DIETARI DE JULIOL 2017 DEL SÍNDIC DE GREUGES DE PALAMÓS
EXPEDIENT
DATA INICI
DATA TANCAMENT
VIA DE PRESENTACIÓ
TIPUS ACTUACIÓ
RESULTAT
ÀMBIT ACTUACIÓ

55
06/07/2017
19/07/2017
Presencial
queixa
positiu
2.7 Manteniment via pública

EXPLICACIÓ DELS FETS/ manifestació del ciutadà
El 08.06.17 entra una instància perquè han canviat la vorera d'aparcament al seu carrer i
actualment la sortida del seu garatge no té maniobrabilitat. Es queixa que no la van avisar del
canvi i de que s'hauria d'haver previst un contra-gual d'ofici.
El 04.07.17 li notifiquen un Decret concedint-li el contra-gual i informant-la que s'ha de fer
càrrec del cost i de la gestió d'encarregar els treballs de pintura.
CONSIDERACIONS I ACTUACIONS DEL SÍNDIC
Entro informe de queixa a l'Ajuntament amb la recomanació que per aquest tipus de canvis
sigui preceptiva la informació prèvia als veïns afectats, així com que amb el disseny de les
propostes s'eviti dificultar les maniobres per entrar als guals.

EXPEDIENT
DATA INICI
DATA TANCAMENT
VIA DE PRESENTACIÓ
TIPUS ACTUACIÓ
RESULTAT
ÀMBIT ACTUACIÓ

57
06/07/2017
10/07/2017
Presencial
consulta
desistit
2.2 Medi ambient/sorolls

EXPLICACIÓ DELS FETS/ manifestació del ciutadà
Viu al c/Mare de Deu de Montserrat, darrera el cuartel de la Guàrdia Civil. La zona verda que
queda darrera casa seva abans estava tancada, ara és oberta i queda amagada. Hi passegen
gossos i no en recullen els excrements. A més hi ha una persona que hi va amb cadell de gos
barreja de raça perillosa i no el porta lligat.
Tramuntana hi talla la gespa, però no ho neteja ningú.
Sota l'habitació on dorm hi ha un banc i s'hi posa gent de matinada i no la deixen dormir.
També té a prop els motors d'aparells d'aire condicionat de l'hospital, que fan soroll. D'aquest
tema també hi ha altres veíns que se'n queixen.

EXPEDIENT
DATA INICI
DATA TANCAMENT
VIA DE PRESENTACIÓ
TIPUS ACTUACIÓ
RESULTAT
ÀMBIT ACTUACIÓ

58
07/07/2017
11/07/2017
Presencial
queixa
positiu
2.7 Manteniment via pública

EXPLICACIÓ DELS FETS/ manifestació del ciutadà
En els solars sense edificar a la zona del Convent dels Agustins hi aparquen molts vehicles
entrant per la vorera, fins i tot hi passen fent drecera. Malmenen els rajols del terra i la façana.
No es neteja ni per part de l'ajuntament ni per part de la Comunitat de veïns.
En antigues converses amb l'ajuntament i l'anterior SGP li havien dit que es solucionaria aviat.
CONSIDERACIONS I ACTUACIONS DEL SÍNDIC
En conversa amb l'Alcalde em comenta que està previst regularitzar l'aparcament en aquests
solars, ja que hi ha un acord amb la propietat. Es farà una entrada i una sortida de vehicles i es
protegiran les voreres per evitar que s'hi transiti. Aquesta obra s'hauria d'haver fet en el
primer semestre de l'any, però per acumulació de feina de la brigada d'obres no ha sigut
encara possible.

EXPEDIENT
61
DATA INICI
13/07/2017
DATA TANCAMENT
13/07/2017
VIA DE PRESENTACIÓ Presencial
TIPUS ACTUACIÓ
consulta
RESULTAT
0
ÀMBIT ACTUACIÓ
2.2 Medi ambient/sorolls
EXPLICACIÓ DELS FETS/ manifestació del ciutadà
A la zona on viu esporàdicament s'hi veuen rates. Sap que en altres ocasions s'hi ha fet
desratitzacions. Ara li han entrat al seu pati i creu que li han criat.
CONSIDERACIONS I ACTUACIONS DEL SÍNDIC
En conversa telefònica amb Medi Ambient informen que tenen prevista una actuació a finals
de juliol i queden en contacte amb la ciutadana perquè li facin inspecció, però només poden
actuar en zones públiques, no en propietats particulars.

