tancat
Tancat

QUEIXES/CONSULTES
245/04

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

Pel les molèsties de soroll i excrements que
provoquen la quantitat de gossos que a determinades
hores hi ha a la plaça davant de casa seva.
Exposa la situació d’un familiar d’edat avançada.
A l’Agència de la Gent Gran.

S’ha d’avisar a la Policia Local.

338/04

Demana Poder gaudir de la subvenció de la taxa de
la brossa domiciliària.

Se l’informa de les condicions que ha de tenir per poder
gaudir de l’exempció i on dirigir-se per sol·licitar-ho.

350/04

Per les molèsties de soroll i brutícia que provoquen
una colònia de coloms sota la teulada de l’edifici on
viu de lloguer.

357/04

Una persona que viu sola, sembla que en un estat
precari amb una manca total d’higiene tant ella
mateixa com a casa seva. Els veïns es queixen de
males olors.
Pels insectes que han aparegut a la comunitat. Els
veïns han fet escrit a l’Ajuntament. Aporta l'informe
d'una empresa de control i eliminació de plaques el
qual indica que la comunitat ha de procedir a la
desinsectació de la finca, amb el cost que això
comporta, la comunitat no se’n vol fer càrrec.
Demana com censar el gos.

275/04

379/04

390/04
436/04

453/04
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Tancat
Tancat

El Servei informa que tenen coneixement de les plagues de
Es tramet la informació a la senyora.
coloms i es fan captures. Els propietaris han de col·locar
elements amb punxes a la teula i tancar amb reixat els orificis
on nien els coloms. Poden informar de l’empresa que fa aquest
treball.
S’han de dirigir a l’assistenta social.

És un situació entre veïns.

Al Servei de Benestar Social, Sanitat i Consum.

Els coloms que hi ha en una edifici veí li provoquen
molèsties de brutícia al seu pati. Per evitar el coloms
s'han de fer actuacions a la finca veïna, el propietari
verbalment dóna permís però no per escrit.
Per les molèsties dels lladrucs del gos del veí, també Ha d’avisar a la Policia que aixecaran acta.
per la brutícia que cau al seu balcó provinent del
gos.

SITUACIÓ

Tancat
Tancat

Tancat

Tancat

Tancat
Es posa en coneixement del Servei que intentarà fer
mediació. Es tramet la informació a la persona afectada.

Tancat

Tancat

QUEIXES/CONSULTES
463/04

Demana vals per poder anar al menjador de Sant
Joaquim.

480/04

La seva mare pateix alzheimer. Es usuària del servei
d'assitència de la llar, per al proper any ha de tornar
a fer el tràmit per la sol·licitud. Considera que no cal
ja que la situació familiar continua igual.

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

Al Servei de Benestar Social, Sanitat i Consum.
Durant el mes de gener ha de demanar informació a
l’assistenta social.

Tancat

Fer escrit conjunt de tots el veïns demanant que es
traslladin a un altre indret de la ciutat.

Tancat

Se l’informa que l’accés a l’escola bressol està regulat per
la Generalitat i que l’Ajuntament aplica els barems
establerts. A l’IME li explicaran exactament com s’aplica.

Tancat

Que consulti a un tècnic per tal de concretar quina seria la
solució i la recomanació en el seu cas.

Tancat

SERVEI: RELACIONS CIUTADANES
302/04

Sobre les molèsties que provoquen als veïns les
fetes que diferents col·lectius organitzen al Casal de
Joves.

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
236/04

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

AIGÜES DE MATARÓ S. A.
008/04

030/04
201/04

Arran d'una forta pudor de gasolina als desguassos
de casa seva ha avisat a la policia local, als
bombers i a la companyia d'aigües. No es pot
detectar d'on prové. La companyia d'aigües li diu
que si no té sifons els haurà de fer. No està d'acord
amb aquesta solució.
Sobre si el rebut que emet la Companyia d'Aigües
Dirigir-se a la Companyia d’Aigües.
segueix el mateix barem per un local que per un
habitatge.
Un ciclista ha patit una caiguda, arran que la
bicicleta s’ha enganxat amb les reixes del
clavegueram que estan en sentit vertical. Demana si
es poden posar en sentir horitzontal.
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Tancat
El club al qual pertany en tant que entitat esportiva podria
fer la petició a la Companyia d’Aigües

Tancat

QUEIXES/CONSULTES
276/04

421/04

La companyia d'aigües li condicionen el certificat
del clavegueram a la liquidació dels treballs
realitzats per la reparació i obstrucció de la xarxa
general de clavegueram, del qual no li havien
presentat cap factura.
Sobre la mesura del comptador d’aigua

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ
La petició no pot estar condicionada a la liquidació.
Hauria de demanar per escrit la certificació

Dirigir-se a la Companyia d’Aigües.

SITUACIÓ
Tancat

Tancat

MATARÓ BUS
163/04

Va patir una caiguda a l’autobús amb lesions. Hi ha
hagut judici que li és desfavorable.

Se l’informa de les competències del Defensor del Ciutadà Tancat
de Mataró. En tot cas és el seu advocat qui ha de fer la
reclamació.
Si vol fer reclamació ha de dirigir-se a TRAPSA o
Tancat
assessorar-se amb un advocat.

166/04

Va patir una caiguda a l'autobús amb lesions. Ha
rebut l'arxiu d’una denúncia que ella no va fer.

439/04

Pel tracte rebut per part d’un conductor de
l’autobús.

A la companyia de transport.

Ha comprat un pis de protecció oficial i s’hi
detecten moltes deficiències en la construcció. Les
mides del pàrquing no li permeten estacionar-hi el
vehicle.
Viu en un pis de lloguer de PUMSA i detecta
moltes deficiències. La principal són els problemes
per solucionar la manca de calefacció i aigua
calenta.

Reclamar al promotor en aquest cas PUMSA.

Tancat

PUMSA
071/04

337/04
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Presentar queixa.

Exp. 18/04

Cal presentar queixa formal.

Tancat

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

SERVEI: OFICINA D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
ISE

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. En cas que no sigui
competència d’aquesta oficina se’ls dóna el telèfon de la
Generalitat 012.

Tancat

Rebut del telèfon. Serveis companyies de telefonia.
Desviament de trucades als telèfons 800

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. En cas que no sigui
competència d’aquesta Oficina se’ls dóna el telèfon de la
Generalitat 012.

Tancat

Per compra/venda d’un habitatge, article/devolució
article.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

Companyia asseguradora.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. També se li facilita les
dades de l‘Oficina de l’Assegurat

Tancat

Entitat bancària.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor. Pot dirigir-se al
Defensor del client de les caixes.

Tancat

Per lloguer de l’habitatge. Per si pot fer obres al pis
de lloguer.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

30
ISE
34
ISE
17
016/04
149/04
164/04
018/04
075/04
193/04
216/04
296/04
362/04
ISE
25
061/04
213/04
034/04

Relació amb empreses de serveis/subministrament.

Demana fulls de reclamació.
Ha comprat una plaça de pàrquing. L’escriptura no
reflexa la superfície real del pàrquing.
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La Generalitat és qui els facilita. Pot dirigir-se al 012,
també al seu gremi.
A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat
Tancat

QUEIXES/CONSULTES
035/04
083/04
180/04
231/04
271/04
328/04

Construcció defectuosa pis nou/piscina.

ISE

Per reparacions.

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

Instal·lació porta del pàrquing que no funciona
correctament.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

087/04
133/04

Al pàrquing de l’Hospital de Mataró només es pot
pagar amb metàl·lic. No accepten targeta de crèdit

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

100/04
104/04

Per l’import desmesurat que li ha cobrat una
empresa per la revisió de la instal·lació del butà i el
canvi de la vàlvula.
Sobre l’import d’un curs que li cobra una acadèmia
d’idiomes.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

314/04

Han tingut problemes amb l’hotel on ha passat les
vacances

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

307/04
434/04

L’import final de l’obra no s’ajusta al pressupost
pactat.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

324/04

Ha perdut les maletes.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

332/04
370/04

Ha perdut la targeta de crèdit. Té problemes per
anul·lar-la.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

13
062/04

272/04
422/04
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QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

330/04

Per la rescissió del contracte d’una plaça de
pàrquing.

A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.

Tancat

386/04

Per motius familiars ha hagut d’anul.lar el viatge. Ha A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.
aportat la documentació que ho justifica però
l’agència no li retorna res.
Per les actuacions fetes per l’Oficina d’Atenció al
Consumidor en la tramitació de la seva queixa.

Tancat

413/04
476/04
392/04

Ha de presentar queixa per escrit.

Arran d’un temporal va patir desperfectes en un
A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.
cobert, la companyia asseguradora no li concreta res.
El ha dut la còpia del pressupost de la reparació dels
danys.
Arran d’una mala informació de RENFE ha hagut de A l’Oficina d’Atenció al Consumidor.
pagar el viatge dues vegades.

450/04

Tancat
Tancat

DIVERSOS
019/04

El seu pare ha mort a Badalona i demana què pot
fer per saber si era el titular de la finca.

Dirigir-se al Registre de la Propietat de Badalona. Se li
donen les dades.

Tancat

020/04

Ha estat empresonat un any i mig per un delicte que
no ha comès. Té una sentència.

Tancat

024/04

En tancar-se la porta del pàrquing ha patit un
desperfecte en el seu cotxe pel cop, a causa d’un
fort cop de la porta.
Ha patit un accident de trànsit amb el seu vehicle.

Se li demana que aporti la sentència. En tot cas si vol
reclamar necessita un advocat, pot anar al Col·legi
d’Advocats per demanar poder accedir a la justícia
gratuïta.
Ha de dirigir-se a la seva Companyia asseguradora, si té
contractada l’assistència jurídica, l'advocat li ha de fer la
reclamació.
Ha de dirigir-se a la seva Companyia asseguradora, si té
contractada l’assistència jurídica, l'advocat li ha de fer la
reclamació.
S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
de Mataró. Ha de presentar denúncia a l’Ajuntament del
seu municipi i demanar la mesura del soroll.

037/04
056/04

Un ciutadà d’un altre municipi es queixa de les
molèsties pel soroll de l’aire condicionat d’un casal
d’avis.
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Tancat
Tancat
Tancat

QUEIXES/CONSULTES
058/04
309/04
009/04

Un ciutadà d’un altre municipi demana informació
sobre les ajudes que dóna la Generalitat a la
família.
Ha rebut la resolució a la seva queixa i demana si
se li pot facilitar en castellà.

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

A l’Oficina de Benestar Social de la Generalitat. Se li donen les
dades.

SITUACIÓ
Tancat

Se li tradueix i se li envia el nou escrit.

Tancat
Tancat

052/04

En relació a la resolució a la seva queixa no està
d'acord amb la resposta obtinguda.

El Defensor l'informa de les seves competències.

021/04

Demana què pot fer en la situació en què es troba,
està separat i té una filla. La seva exdona no para de
posar-li denúncies.

048/04

No li concedeixen advocat d’ofici.

067/04

La propietària d’un immoble exposa la situació
d’un llogater que no li paga.

A la Cambra de la Propietat.

S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
Tancat
de Mataró. Ha de consultar-ho amb el seu advocat i si no
està satisfet en la forma en què li porta el cas haurà de
tornar a demanar-ne un altre d’ofici.
S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
Tancat
de Mataró. Per tal de poder accedir a la justícia gratuïta cal
tenir uns requisits.
Pot assessorar-se amb un advocat.
Tancat

068/04
215/04
441/04
072/04

Demana informació sobre un advocat/tema jurídic.

Al Col·legi d’Advocats.

074/04
084/04

Tancat

Ha patit un accident de trànsit amb un agent de
Policia Local. L’atestat l’inculpa a ella quan l’agent
va reconèixer la seva culpa. La companyia
asseguradora no li dóna assessorament jurídic.
Ha de fer una reforma i demana relació de tècnics

Si té contractada l’assistència jurídica li han de donar
assessorament. Ha d’insistir, si no haurà de contractar un
advocat. Demanar escrit de reconeixement de culpa
directament a l’agent.
El servei d’Informació Urbanística facilita la relació que
es tramet a la ciutadana.

Ha comprat un àtic i tots el aparells d’aire
condicionat estan ubicats sobre la teulada amb les
conseqüents molèsties de soroll. El promotor ha fet
alguna actuació per tal de solucionar el problema
però les molèsties continuen.

Ha dirigir-se a la seva companyia asseguradora, si té
contractada l’assistència jurídica, l'advocat li ha de fer la
reclamació.
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Tancat

Tancat
Tancat

QUEIXES/CONSULTES
099/04

Ha passat més d’un any a la presó. La sentència
dictamina que queda lliure sense càrrecs.

073/04

Els propietaris del baixos d’un edifici comunitari
paguen la meitat de l’aportació a les despeses de la
comunitat que paguen els altres titulars. Els veïns
volen saber si se’ls pot demanar que la seva
aportació sigui igual a la de la resta.
Un veí d’una comunitat ha instal·lat una antena
parabòlica al terrat comunitari/A la barana del
balcó.
En retirar el seu vehicle la grua del RAC li ha
causat desperfectes. Fa reclamació del danys i no li
tenen en compte. L'assegurança no li cobreix
l’assistència jurídica.
Per una denúncia de trànsit de l’Ajuntament de
Barcelona.

076/04
208/04
108/04

112/04
125/04

127/04
112/04

El seu fill ha patit un accident a l’escola i s’ha
trencat el peu. Té dificultats per desplaçar-se al
centre escolar i per no perdre les classes ha de
contractar els serveis d’un taxi. Ha parlat amb la
directora del centre pel tema de la despesa, i
l’escola no se’n fa càrrec, l’únic que poden fer es
deixar-li una cadira de rodes.
Com pot comprovar la solvència d’una empresa
inversora.
Uns veïns que no estan d’acord en la instal·lació
d’un ascensor a la comunitat i no volen participar
en la despesa.
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GESTIÓ/ADREÇADA

Al Servei d’Informació Urbanística.

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
de Mataró. Al Col·legi d’Advocats informen que s’ha de
dirigir a l’Audiència a Barcelona per tal d’iniciar el tràmit
per reclamar. Se li dóna la informació.
S’informa que caldria renovar l’acord per establir la nova
quota de participació en la despesa.

Tancat

Per utilitzar qualsevol part comunitària s’ha de demanar
permís a la comunitat.

Tancat

Haurà de contractar un advocat perquè li faci la
reclamació.

Tancat

S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
de Mataró. Haurà de fer les al·legacions a la denúncia a
l’Ajuntament de Barcelona.
Que exposi la situació a l’AMPA de l’escola.

Tancat

Tancat

Tancat

Consultant el Registre Mercantil. El llistat de morosos
Tancat
d’Hisenda, de la Seguretat Social, de les entitats bancàries.
S’informa que cal participar en l’adopció de l’acord de la
junta. Si no participen en la despesa no en podran fer ús.

Tancat

QUEIXES/CONSULTES
143/04
256/04

Problemes d’humitat amb la finca veïna/als baixos
de l’immoble.

146/04

Una comunitat de veïns consulta si els locals han de
participar en la despesa per al manteniment de
l’escala.
Una persona d’un altre municipi demana
informació sobre les cotitzacions a la Seguretat
Social.
No està d’acord amb la sentència.

157/04
160/04
268/04
269/04
378/04
459/04
161/04

169/04

181/04
183/04
185/04
290/04
409/04

La seva filla ha patit una caiguda al pati de l'escola.
Necessita tractament odontològic. Demana
l'assegurança de responsabilitat civil a l'escola i no
li donen informació. La factura de la despesa l'ha
presentat a l'AMPA.
Ha patit un accident en unes instal·lacions
esportives privades, concretament a la piscina. Ha
patit lesions en un ull Ha anat al Servei
d'Urgències, però com que les molèsties
continuaven va anar a un oftalmòleg privat.
L'entitat li ha dit que no tenen assegurança
Va donar una documentació a un API per una
valoració, cosa que no ha fet i a més no li retorna la
documentació.
Un accident de treball va causar la mort del seu fill,
com que hi ha tres empreses implicades encara no
hi ha hagut acord. El judici s'ha anat retardant.
Per la instal·lació i molèsties de soroll que provoca
l’aparell d'aire condicionat a la façana del bloc.
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GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

Un tècnic ha de determinar-ne les causes. Si juntament
Tancat
amb l’assegurança de la llar té contractada l’assistència
jurídica, s’ha de dirigir a l’advocat de la companyia.
S’informa que cada propietari ha de contribuir a la despesa Tancat
que comporti el manteniment de les parts comunes de
l’edifici, segons el seu coeficient de propietat.
Se li dóna la informació per poder anar a la Tresoreria de
Tancat
la Seguretat Social.
S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
de Mataró. Ha de consultar-ho al seu advocat, que en tot
cas podrà fer recurs..

Tancat

Demanar còpia de la pòlissa per escrit per veure què
cobreix. Si té assistència jurídica a la defensa de la llar pot
assessorar-se amb l’advocat de la companyia.

Tancat

Si té contractada l’assistència jurídica a la defensa de la
llar, pot assessorar-se amb l’advocat de la companyia.

Tancat

Presentar queixa al col·legi d'API. Se li donen les dades.

Tancat

S’informa de les competències del Defensor del Ciutadà
de Mataró. Haurà de consultar-ho al seu advocat.

Tancat

A la façana no poden haver-hi elements que sobresurtin.
Hauria de denunciar el fet a l’Ajuntament. S’han
d’instal·lar a la teulada de l’edifici després h’aver obtingut
el permís de la comunitat

Tancat

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

188/04

Per obtenir informació sobre els cursos que
organitza l’Ajuntament.

A L’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

190/04

Una persona d’un altre municipi exposa que li han
robat la moto.

Ha de fer denúncia al Mossos d’Esquadra.

197/03

Uns joves que habitualment jugaven a futbol al pati
d’una escola sense ser de cap entitat, ara els hi han
privat l’accés.
Arran d’una sentència que li és desfavorable la
Seguretat Social li ha retirat la pensió.

199/04

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ
Tancat

Se li donen les dades dels Mossos perquè haurà de
presentar denúncia.

Tancat

Potser caldria plantejar-se integrar-se en una entitat
esportiva, d’aquesta forma podrien continuar usant les
instal·lacions i estarien recolzats.
S‘informa de les competències del Defensor del Ciutadà
de Mataró. És el seu advocat qui ha de recórrer la
sentència..

Tancat

200/04

Consulta un tema sobre Hisenda.

203/04

Telefonen a qualsevol hora i quan despenja no
diuen res.

Consultar-ho a la companyia telefònica per si es pot
esbrinar d’on prové la trucada.

Tancat

204/04

Arran d'un suggeriment, fet pel Defensor del
Ciutadà a la resolució a la queixa sobre el desguàs
del seu vehicle van acordar amb el concessionari
que li facilitaria un vehicle de les mateixes
característiques. L'han avisat que n'hi ha un i quan
s'ha personat ja l’havien desguassat.
Demana assessorament sobre una herència.

Ha de tornar a negociar-ho amb el concessionari.

Tancat

S‘informa de la competències del Defensor. S’ha
d’assessorar amb un advocat.

Tancat

206/04
214/04

217/04

Ha rebut la notificació de provisió de
constrenyiment d'una sanció de l’Ajuntament de
Barcelona. Per aquest fet ja va haver-hi judici penal
i ha pagat la sanció.
Demana informació sobre la regulació de les
activitats de lleure.
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A la Delegació d’Hisenda.

Tancat
Tancat

Se l’informa de les competències del Defensor. Pot dirigir- Tancat
se al Síndic de Greuges se li donen les dades.
Es pot dirigir a la Generalitat 012, si es tracta d’un tema
laboral a un advocat o central sindical..

Tancat

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

218/04

Consulta sobre un tema laboral.

A un advocat o central sindical

Tancat

222/04
394/04

Demana les bases d’un convocatòria.

A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Tancat

224/04

El veí del pis de dalt té les bigues aluminoses i no
les vol canviar.

227/04

Ha suspès l’examen teòric del carnet de conduir i
considera que ho ha fet tot bé. Ha demanat de veure
l’examen. Només li faciliten les respostes.
Problemes de convivència d’una família estrangera Es contacte amb la mediadora comunitària.
amb la comunitat on viu.

233/04
254/04
242/04

El veí té arbres plantats arran de la paret mitgera la
qual cosa li provoca molèsties per la caiguda de
fulles i les branques li envaeixen el seu pati.

248/04
366/04
412/04

Per les molèsties de soroll que provoca un veí de la
comunitat.

260/04
279/04

S’informa que si no es desenvolupa l'aluminosi no hi ha
Tancat
perill. Si es canvien les bigues, la despesa correspon a la
comunitat.
Se l’informa de les competències del Defensor. Pot dirigir- Tancat
se al Síndic de Greuges, se li donen les dades. Pot demanar
de veure l’examen per escrit.
Tractar-ho amb la mediadora comunitària.
Resolt
Tancat

Exposa que al Registre Civil no li han fet el
certificat de matrimoni.

Hauria de parlar amb el seu veí per tal que esporgui els
arbres abans que comencin a caure les fulles. Pot tallar les
branques que envaeixen la seva propietat si el propietari
no ho fa. Els arbres han d’estar plantats a una distància de
dos metres de la paret mitgera.
Junt amb el president de la comunitat, informar-lo que la
seva actitud provoca molèsties als veïns. Si continua amb
la mateixa actitud avisar a la Policia Local cada vegada
que provoqui aldarulls. Pot empendre actuació judicial per
inmissió veí. Necessitarà advocat. Consultar a la
companyia d'assegurances si la pòlissa d’assegurança
contempla l’assistència jurídica.
Ha de demanar un certificat literal de matrimoni i facilitar
totes les dades

Exposa la seva disconformitat sobre el resultat
d’unes proves d’un procés selectiu en un altre
municipi.

Se l’informa de les competències del Defensor. Pot
exposar la seva queixa al Síndic de Greuges, se li donen
les dades.

Tancat
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Tancat

Tancat

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

280/04

Viu en un pis d’ADIGSA en propietat. Ara han
augmentat la quota.

Se li demana que aporti més informació per poder
determinar a quin tipus de quota fa referència.

Tancat

283/04

La seva dona, que ha mort recentment, era la titular
d’un habitatge que havien comprar entre tots dos,
no ha fet testament i ara apareix una filla que
reclama el seu dret com a hereva.
Han enderrocat una finca veïna i li han causat
desperfectes a la teulada. Vol saber qui és el
promotor per tal de demanar-li que li faci la
reparació
Ha fet diverses denúncies al jutjat sobre el mateix
tema, i li arxiven.

Se l’informa de les competències del Defensor. És una
qüestió legal. En defecte de testament, l'hereva és la seva
filla natural, ho determina la llei, hauria d’assessorar-se
amb un advocat.

Tancat

294/04

299/04
304/04

Al Servei d’Informació Urbanística.

Tancat

Al Col·legi d’Advocats pot informar-se per demanar advocat
d’ofici.

Tancat

Sobre si els titulars dels locals comercials han de
contribuir a la despesa per pintar l’escala de la
comunitat.
Hisenda li reclama l’import que correspondria a la
retenció per IRPF que l’empresa no li va fer.

Si paga la quota de la comunitat haurà de contribuir
segons el coeficient de titularitat, sempre i quan la
comunitat no el rellevi d'aquesta obligació.
Se l’informa de les competències del Defensor. Haurà de
pagar l’import de l’IRPF que li reclamen.

Tancat

316/04

Consulta sobre si els judicis són públics.

Tots el judicis orals són públics, menys la compareixença
prèvia, on s'accepta o no l'acusació.

Tancat

320/04

Consulta un escrit provinent de l’Ajuntament d’un
altre municipi.

Li estimen les al·legacions a una denúncia de trànsit.

Tancat

322/04

Sobre les comunicacions que realitzen els grups
municipals.

Tancat

326/04

El seu fill no ha obtingut plaça en cap de les escoles
que havia demanat. Li han adjudicat una escola
lluny del seu domicili. Ha fet recurs.
Vol denunciar una negligència mèdica.

Els grups municipals formen part de l’Ajuntament i
disposen de les eines necessàries per dur a terme la seva
feina.
Se l’informa de les competències del Defensor. Cal
esperar la resposta al recurs.
Se l’informa de les competències del Defensor. Caldria
que un advocat li portés el tema. També se li faciliten les
dades del Col·legi de Metges.

Tancat

315/04

331/04
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Tancat

Tancat

QUEIXES/CONSULTES
334/04

344/04
351/04

353/04
359/04

368/04
347/04

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

S'ha de rehabilitar la façana d'un edifici de pisos, el
propietari dels locals no està d'acord a contribuir
amb la despesa que suposa el canvi de les tribunes
que tenen alguns pisos.
Exposa que algun veí dels pisos superior s’orina al
seu pati.

Seria bo arribar a una entesa cordial. La comunitat hauria
d’assessorar-se amb un advocat. Pot anar a la Cambra de
la Propietat.

Tancat

Exposar-ho a la reunió de la comunitat.

Tancat

El seu vehicle ha patit un desperfecte amb el
vehicle de reg. La policia local va fer atestat. El
testimoni no vol testificar. La companyia
asseguradora no ha demanat l'atestat ja que s’ha de
pagar una taxa i li han dit que perdran el cas si el
testimoni no declara.
En contractar els serveis d’un advocat varen
acordar l’import del servei i ara els presenta una
minuta amb un import superior.
El jutge la incapacita. No pot prendre cap decisió i
ara es vol casar.

Hauria de fer reclamació, si no disposa de l’atestat és
difícil saber què ha succeït.

Tancat

L’Agència Tributària li envia una sanció per pagar
emesa pel Servei Català de Trànsit, no ha tingut cap
notificació.
Les beques de menjador que dóna el Consell
Comarcal només són per a quatre mesos.

Al Col·legi d’Advocats.

Tancat
Se l’informa de les competències del Defensor. Hauria de
parlar amb el seu tutor i amb el metge, per tal que si es
donés el cas davant d’un nou informe mèdic, el jutge
revoqués la incapacitació o li permetés casarse.
Se l’informa de les competències del Defensor. Pot
presentar queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, se li
donen les dades.
Que exposi la seva situació. Caldria exposar-ho a
l’assistenta social.

Tancat

Tancat

348/04

Una comunitat de veïns exposa que a la seva façana
hi enganxen gran quantitat de propaganda.

Se’ls facilita l’ordenança de publicitat.

Tancat

375/04

Arran d’una reclamació patrimonial a l’Ajuntament
d’un altre municipi, s’ha dictat sentncia favorable,
però l’Ajuntament no l’executa.

El seu advocat ha de demanar l’execució de la sentència.

Tancat
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QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

377/04

Ha comprat un habitatge en un altre municipi.
L'agencia Tributària li reclama la liquidació d'unes
transmissions que estaven pendents

384/04

L’AMPA de l’escola de la seva filla li ha passat a
cobrar la quota sense donar-li cap d’informació.
Vol saber si està obligada a pagar-ho.
El metge que la visita normalment, en una consulta Al Col·legi de Metges. Se li faciliten les dades.
privada, no li vol facilitar el seu historial mèdic.

388/04
400/04

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

Se l’informa de les competències del Defensor. De totes Tancat
formes`, ella està obligada a fer front a les càrregues
pendents. Com que tenen un recurs presentat cal esperar
quina és la resposta de l'Agència Tributària. També pot
demandar a l'immobiliària que li va vendre la finca .
Pagar la quota de l’Ampa és voluntari. Caldria que Tancat
demanes informació a l’Associació.
Tancat

Ha de pagar una sanció, per una denúncia de Al Servei Català de Trànsit.
trànsit, d’un import elevat. Vol demanar pagament
a terminis.
Ha de demanar canvi de metge especialista i no
accepten la petició.

Se l’informa de les competències del Defensor. Caldria Tancat
exposar-ho a l’inspector metge.

406/04

Demana l’adreça del Tribunal superior de Justícia.

Se li donen les dades.

410/04

Ha comprat un local el qual tenia pendent de
pagament diversos rebuts de la comunitat, els ha
pagat i ara la comunitat li reclama l’import de la
minuta de l’advocat.
Per buscar feina
A l’Oficina de Treball de la Generalitat. Se li donen les dades.

Si no hi sentència condemnatòria no l’ha de pagar, en tot Tancat
cas l’import serà a càrrec de la comunitat.

Ha patit un accident i li volen donar sinistre total.
No està d’acord ja que l’import que li valoren no en
té suficient per comprar un altre vehicle.
Per obtenir un certificat de vida laboral.
A la Tresoreria de la Seguretat Social. Se li donen les dades.

Se l’informa que la declaració de sinistre total depèn de Tancat
l’import de la reparació.

403/04

414/04
418/04
419/04
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Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

423/04

Pel sistema per la renovació del DNI.

424/04
431/04

No està d’acord de tal com li porta el cas l’advocat. Al Col·legi d’Advocats. Se li donen les dades.
El vol denunciar.

426/04

428/04

Des d'un altre municipi s'interessa per les ajudes
que pot facilitar l'Administració a les despeses
produïdes per la defunció i enterrament d’un
familiar.
En un bar no l’han volgut servir.

438/04

Pel tracte que rep del metge.

443/04

Una persona estrangera demana informació sobre la A l'Oficina d'Informació a l'Immigrant.
llei d’estrangeria.

458/04

Diu que en consultar un dècim de loteria havia estat
premiat l’expendidor li ha dit que no. L’endemà
veu que el seu número sí que havia estat premiat i
quan va i li comenta a l’expendidor aquest no en
vol saber res.
Ha patit un sinistre al vehicle. La companyia li Defensor de l'Assegurat.
abona una part de la reparació. No està satisfeta de
com li han portat el tema.
Un veí d'una comunitat ha tingut problemes amb
l'escomesa de l'electricitat. El tècnic determina que
el problema és a l’entrada general i caldria revisar i
canviar aquests elements per tal d’evitar que
qualsevol altre veí es trobés en aquesta situació. Ho
ha exposat al president de la comunitat i no li fa
cas.

465/04
471/04
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RECOMANACIÓ
Se l’informa de les competències del Defensor.

SITUACIÓ
Tancat
Tancat

Se l’informa de les competències del Defensor. S’ha de Tancat
dirigir al seu municipi.
Pot reclamar amb l’imprès oficial per fer la reclamació.

Tancat

Se l’informa de les competències del Defensor. Hauria de Tancat
parlar amb Inspecció. Pot presentar queixa al Col·legi de
Metges se li donen les dades.
Tancat
Se l’informa de les competències del Defensor. S'hauria de Tancat
posar en contacte amb el Patronat d'Apostes. Se li donen
les dades.
Caldria parlar-ho amb l’advocat.

Tancat

Ho ha d’exposar a la propera reunió de la comunitat.

Tancat

QUEIXES/CONSULTES

GESTIÓ/ADREÇADA

RECOMANACIÓ

SITUACIÓ

474/04

Una comunitat ha donat permís a una companyia de
telefonia per passar el cable pel terrat de l'edifici ja
que els han dit que tindrien alguna condició
especial en la contractació del servei, n’obstant
això, no figura en el contracte firmat.

Caldria poder contactar amb el comercial que els va fer la Tancat
proposta i aclarir-ho..

477/04

Arran d'una transmissió l'Oficina Liquidadora de la
Generalitat li gira una liquidació complementaria
com a conseqüència del valor que ha declarat en el
bé que s’ha tramès.
Fa quasi un any va demanar l’ajuda Viure en
Família que atorga la Generalitat, encara ni li han
comunicat res.

Se l'informa de les competències del Defensor. Si no està Tancat
d’acord amb la liquidació haurà de fer recurs.

481/04
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Se l'informa de les competències del Defensor. En tot cas Tancat
hauria de traslladar la queixar al Síndic de Greuges, ho pot
fer a través de l'Oficina.

