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Senyora Alcaldessa, senyores regidores, senyors regidors, assistents al ple, a tothom bona
nit.
Potser alguns de vostès hauran vist “El dia de la marmota”, pel·lícula en la que el perplex
protagonista, atrapat pel temps, repetia cada dia, inexorablement, el que havia passat
l’anterior. El film volia ser una metàfora de la vida, d’un mateix i de la societat en general,
perquè, efectivament, amb els anys augmenta la sensació que un mateix, la societat i la
vida en general, presenten unes constants de les que difícilment ens escapem.
I això és el que sento en presentar-los aquest informe anual que, com sempre, abordarà
els següents punts: l’exposició de les dades, la seva anàlisi, algunes reflexions per millorar
la gestió municipal, per acabar, amb la informació sobre el fòrum de Síndics. He intentat
fer-ho de manera breu i col·loquial perquè el detall i les xifres les poden veure en els
annexos.
1.- Exposició de les dades
Al llarg de l’any 2010 aquesta institució ha tingut 86 actuacions, entenent per actuacions
tots aquells assumptes dels quals se n’ha ocupat el Síndic. Alguns s’han resolt d’un sol
cop; altres, per contra, han comportat moltes gestions. Això fa que la unitat comptable de
l'activitat sigui forçosament ambigua, atès que amb el mateix nom, “actuacions”,
s’identifiquen, repeteixo, dimensions molt diferents.
D’aquestes 86 actuacions, 36 són consultes, 49 queixes i a més hi ha una actuació d’ofici.
De les 49 queixes, 3 no han estat admeses, 30 s’han resolt positivament, 6 negativament, 2
han estat arxivades per desestiment i en tràmit n’hi ha 8. En l’annex de la Memòria hi
trobaran vostès altres dades com la via d’accés al Síndic o la comparativa amb d’altres
anys.
Centrant-nos a en l’objecte de les queixes, constatem que els temes principals han estat
relacionats amb medi ambient, la circulació i aparcaments, el manteniments de la via
1
Oficina del Síndic Municipal de Greuges
C/ Mauri Vilar, 17
17230 Palamós

Tel: 972 600 973
sindicdegreuges@palamos.cat

Memòria 2010

pública i la seguretat ciutadana. Hi ha algunes queixes classificades com a temes diversos
perquè la seva referència era polièdrica. En tot cas, repeteixo, en poden veure el detall en
l’annex.
Aquestes són les dades, ara, breument, intentarem analitzar-les.
2.- Anàlisi de les dades
La primera consideració és que l’activitat del Síndic va baixar: de les 108 actuacions i 55
queixes de l'any 2009, hem passat a 86 i 37 respectivament. Com hem d’interpretar això? A
què s’ha d’atribuir? Penso que pot haver-hi vàries causes.
Començarem per l’autocrítica envers la nostra actuació que s’hauria instal·lat en uns
determinats comportaments, en unes estratègies personals i institucionals que s’esgotaven
per la seva repetició. Caldrà reflexionar i, possiblement, rectificar i innovar.
La segona seria que, amb la crisi, s’ha produït una baixada de l’activitat municipal, reduint
els possibles fronts entre l’administració local i els veïns. Aquesta baixada important es
dóna en les llicències d’obres majors i menors, en les llicències d’obertura d’establiments i
també en les sancions de trànsit. En aquest cas, però, preferim atribuir-ho a una millora
dels hàbits de conducta i l'èxit de les estratègies a l’hora de senyalitzar i dissenyar el trànsit
per part dels responsables.
I, posats a buscar explicacions sobre la baixada, en proposem una tercera vinculada també
amb la crisi i en l’estat anímic que provoca. Perquè, quan hi ha tants problemes, la
sensibilitat i el nivell d'exigència varia d'objectius. Possiblement molts veïns viuen massa
preocupats en les seves condicions laborals i econòmiques per ocupar-se d’altres
assumptes. I aquesta hipòtesi em permet traslladar-los l'experiència dura d’haver estat
confident de l’expressió angoixada, de situacions personals i familiars provocades per la
crisi. Possiblement tots vostès compartiran amb escreix aquest sentiment que ens obliga a
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tots els qui d’alguna manera participem en la gestió pública a actuar amb rigor i seriositat
màxima.
El curiós és que, sigui la causa que sigui, aquesta tendència a la baixa del 2010 coincideix
amb la d’altres Síndics locals, com coincideix, també, amb el creixement important de
l’activitat al llarg d’aquest any 2011. Algú ens ho hauria d’explicar.
3.- Algunes reflexions per millorar la gestió municipal
Les exposo amb tot respecte, conscient que, de ben segur, els diré el que ja saben i que
també vostès ja lluiten per millorar-ho amb molt d'esforç i resultats diversos. En qualsevol
cas m'agradaria trobar el to adequat, impregnat de solidaritat amb la seva tasca, de
comprensió envers les seves limitacions, però que no renunciï a l'exigència que es demana
al Síndic

L'actuació municipal ha de ser més ràpida, eficaç i eficient
I vostès, senyors regidors principalment els de l’equip de govern, hi tenen molt a dir. Sense
emfatitzar arrogantment la seva autoritat, val a dir que sota la seva responsabilitat,
cadascú de vostès té un equip de tècnics i professionals als que poden preguntar,
interpel·lar, orientar i dirigir, intentant millorar la seva eficàcia i eficiència. A vostès, ara que
comença la legislatura, els toca trencar les inèrcies que inevitablement crea qualsevol
actuació humana repetida. Vostès estaran aquí una o vàries legislatures, en tot cas porten
marcada la data de caducitat, per contra, el seu equip seguirà, els sobreviurà. Quan això
arribi, el millor record que poden deixar, la seva millor aportació, seria haver creat equips
que treballen conjuntament en el que ningú no és imprescindible perquè comparteixen
objectius, maneres de fer i valors de convivència en el treball. Entenent, és clar, que el
dirigeixen des d’una sensibilitat política, amb la que s’han presentat a les eleccions davant
dels seus veïns.
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Per concretar aquesta reflexió sobre la rapidesa, l’eficàcia i l’eficiència, esmentarem dos
aspectes que penso pateix l’administració local.
El primer és el seu l’al·lentiment quan arriba l’estiu i les successives vacances i permisos
dels seus treballadors que van deixant temes sobre la taula a l’espera que el responsable
torni, i, quan torna, l’expedient s’atura en la taula següent. Això fa que el ritme normal
s’interromp el juliol i segueix així fins l’octubre, quan gairebé tothom torna a cau. Doncs bé,
un equip que vol ser ràpid, eficaç i eficient hauria de preveure-ho i coordinar-se per
minorar i superar aquesta situació.
El segon està molt relacionat amb la coordinació que acabem d’esmentar i afecta tot l’any.
Ens referim a que s’hauria de millorar la comunicació dintre de cada equip perquè, a
vegades, sembla que companys de departament treballen sense que l’altre sàpiga què fa.
Posaré un exemple: un ciutadà que pateixi les molèsties d’un local nocturn haurà de
recórrer un llarg camí administratiu que s’inicia a la Policia Local, segueix amb els serveis
jurídics de la casa, continua pels serveis tècnics per tornar a la Policia Local. Ho he dit
senzillament perquè la realitat és encara molt més complexa: dintre de cadascun d’aquests
serveis hi ha diferents especialitzacions que hi intervenen. Aquest viatge a la nova Itaca és
ple d’entrebancs i, si no troba un Ulisses que el lideri, seria impossible. I aquest nou
Ulisses, que agafa l’expedient i el porta superant temporals i esquivant esculls haurien de
ser vostès, altrament, no dubtin que l’expedient ni tant sols aconseguiria sortir de la Troia
cremada que és el veí emprenyat. Potser si tots fossin conscients que darrera qualsevol
expedient hi ha un veí que no pot dormir, o que ha invertit tots els seus estalvis per obrir
un establiment o renovar el seu pis, aquesta coordinació sortiria espontàniament.

L’actuació municipal ha de ser més transparent
Ara repetiré el que els deia l’any passat: l’Ajuntament de Palamós fa un gran esforç
telemàtic, la pàgina web, la nova xarxa telefònica, etc. Penso que, a més, hauria de fer un
esforç més humil i discret però no menys necessari en una altra direcció: augmentar el
nivell de competència del personal de primera línia, el que és a cada porta de qualsevol
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oficina municipal. La seva formació administrativa és la que han adquirit en preparar les
oposicions, estudiant els temaris. Sense tenir-ne cap culpa, perquè ningú no neix ensenyat,
moltes vegades ignoren com funciona aquesta casa: se’ls hauria d’explicar, tantes vegades
com calgués, qui és qui a l’Ajuntament i quina feina fa i quins papers són necessaris i com
s’ha d’omplir una instància i, si convé, complimentar-la ells. Sí, he dit complimentar-la ells o
elles, cosa que, a més d’un deure de solidaritat ciutadana és un dret previst en la Llei
26/2010, De règim administratiu i procediment administratiu, article 21.2 on diu
textualment:
2. Els ciutadans tenen dret a obtenir de les administracions públiques serveis

d’atenció, informació i orientació per a l’exercici i la protecció de llurs drets i
interessos, en el compliment de llurs deures i obligacions i en la redacció de
documents administratius.
Insisteixo: un cop aprovades les oposicions s’ hauria d’estudiar com es fa aquesta nova
formació.
Perquè qui s’adreça a l’Ajuntament vol rebre una resposta clara expressada sempre amb
bones maneres. M’agradaria trobar les millors paraules per descriure l’enuig del ciutadà que
et bé dient: “m’han enviat a quatre llocs diferents i encara no sé què he de fer i on haig
d’anar”. I la seva sorpresa és majúscula quan veuen que, amb una trucada a la persona
adequada, se li dóna ràpidament la solució. Cal fer curset intensius d’aquesta ciència
superior i gairebé críptica que es diu funcionament de l’Ajuntament. Cal insistir en que, per
a qualsevol ciutadà, qualsevol treballador de l’Ajuntament és l’Ajuntament i cal dir als seus
treballadors que sempre han de donar una resposta adequada i que, quan no ho saben,
tinguin el reflex de dir: “perdoni, deixi’m un moment per consultar-ho, i, si em diu a quin
telèfon el puc localitzar, tant bon punt ho sàpiga li ho comunico”. És fàcil i el que respon
d’aquesta manera queda com un senyor.
A vostès, senyors regidors, especialment els que tenen la responsabilitat del govern,
correspon impulsar aquesta manera d’actuar que creu en l’equip, que el coneix i que
traspua seguretat i respecte al ciutadà.
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La transparència vol dir també voluntat de contactar amb el ciutadà i fer-li cinc cèntims de
com va la seva petició, la solució del seu problema. És bo actuar així, abans que sigui ell
qui reclami una explicació del retard. Una trucada, un correu electrònic que digui: “el que
demanaves està en aquest punt, estem al cas i tot va lent, però va” evidencia l’interès i
aconsegueix tranquil·litzar-lo. I això també els pertoca a vostès, regidors i regidores, i
recordin que la seva estada en aquests seients té data de caducitat i si abans els he dit que
l’únic patrimoni que podrien endur-se d’aquesta casa és el respecte dels seus subordinats
ara afegeixo també podrien endur-se la simpatia dels seus veïns que dirien: “quan era
regidor es va portar bé amb mi”.
Per acabar aquest apartat voldria referir-me a dos aspectes concrets.

Els sorolls d’alguns establiments a l’estiu
Voldria començar amb solemnitat dient que les administracions públiques han de garantir el
dret al descans de la ciutadania, vetllant perquè les condicions mediambientals i acústiques
s’ajustin a les normatives i ordenances que les regulen, prevenint els problemes i fent
complir la legalitat. A continuació podrien suportar aquesta frase amb un recull de
referències legals que s’iniciarien en la Constitució i l’Estatut, seguirien per alguna llei
orgànica i moltes altres d’àmbit estatal o autonòmic, amanides amb sobredosi de
reglamentació per acabar en l’O.M. 15 del nostre Ajuntament que diu:
2.- Els objectius generals d'aquesta Ordenança són els següents:
a) Integrar en el conjunt de l'acció que exerceix l'ajuntament els requeriments de
qualitat de vida, protecció i millora del medi ambient i de la salut.
Malgrat la riquesa legal que empara el ciutadà, el fet és que no ens en sortim. I cada estiu
alguns veïns ho comproven i en cada memòria em senten dir el mateix. Aquí sí que es
compleix allò de “El dia de la marmota”. Tal com diem cada any, certament és un problema
difícil: anem en contra d’un aspecte del nostre caràcter i cultura mediterrània amb l’ajuda
perniciosa de la configuració urbanística dels casc antic de Palamós que potencia el soroll.
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Cal dir que no sempre és fàcil determinar la legalitat o il·legalitat d’una determinada
situació, com tampoc és senzill prevenir i evitar situacions ocasionals d’incivisme, que uns
ciutadans originen tot perjudicant a d’altres, perquè tot i la bona disposició i bona voluntat
dels equips policials i dels responsables de la ciutat, no sempre es pot acudir puntualment i
eficient on s’ha produït el problema. Però això no pot ser excusa per deixar de banda la
responsabilitat que les esmentades administracions tenen per fer que es respectin les
normatives i els drets dels afectats. Hi ha dispersió legislativa i nivells competencials
diferenciats, estatal, autonòmica i municipal, que en dificulten el coneixement i l’aplicació
eficaç de la corresponent normativa, però això no pot ser motiu per deixar desprotegits els
que se senten perjudicats. I, encara que els afectats puguin reclamar judicialment contra la
contaminació acústica, invocant la violació de drets fonamentals com la integritat física i
psíquica, la inviolabilitat del domicili o la intimitat, l’administració més propera, la municipal,
ha de procurar evitar tals processos, facilitant les solucions.
El cas és que intentar solucionar-ho amb l’aplicació rigorosa de la normativa costa temps,
coordinació amb els diferents gestors municipals: policia, serveis jurídics, serveis tècnics
etc. i crea desencís en el veí, fatiga en les mateixos gestors i fins i tot tensió entre ells.
Aquí també, senyors regidors i senyores regidores cal que algú lideri tot aquest
procediment per tal que no esdevingui un mosaic de regnes de taifes administratius que
acaben avorrint el personal. Potser és l’hora de tornar a allò que ens deien abans: les
normes poques i clares i que tothom sàpiga al menys a quina hora plegaran o fins a quina
hora serviran els “montaditos”. I pels qui creuen que és tant fàcil com aplicar tanta
normativa, repetir-los el que deia una autoritat de cert prestigi: “No està fet l’home per la
llei sinó la llei per l’home...”
També els posaré un exemple: des de l’estiu del 2005 rebo queixes de dos o tres
establiments, sempre els mateixos. El primer any em prenia la molèstia d’escriure els
propietaris apel·lant a la seva consciencia ciutadana perquè mesurés el volum de la música
i evités les molèsties als veïns, des d’aleshores cada estiu ha estat igual, semblaria que
alguns gaudeixen de total impunitat. Per cert, i faig un incís, una d’aquestes nits alegres hi
havia un veí que l’endemà sortia de viatge amb cotxe a les cinc del matí, com que
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l’esperaven moltes hores de conduir, veient que l’alegria seria llarga, se n’anà a dormir
fora, en un altre pis del casc antic de St. Joan. Quan a les cinc en punt agafava el cotxe per
iniciar el viatge es trobà, sorprès, amb una sanció per aparcar sense tenir la targeta de ve.
L’administració que no li garantia el dret a descans havia estat, ara sí, diligent sancionant-lo
perquè havia aparcat sense la targeta de veí de dotze de la nit a sis de la matinada. Quan
m’ho explicava se’l veia content... I en tenia motius perquè aquest administració bipolar
desconcerta.
Però torno als sorolls, durant alguns estius només hi havia un aparell de sonometria que no
funcionava, un cop reparat es comprovà que no estava homologat, total que no es podia
fer res. Per fi, l’any passat, es volgué fer una sonometria com s’ha de fer, amb totes les
garanties tècniques i legals. I, a quarts de deu del vespre, en el lloc més denunciat, es
presenta l’autoritat i els tècnics municipals, just enfront de l’establiment, planten la
paradeta davant la mirada encuriosida dels turistes i comencen la sonometria. Evidentment
aquella nit tota la clientela, inhibida per la presència dels uniformes i de tanta modernitat
tècnica se’n van anar, no fos cas que prenguessin mal. Aquella nit allò semblava un
convent de clausura. I, mentre això passava, els veïns denunciants ho miràvem tot des de
darrere dels finestrons. L’endemà quan jo, en veure’ls els deia: ja veuen que comencem a
anar bé, que ja posen fil a l’agulla, ahir, per fi va fer la sonometria, gairebé haig de fugir
per cames. Però, la història no acaba aquí: resulta que la prova jurídicament no era vàlida
perquè en la sonometria s’hi acumulaven les fresses de l’establiment veí.
Que els vinc a dir amb això? doncs el que sabem millor que jo: que moltes vegades
l’aplicació estricta de la legalitat, garantista, no serveix per ordenar la realitat, perquè en
aquest casos sí que és veritat que la vida va sempre per davant de la norma, que cal farcir
l’actuació municipal amb la dosi adequada de normativa complementada pel tracte directe i
la sanció ràpida.
I, posats a buscar situacions on l’actuació administrativa municipal pot millorar ens
referirem a l’ocupació de la via pública, segon tema concret que volia comentar-los. I els
trameto la pregunta que es fan molts ciutadans: “tan difícil és marcar visiblement l’ocupació
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permesa, tan difícil és condicionar l’ocupació de la via pública a la senyalització prèvia del
que s’autoritza?” “Amb quin criteri s’atorga cada ocupació?” Vostès han de respondre.
Podríem seguir, però seria abusar de la seva paciència i ofendre la seva intel·ligència que ja
ha entès el missatge. Sé que el municipi té problemes més profunds, més estructurals,
socialment més sagnants que els que els plantejo, però la meva intervenció ha de reflectir
una part de la realitat, la que em transmeten els veïns i així ho intento fer.
Abans d’acabar els agrairé, de manera pública i sincera, el respecte i col·laboració que
tothom, regidors, regidores, i treballadors municipals, han manifestat envers la Institució
del Síndic, el mateix respecte i col·laboració que jo sento envers vostès, regidors,
regidores, i treballadors. Igualment manifesto el convenciment que, en el futur, cada
vegada seran més necessàries, en l’administració pública, eines de persuasió, mediació i
apropament similars a la institució del Síndic.
També voldria esmentar que des de fa uns mesos l’OMIC i Sindicatura de Greuges, ocupen
el mateix espai i comparteixen personal administratiu. Amb aquesta iniciativa tothom hi ha
sortit guanyant i pot ser un exemple d’optimització de recursos, sense encarir el servei per
millorar-lo. Una manera de fer adequada als temps que vivim.
4.- Fòrum de Síndics
Voldria recordar-los que els 43 Síndics de Catalunya ens agrupem en el que s’anomena
Fòrum de Síndics que vol donar suport als Síndics locals, homologar les seves actuacions i
potenciar la presència dels Síndics en el territori. Pel que fa al Baix Empordà, dues
poblacions més han manifestat la seva voluntat de crear-hi la figura.
I acabo amb la mateixa referència a la pel·lícula que esmentàvem al començament. Aquell
malefici de repetició inevitable s’acaba el dia que el protagonista canvia d’actitud, abandona
la prepotència, percep la sensibilitat aliena i és capaç d’apropar-s’hi respectuosament
meravellat de la sorpresa que qualsevol persona porta dins seu. A partir d’aquell moment,
enamorat de veritat, iniciarà il·lusionat una nova vida. I aquest és també el repte de
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l’administració fugir de qualsevol prepotència, apropar-se respectuosament al veí per iniciar
cada dia el camí que ens durà a una millor convivència.
Moltes gràcies!
Palamós, 25 d’octubre de 2011
Jordi Sistach i Roura
Síndic de Greuges Municipal
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DIETARI MES
DE GENER
2010
Data:
11/01/2010

Tipus:
Consulta

Descripció:
Rebut de la llum

14/01/2010

Mediació

14/01/2010

Consulta

19/01/2010

Queixa

Un veí demana
mediació sobre un
procediment
sancionador en el
que un veí demana
terminis per
executar la neteja
d’una parcel·la.
Una veïna exposa
una situació que
podria ser una
estafa
Hi ha un punt de
llum que des de fa
molt temps no
funciona

Admesa

Actuació:
Es deriva a la
OMIC

Sí

Resultat:

Positiu

Positiu

Sí

Col·laboració
amb l’àrea

Positiu
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DIETARI MES
DE FEBRER
2010
Data:
01/02/2010

Tipus:
Consulta

01/02/2010

Consulta

02/02/2010

Consulta

02/02/2010

Consulta

04/02/2010

Consulta

09/02/2010

Consulta

09/02/2010

Mediació

09/02/2010

Mediació

Descripció:
Sobre una sanció de
trànsit
Relativa a
l’empadronament
Relativa a les obres
d’insonorització de
la nau dels 50
metres
Una veïna planteja
els seus dubtes
sobre uns càrrecs
que li vol fer la
propietària de
l’habitatge on ella
viu en règim de
lloguer
Un veí planteja dues
consultes relatives a
l’empadronament
Un resident
estranger consulta
sobre la tramitació
relativa a la
sol·licitud d’una
prestació familiar
Un veí demana una
mediació per un
tema relacionat amb
l’adjudicació de
places escolars del
municipi
Una veïna
estrangera amb un
grau de discapacitat
reconegut en el seu
país d’origen
demana informació
per veure si seria
possible que aquí el
seu grau de

Admesa

Actuació:

Resultat:
Consulta
resolta
Consulta
resolta

Consulta
resolta

Consultes
resoltes
Consulta
resolta

Sí

Es parla amb
l’Administraci
ó Local i la
Direcció d’un
centre escolar
del Municipi

Retirada de la
mediació per
desistiment
del veí

Negatiu
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16/02/2010

23/02/2010

Queixa

Queixa

discapacitat sigui el
mateix.
Un veí denuncia el
mal estat d’un
carrer del municipi

Una veïna presenta
una queixa sobre
una sanció de trànsit

Sí

Positiu
Col·laboració
amb l’àrea de
Brigada i Via
Pública

Sí

Positiu
Col·laboració
amb l’àrea
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DIETARI MES
DE MARÇ
2010
Data:
01/03/2010

Tipus:
Consulta

03/03/2010

Queixa

03/03/2010

Queixa

15/03/2010

Queixa

29/03/2010

Queixa

29/03/2010

Consulta

Descripció:
Sobre el
procediment
d’identificació de
vehicles robats al
dipòsit de la policia
local
Relativa al precinte
del comptador
d’aigua i talls del
subministrament
d’aigua a un
habitatge
Relativa a
l’incompliment de
les normes de
circulació de
vehicles al barri de
St. Joan de Palamós
Relativa al possible
assetjament
immobiliari d’una
llogatera per part
del propietari actual
de l’habitatge
Relativa a sorolls i
molèsties veïnals

Un veí consulta
sobre una denúncia
de circulació que li
ha posat la Policia
Local

Admesa

Sí

Actuació:

Gestions amb el
regidor responsable
i amb la Companyia
d’aigües

Resultat:
Consulta
resolta

Positiu

Sí

Es parla amb la nova
Junta de l’associació
de veïns de St. Joan
Per veure si
mantenen la queixa

Pendent

Sí

Col·laboració amb
l’àrea

Pendent

Sí

Col·laboració amb
l’àrea i mediació
entre els propis
veïns.

Positiu

Consulta
resolta
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DIETARI MES
D’ABRIL
2010
Data:
07/04/2010

Tipus:
Consulta

07/04/2010

Consulta

04/04/2010

Queixa

12/04/2010

Mediació

13/04/2010

Mediació

15/04/2010

Queixa

20/04/2010

Queixa

Descripció:
Relativa a una
denúncia de
circulació de la
policia local
Relativa al
finançament sense
consentiment i
sense haver-se
realitzat la
instal·lació d’un
aparell d’aire
condicionat.
Relativa al mal estat
de les voreres del
carrer de la Mercè.
Relativa a un
conflicte entre veïns
per un gual
Relativa a un
conflicte entre
llogater i propietari
d’un habitatge. Atès
que els comptadors
són comunitaris, els
llogaters tenen por
de que el propietari
no aboni els cost
d’un
subministrament
energètic, cost que
ells prèviament li
han pagat.
Relativa a un
conflicte de
molèsties i sorolls
amb una veïna
Relativa a les
barreres
arquitectòniques
existents a la zona
del centre “Palamós
Gent Gran” i el

Admesa

No

Sí

Actuació:

Resultat:
Consulta
resolta

Derivada a la
OMIC

Gestions amb el
regidor
responsable
Col·laboració
amb l’àrea

Positiu

Sí

Col·laboració
amb l’àrea

Positiu

Sí

Col·laboració
amb l’àrea

Positiu

Sí

Col·laboració
amb l’àrea

Positiu

Sí

Positiu
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20/04/2010

Queixa

28/04/2010

Queixa

30/04/2010

Consulta

supermercat Esclat
Relativa a les
dificultats de pas,
pels passos de
vianants els dimarts,
causada per les
parades del mercat
Relativa a la manca
de resposta de
l’Ajuntament a una
instància sol·licitant
la retirada d’un fanal
que dificulta l’accés
a un gual.
Relativa a la petició
del certificat al
Registre Civil d’una
partida de
naixement.

Sí

Col·laboració
amb l’àrea

Pendent

Sí

Col·laboració
amb l’àrea

Positiu

Es demana la
col·laboració del
Sr. Pere
Trijueque.

Consulta
resolta
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DIETARI MES
DE MAIG
2010
Data:
03/05/2010

Tipus:
Consulta

Descripció:
Una Sra. consulta
sobre què pot fer
per aturar la
subhasta del seu
habitatge.

03/05/2010

Queixa

24/05/2010

Consulta

26/05/2010

Queixa

Relativa a una
denúncia de
circulació de la
Policia local.
Relativa a uns
problemes de
filtracions en un
habitatge arrel de la
nevada. Sol·liciten
informe de Serveis
Tècnics per avaluar
el risc
Relativa a la falta de
resposta a la
sol·licitud
d’informació
presentada a
l’Ajuntament per
l’obertura d’un
centre C.A.S. al
C/Rosselló,9.

28/05/2010

Consulta

Relativa a
assetjament
immobiliari

Admesa

Sí

Actuació:

Col·laboració
amb l’àrea

Resultat:
Malauradament
el desnonament
segueix un
procés que en
aquest moment
no es pot aturar
Positiu

Consulta resolta

No

S’informa als
veïns del
tipus de
centre que
s’obrirà en el
seu
immoble, de
l’organisme
responsable
(Diputació
de Girona)

Positiu

Consulta resolta
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DIETARI MES
DE JUNY
2010
Data:
15/06/2010

Tipus:
Consulta

16/06/2010

Queixa

17/06/2010

Queixa

22/06/2010

Consulta

28/06/2010

Consulta

28/06/2010

Queixa

Descripció:
Una Sra. consulta
sobre el tràmit de
la Llei de la
Dependència i la
seva situació en
particular
Relativa a les
molèsties de
brutícia i olors
causades per la
situació d’uns
contenidors, que a
més dificulten el
pas de vianants per
la vorera.
Relativa a una
denúncia de
circulació
Relativa a la por de
les possibles
molèsties que li
podrien ocasionar
els veïns en la
celebració de la nit
de Sant Joan
Relativa a un cas de
reclamació
patrimonial

Admesa

Actuació:

Resultat:
Consulta
resolta

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable

Negatiu

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable

Positiu

Relativa als horaris
i sorolls d’alguns
bars de la platja

Sí

Consulta
resolta

S’informa a la
interessada de
la normativa i
dels tràmits a
seguir per
presentar la
reclamació.

Consulta
resolta

Ens adrecem a
la regidoria de
turisme i
comprovem que
les clàusules
d’adjudicació
preveuen la
situació
denunciada.

Positiu
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DIETARI MES
DE JULIOL
2010
Data:
12/07/2010

Tipus:
Consulta

Descripció:
Relativa a una
reclamació sobre
l’atenció insuficient i
mala gestió del Cap
dels Serveis
Integrals del Baix
Empordà

Admesa

13/07/2010

Queixa

Sí

15/07/2010

Queixa

Relativa a
senyalització viària
insuficient al
C/Carmel on
l’estacionament de
vehicles dificulta la
circulació i accés a la
Biblioteca municipal
de les persones amb
mobilitat reduïda.
Relativa a
problemes
d’estacionament i
mobilitat de vehicles
i persones a al zona
de la Residència
Palamós Gent Gran i
de la Llar d’infants.

19/07/2010

Consulta

Relativa a
problemes de retard
en la percepció
d’una prestació
econòmica
favorable sol·licitada
a través de la Llei de
la dependència i per
a obtenir una plaça
en alguna residència
pública per a una
persona gran.

Sí

sí

Actuació:
Es contacta
amb els
responsables
del servei per
tal de concertar
una entrevista
en la que la
veïna exposi la
seva queixa.
Gestions amb
l’àrea
responsable

Resultat:
Consulta
resolta

Gestions amb
l’àrea
responsable. Es
demana una
major
presència
policial per fer
respectar les
senyalitzacions.
Es contacta
amb Palamós
Gent Gran, que
informa que
atesa la situació
de la veïna s’ha
trobat un
aplaça
residencial
d’emergència,
fora del
municipi, a
l’espera de que
n’hi hagi una a

Positiu

Positiu

Consulta
resolta
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28/07/2010

Consulta

Relativa a un cas de
reclamació
patrimonial

21/07/2010

Consulta

22/07/2010

Queixa

Relativa a un cas de
reclamació en la
facturació errònia
de consum d’aigua
de la Companyia
Cappsa
Relativa als sorolls
que provoquen dos
establiments amb
servei de bar, situats
en el casc antic de
Palamós, que
impedeixen el
descans dels veïns.

29/07/2010

Queixa

Relativa als sorolls
que provoca la
màquina de neteja
dels carrers dels
casc antic, en horari
nocturn, que
impedeix el descans
dels veïns

Palamós. Pel
que fa a la
prestació
econòmica es
trasllada la
informació al
veí
S’informa a la
interessada de
la normativa i
dels tràmits a
seguir per
presentar la
reclamació.
Es fan gestions
directes amb
Cappsa

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable,
arribant a
efectuar-se una
sonometria per
part de la
Policia Local
sense cap èxit,
atès que la
parafernàlia de
la prova va
alertar als
usuaris del
local.
Gestions amb
l’àrea
responsable qui
ens comunica
que
efectivament
va haver-hi una
neteja
extraordinària
durant dues
nits. Pel que fa

Consulta
resolta

Consulta
resolta

Negatiu.
Cal esmentar
que la
problemàtica
arriba al
Síndic des de
fa sis anys,
sense que
s’hagi
aconseguit
res malgrat la
repetida
insistència
del Síndic.
Negatiu a la
sol·licitud del
veí.
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29/07/2010

Consulta

Relativa a un cas de
revisió cadastral
d’una finca, en la
que el veí es mostra
escandalitzat de
l’increment que li ha
suposat.

29/07/2010

Consulta

Un veí pregunta si el
mes d’agost és hàbil,
perquè vol iniciar un
contenciós
administratiu contra
el cost de les quotes
de les contribucions
especials del nucli
antic

a l’avís sonor
de marxa
enrere del
vehicle, s’està
en el
compliment
d’una
normativa
obligatòria
Es contacta
amb Serveis
Econòmics
comprovant
que
efectivament el
cost de l’Impost
de l’increment
del valor dels
terrenys
(I.I.V.T.), ha
augmentat
molt, però que
el procediment
és el correcte

Consulta
resolta

Consulta
resolta,
efectivament
el mes
d’agost és
inhàbil
judicialment.
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DIETARI MES
D’AGOST
2010
Data:
04/08/2010

Tipus:
Consulta

Descripció:
Relativa a
informació per
trobar feina

10/08/2010

Queixa

Relativa a
l’aparcament de
vehicles al c/
Montaner i coris
entrant des del C/
Enric Vincke.
Relativa als horaris
de funcionament del
supermercat del C/
Enric Vincke
Relativa al mal
funcionament dels
ordinadors de la
Biblioteca i a la
manca de resposta a
la seva reclamació
interposada a l’àrea
corresponent.
Recomanació
instant al govern
municipal la inclusió
de les famílies
monoparentals com
a beneficiaries de les
bonificacions
previstes en les
ordenances fiscals
municipals.
Relativa als sorolls
per la constant
activitat durant tot
el dia i a la
perillositat del tipus
de mercaderies d’un
establiment amb
servei comercial
logístic situat en el

10/08/2010

Queixa

11/08/2010

Queixa

11/08/2010

Actuació
d’ofici

12/08/2010

Queixa

Admesa

Actuació:
S’informa a
l’interessat del
lloc adequat on
adreçar-se per
trobar feina

Resultat:
Consulta
resolta

Gestions amb
l’àrea
responsable

Positiu

Sí

Sí

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable
Gestions amb
l’àrea
responsable

Positiu

Positiu

Positiu

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable

Arxivat per
desistiment
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18/08/2010

Queixa

30/08/2010

Queixa

30/08/2010

Consulta

31/08/2010

Queixa

casc antic de
Palamós que
impedeix el descans
dels veïns
Relativa als
problemes de
convivència amb els
veïns per el tema de
sorolls i molèsties
constants que
impedeixen el
descans i que
afecten a la salut de
les persones
Relativa a un
conflicte per
l’actitud i
comportament d’un
policia local en un
equipament
municipal,
Relativa als ajuts de
Serveis socials per
desplaçament s de
la Gent Gran, amb
dificultats de
mobilitat, des del
seu domicili als
serveis sanitaris.
Relativa als
problemes de
brutícia i al perill
d’incendi de la zona
boscosa situada
darrera de l’Escola
Vedruna

Sí
Gestions amb
l’àrea
responsable

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable

Arxivat per
desestiment

Negatiu

Consulta
resolta.

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable

Positiu
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DIETARI MES
DE SETEMBRE
2010
Data:
15/09/2010

Tipus:
Queixa

Descripció:
Problemes causats
per la presència de
gavines al taulat
d’un domicili.

Admesa:
Sí

10/09/2010

Consulta

Relativa al
procediment per
vehicular una
queixa per les
molèsties de sorolls
provocats per la
càrrega i
descàrrega dels
camions de un
supermercat en
horari nocturn.

Atès que la
veïna no s’ha
adreçat
prèviament a
l’Ajuntament
, s’informa
que ha de
dirigir una
instància
comunicant
els fets i se
l’aconsella
que, un cop
presentada,
demani
entrevista
amb el
regidor
responsable

22/09/2010

Consulta

27/09/2010

Consulta

Relativa al
procediment que
cal seguir per
presentar una
reclamació
patrimonial amb
motiu d’un
accident causat pel
mal estat d’una
vorera.
Relativa al dret dels

Actuació:
Col·laboració
amb l’àrea
responsable,
que informa
que; l’extracció
de nius es pot
realitzar a la
primavera i
aplicar mesures
dissuasives que
afectarien la
comunitat
Gestions amb
l’àrea
responsable

Resultat:
Positiu

Consulta
resolta

Consulta
resolta

S’indica el lloc

Consulta
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ciutadans a rebre
una pensió no
contributiva
30/09/2010

Queixa

30/09/2010

Queixa

Relativa a la
publicació en la
web municipal
d’una convocatòria
d’oposicions per a
una plaça vacant
de tècnic auxiliar
amb caràcter
temporal
Relativa als
problemes d’un
club de futbol per a
desenvolupar les
seves activitats en
les instal·lacions
municipals.

on podrà rebre
assessorament
professional
sobre el tema.
S’informa a la
interessada de
la normativa i
dels tràmits a
seguir per
presentar la
reclamació.

Sí

Gestions amb
l’àrea
responsable

resolta

Desistiment
de la queixa,
atès que la
veïna porta
el seu
conflicte al
contenciós
administratiu
.
Positiu
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DIETARI MES
D’OCTUBRE
2010
Data:
04/10/2010

Tipus:
Queixa

10/10/2010

Queixa

Descripció:
Relativa a la manca
de senyalització
vertical a la zona de
la residència
Palamós Gent Gran i
de La Llar d’infants

Admesa:
Sí

No
Relativa a la no
actuació de la
Policia local davant
d’un conflicte veïnal
per delimitació de
les propietats
mútues.

13/10/2010

Queixa

Relativa als
problemes
d’inundacions d’un
habitatge quan plou.
La veïna es queixa
de que el
clavegueram del
carrer no pot
assumir la quantitat
d’aigua de pluja i
això fa que cada cop
que plou s’inundi
casa seva.

Sí

14/10/2010

Queixa

Pel constrenyiment
d’un compte bancari
i per la no devolució
d’una fiança, degut
a l’exigència del
pagament d’unes
obres de
reparacions d’un pis
a Barcelona
Relativa a un cas de
responsabilitat
patrimonial, donat

No

29/10/2010

Consulta

Actuació:
Col·laboració
amb l’àrea
responsable

Atès que els dos
veïns han
derivat el cas
per la via civil i
penal, el Síndic
en compliment
del que preveu
la seva
Ordenança, no
pot actuar.
Gestions amb
l’àrea
responsable i
amb la
companyia
d’aigües Capsa,
encarregada del
sanejament. Es
determina que
hi ha un
problema de
connexió de les
conduccions de
l’aigua.

Resultat:
Positiu

Positiu

S’informa al veí
que el cas que
planteja no és
competència del
Síndic.

Consulta
resolta
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29/10/2010

Consulta

que un dia de
tramuntana un
contenidor
d’escombraries es
va desplaçar fins
xocar amb el vehicle
propietat del veí , el
qual va patir
desperfectes
Relativa a demanar
un canvi
d’administrador
d’una comunitat de
propietaris.

S’informa a la
Comunitat de
veïns quina seria
la millor manera
de prendre la
decisió

Positiu
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DIETARI MES
DE NOVEMBRE
2010
Data:
Tipus:
08/11/2010
Queixa

29/11/2010

Consulta

16/11/2010

Queixa

21/11/2010

Consulta

23/11/2010

Consulta

25/11/2010

Consulta

Descripció:
Relativa als
problemes de
brutícia en una finca
veïna i la manca de
resposta municipal
als escrit presentats
per aquest motiu
Relativa a la situació
de legalitat o no de
la instal·lació d’un
muntacàrregues en
una comunitat de
propietaris.
Relativa al mal estat
del camí de Castell
que ha provocat un
accident de trànsit.
També es consulta
sobre la reclamació
patrimonial pels
danys soferts en el
vehicle.

Relativa als sorolls
nocturns d’origen
indeterminat que
perjudiquen el
descans de les
persones.
Relativa a l’import
d’una sanció per una
infracció de trànsit.

Relativa a la

Admesa:
Sí

Sí

Actuació:
Col·laboració
amb l’àrea
responsable

Resultat:
Positiu

Gestions amb
l’àrea
responsable

Consulta
resolta

Col·laboració
amb l’àrea
responsable

Positiu pel
que fa a la
reparació i
condicionam
ent del Camí
de Castell. En
quant a la
reclamació
patrimonial
es resta a
disposició del
ciutadà per
fer el
seguiment de
la mateixa.
Consulta
resolta

S’informa al veí
de la normativa
pel que fa a les
sancions i es
parla amb l’àrea
responsable

Consulta
resolta

Es contacta amb

Positiu
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impossibilitat de
traspàs d’una
hipoteca entre
familiars, perquè la
finca ja estava
embargada pel
Consell Comarcal del
Baix Empordà a
causa d’un deute
municipal

Sí

el responsable
del consell
comarcal del
Baix Empordà i
amb el director
del banc.

S’aconseguei
x establir una
fórmula
adequada per
resoldre la
situació.
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DIETARI MES
DE DESEMBRE
2010
Data:

Tipus:

01/12/2010

Consulta

15/12/2010

Consulta

15/12/2010

Queixa

16/12/2010

Consulta

Relativa a la situació
laboral.

20/12/2010

Consulta

Relativa a un

Descripció:
Admesa
Una veïna es queixa
perquè
repetidament li ha
tocat formar part
d’una mesa
electoral i demana
la manera d’arribar
a l’estament que
correspongui per
aconseguir que
aquest servei
comunitari es
reparteixi més
equitativament.
Relativa a un
conflicte entre
veïns, a causa de la
llarga durada i
molèsties que
comporten les obres
de rehabilitació de
la façana de l’edifici,
fet que està
perjudicant
econòmicament al
titular d’una
activitat d’hoteleria
situat en un local del
mateix edifici.
Relativa a la lentitud
Sí
en l’execució de les
obres que s’estan
fent a les voreres del
C/Enric Vincke, ja
que estan
paralitzades fa dies

Actuació:
Es plantejarà el
tema a la
propera junta del
Fòrum SD per
estudiar la
possibilitat
d’adreçar-se a
l’administració
corresponent i
exposar el tema

Resultat:
Consulta
resolta

Consulta
resolta

Es contacta amb
l’àrea
responsable i
s’adequa la zona
per disminuir les
molèsties i es
reprenen les
obres.

Positiu

Consulta
resolta

S’orienta al veí
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21/12/2010

Queixa

29/12/2010

Mediació

conflicte entre un
veí i un comerç de
venda
d’electrodomèstics.
Relativa a
problemes
d’inseguretat
ciutadana en un
espai comunitari
d’un immoble. Els
veïns ja s’han
adreçat repetides
vegades a
l’Ajuntament,
denunciant aquesta
situació, però la
situació és la
mateixa.
Relativa a la petició
d’una veïna que a
causa d’una fuita
d’aigua, demana a
Capsa que li ampliï
el termini proposat
per al pagament de
la factura.

afectat, derivant
la queixa a la
OMIC

Consulta
resolta

Sí

S’alerta la policia
local que efectua
un servei de
vigilància
esporàdica i
temporalment
per tal de
prevenir nous
incidents

Positiu

Sí

Es contacta amb
el responsables
de l’empresa per
arribar a un
acord.

Positiu
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ANNEX 2: DADES 2010
Expedients
Queixes

Consultes

49

36

Actuacions
d'ofici
1

Ac tuac ions
1; 1%
Queix es
C ons ultes
A c tuac ions d'ofic i

36; 43%

46; 56%

Situació de les
Actuacions
Tancades
80

En
tràmit
6
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Origen de les
reclamacions
Urbanisme Seguretat
i disciplina ciutadana
8
7
Serveis
socials
6

Via
Pública
9

Circulació i
Procediment Diversos
aparcaments administratiu
11
11
7

Cultura i Habitatge Medi
educació
Ambient
3

3

13

Reclamacions taxes i
patrimonials
tributs
3

4

Atenció
públic
1
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Presentació
sol·licituds
Presencial

Correu
electrònic
58

Telèfon
17

Correu

11

0

Correu Postal
Telèfon
Serie1
Correu electrònic
Presencial
0

10

20

30

40

50

60
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