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   PRESENTACIÓ 
 
Fidel amb el compromís de transparència i informació envers la 
ciutadania, com a síndic municipal de greuges de Figueres un any més 
presento la Memòria corresponent a la tasca duta a terme al llarg del 2011. 
 
La Memòria 2011 destaca que aquesta oficina ha efectuat durant aquest 
any un total de 103 actuacions. Les queixes tramitades sumen un total de 
68 actuacions, de les quals 4 han estat d'ofici a iniciativa del mateix 
síndic. Quant a la seva resolució, cal destacar que només un 12% 
d'expedients no ha estat acceptat per l'Administració, mentre que la resta 
s'han tancat amb una resolució favorable totalment o parcialment als 
interessos de la ciutadania, o bé resten en tràmit de resolució. 
 
Òbviament, la crisi econòmica ha estat també present en algunes de les 
entrevistes, consultes i problemes plantejats durant el 2011. Malgrat la 
meritòria tasca que duu a terme l’Àrea municipal de Serveis Socials, és 
inevitable que alguns ciutadans i ciutadanes especialment colpejats per la 
crisi acudeixin també a les dependències del síndic, si més no per 
explicar-li els seus problemes quasi sempre greus i referits, sobretot, a 
temes com l'habitatge i el treball. 
  
En aquests casos tan punyents cal tenir present el que ens recordava la 
Junta Directiva del Fòrum SD a propòsit del Nadal: "Els nostres mitjans 
són humils: només tenim la paraula, la capacitat de persuasió i la 
condició il·lusionada que sempre és possible millorar l'actuació de 
l'Administració local". 
 
Permeteu-me que acabi amb un paràgraf de les conclusions de les IV 
Jornades Estatals de Defensors locals a Granada: "Són una nota de relleu 
de la fortalesa dels defensors locals l'atenció personalitzada, la proximitat 
de la institució, l'agilitat en la tramitació i la seva independència política". 
 
Aquests són els reptes que intento assolir en les meves actuacions com a 
síndic de la ciutat de Figueres. 
 
Figueres, gener de 2012 
 
Eduard Puig Pujol 
Síndic Municipal de Greuges 



                              RELACIÓ D’EXPEDIENTS 
 
 

GREUGE OBJECTE DE LA QUEIXA ACTUACIÓ RESOLUCIÓ
 
 
1. ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

 
1.1 Habitatge 
 
11 EX 037 Un ciutadà manifesta que ha 

sol·licitat un pis de lloguer al 
Departament d'Habitatge de 
l'Ajuntament, però li diuen que no 
poden concedir-li. És un pare vidu, 
amb baixa de llarga durada i amb un 
fill amb disminució psíquica i un 
grau d'invalidesa del 97%. No pot 
seguir vivint al pis actual perquè els 
seus ingressos no li permeten 
pagar el lloguer. 
 

El síndic s'entrevista amb la 
regidora de Benestar Social i, 
posteriorment, amb el tècnic de 
l'Oficina d'Habitatge. Taslladen la 
petició al Departament 
d'Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. Posteriorment, la 
Generalitat comunica haver 
aconseguit un pis de renda 
limitada. 

Estimada i 
acceptada 

11EX 041 Un ciutadà manifesta que l'any 2010 
va cobrar una ajuda de lloguer 
d'uns 140 € mensuals. Ara li diuen 
que no té dret a cobrar-ho perquè 
no ha residit a Catalunya els darrers 
cinc anys, però ell afirma que 
només es va absentar de Catalunya 
6 mesos del 2008 i 6 del 2009. 
 

El síndic parla amb el 
responsable de l'Àrea 
d'Habitatge, qui resol que, 
segons les normes de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, punt 
1 de l’apartat ‘Requisits per 
continuar gaudint de la 
prestació’, “s’ha d'acreditar la 
residència i el domicili a 
Catalunya durant un termini 
mínim de 5 anys, dos dels quals 
han de ser immediatament 
anteriors a la data de la 
presentació de la declaració de 
compliment”. D’acord amb això, 
aquesta persona no té dret a 
percebre l’ajuda per habitatge, ja 
que una part dels dos darrers 
anys ha viscut fora de Catalunya. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

 
 
1.2 Qualitat ambiental 
 
11EX 021 Un ciutadà protesta per la poca 

vigilància que, al seu parer, hi ha en 
un parc municipal. Cada dia són 
més les persones incíviques que 
aprofiten aquest entorn natural per 
anar-hi amb gossos que hi fan les 

S’exposa la queixa al regidor 
corresponent i al cap de la 
Guàrdia Urbana, els quals 
afirmen que els agents faran 
passades pel parc en franges 
horàries estratègiques de major 

Mediació 



seves necessitats i que els seus 
propietaris no es molesten a 
recollir. Demana que algú hi posi 
remei. 
 

afluència canina. 

11 EX 038 Una senyora de 91 anys viu en uns 
baixos i al pis de sobre hi ha fuites 
d'aigua que li ocasionen 
desperfectes i que ja ha denunciat 
repetidament sense èxit. Ara ho vol 
denunciar al departament 
corresponent de l'Ajuntament 
perquè inspeccionin el cas. 
 

El síndic recomana que procurin 
arribar a una solució amistosa 
amb el veí abans de denunciar-
lo. D'acord amb aquest consell, 
aturen la presentació de la 
denúncia a l’espera de les 
negociacions. 
 

Mediació 

11 EX 042 Un ciutadà manifesta que un 
garatge situat prop de casa seva té 
un timbre automàtic que dóna a 
l'exterior i que sona quan algú hi 
entra. A la nit, és molt molest per al 
veïnat. Han fet gestions personals 
per resoldre-ho, però no els han fet 
cas. 
 

Es sol·licita informació al 
Departament de Medi Ambient el 
qual, després de dues 
inspeccions, informa que el 
nivell d'avaluació del timbre és 
de 53,1 dB, i que el nivell permès 
per la legislació és de 70 dB. Per 
tant, el nivell d’immissió sonora 
del garatge és dintre dels límits 
permesos. 
 

Estimada i 
acceptada 

11 EX 046 Un ciutadà presenta dues queixes: 
la primera, per sorolls d'alguns 
veïns dins de l'edifici, i la segona, 
per molèsties causades per 
persones que es dediquen a xerrar 
en veu alta i a fer soroll al carrer 
fins a la una de la matinada. Ha 
denunciat el cas a la Guàrdia 
Urbana sense resultats positius. 
 

El síndic li facilita dues 
possibles solucions: recórrer a 
un servei de mediació o 
denunciar-ho per escrit a la 
Guàrdia Urbana. 
Tres mesos després, el ciutadà 
encara no ha respost, per la qual 
cosa s'arxiva l'expedient per 
desestimació. 

Arxivades 
per 
desestimació

11 EX 059 Un ciutadà presenta una queixa per 
dos problemes a la seva comunitat 
de veïns: 
1. Una família que no disposa de 
subministrament elèctric per falta 
de pagament ha instal·lat un 
generador que, a més a més del 
perill que implica, fa molt de soroll. 
2. Una altra família té un gos de raça 
rottweiler perillós que es passa el 
dia bordant i defecant pel pis. 
Ambdós problemes s’han denunciat 
a l'Ajuntament i als Mossos 
d'Esquadra, sense resposta. 
 

El síndic es posa en contacte 
amb els departaments de Medi 
Ambient, Serveis Socials i 
Llicències, que manifesten que 
en prenen nota i que actuaran en 
aquest cas. 

Estimada i 
acceptada 
parcialment 

11 EX 062 Un ciutadà exposa que, malgrat els 
comunicats i decrets favorables 
rebuts de l'Ajuntament, no s’ha 

Es torna a insistir als 
departaments implicats perquè 
resolguin aquest assumpte 

Pendent 



retirat l'antena de telefonia mòbil del 
terrat de casa seva, la qual continua 
funcionant a ple rendiment. 
Expedient que renova l'anterior 
09/60 
 

pendent des de fa més de dos 
anys. 
 

10 EX 038 En un pis al costat del seu domicili 
hi ha un rusc d'abelles que 
molesten de tal manera que no 
poden sortir a una galeria. S'han 
queixat fa més de 4 anys a 
l'Ajuntament -Departament de Medi 
Ambient- i no han fet res. 

Posteriorment, la interessada diu 
que el problema ja està 
solucionat. 

Estimada i 
acceptada 

 
1.3 Urbanisme i disciplica urbanística 
 
11 EX 002 Un ciutadà va presentar una 

instància en què denunciava que el 
propietari d’un pis de l’edifici on 
habita havia realitzat obres en el 
pati de llums comunitari, les quals 
no van ser aprovades per la 
comunitat i són del tot il·legals. 
Va rebre un Decret pel qual, 
després d'una inspecció, es 
requeria al propietari que legalitzés 
la situació, i se li demanava el 
permís d'obres, així com el permís 
de la comunitat. 
D’això fa més de dos anys, i no 
solament no s'ha solucionat, sinó 
que ha ampliat les obres il·legals 
amb un teulat d'uralita. Sol·licita la 
intervenció del síndic. 
 

Es tramet la queixa al 
departament corresponent amb la 
recomanació que s’atengui un 
cas que fa massa temps que està 
pendent de resolució. 
 

 Pendent 

11 EX 007 Un ciutadà manifesta que, al seu 
dia, van instal·lar nous embornals al 
seu carrer, però van deixar l’obra 
sense acabar i el carrer ha quedat 
sense pavimentar i està malmès per 
aquesta causa. 
 

Es trasllada la queixa al 
Departament de Via Pública, que 
contesta el següent: “Estem al 
cas que queda pendent 
l'asfaltatge d'aquesta rasa. Ho 
havíem programat però hi havia 
cotxes aparcats i no es va poder 
entrar amb el camió. Suposo que 
ho farem abans de final de mes”. 
 
 

Estimada i 
acceptada 

11 EX 013 Un ciutadà presenta una queixa 
referent a unes obres d'urbanització 
per les quals l'Ajuntament els 
demana 66.701,37 €, quantitat que 
consideren exagerada i sobre la 
qual no han rebut cap explicació. 
 

Es trasllada la queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya, en tractar-
se d'un ciutadà d’un municipi de 
de la comarca. 
 

Mediació 



2. VIA PÚBLICA 
 
2.1 Circulació i aparcaments 
 
11 EX 003 Una ciutadana exposa que van 

imposar-li una multa d'aparcament. 
Es queixa perquè anava a deixar el 
seu fill i no va tardar gens a tornar 
al cotxe. Creu que tan bon punt la 
va veure arribar, l'agent va multar-
la sense esperar ni un minut. 
 

Se l’orienta sobre la manera com 
ha de redactar un recurs de 
reposició i on presentar-lo. La 
Guàrdia Urbana contesta que el 
vehicle estava en una zona de 
càrrega i descàrrega i, atès que 
no va trobar suficient justificació 
de la demandada per estacionar al 
lloc de referència, les al·legacions 
van ser desestimades. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 004 Un ciutadà presenta una queixa per 
la manca d'aparcaments al barri de 
l'Eixample. 
 

El síndic sol·licita informació al 
Departament de Via Pública i al 
cap de la Guàrdia Urbana, i la 
resposta és la seguent: "Aquest 
aparcament provisional es va 
habilitar durant les obres 
d'urbanització dels entorns de la 
pl. de la Música a causa de 
l’eliminació temporal de places 
d'aparcament. Actualment, el 
problema d'aparcament ja està 
resolt a la zona. Procedirem a 
acotar l'espai utilitzat 
habitualment. Aquesta és una 
finca privada que l'Ajuntament ha 
llogat per un any més (2011) i que 
després es retornarà al seu 
propietari i es posarà fi a la 
utilització provisional”. 
 

Mediació 

11 EX 006 Un ciutadà ha rebut una denúncia 
per circular sense utilitzar el 
cinturó de seguretat. A la butlleta hi 
consta “no entregada per 
conductor absent”. Creu que 
possiblement el van denunciar amb 
el vehicle en marxa, perquè no té 
constància de la infracció. Demana 
informació de com recórrer la 
denúncia. 

S’assessora a l’interessat de com 
fer un recurs. Posteriorment, fa 
efectiu el pagament en període de 
bonificació. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 012 Un ciutadà exposa que un camió de 
recollida d'escombraries va xocar 
amb el seu cotxe estacionat i li va 
aixafar la porta esquerra i li va 
trencar el mirall retrovisor. Vol 
arribar a un acord amb l’empresa 
responsable. 
 

Es demana informació a Fisersa 
Ecoserveis, que contesta que 
després de realitzar les 
comprovacions pertinents no 
tenen constància de cap 
incidència en la data i l'adreça 
esmentades en cap dels seus 
vehicles. 

Arxivat per 
desestima- 
ció. 



El síndic sol·licita més informació 
a la persona interessada, la qual 
no contesta. Després de tres 
mesos, es dóna de baixa per 
desestimació. 
 

11 EX 014 Una ciutadana exposa que va rebre 
un avís d'embargament. 
L'Ajuntament li va comunicar que 
corresponia a un deute de dos 
vehicles que es va vendre fa molts 
anys sense que el comprador els 
hagués donat de baixa. Durant  
aquests anys no ha rebut cap avís, 
i ara pretenen cobrar-li interessos i 
recàrrec de demora. Creu que 
podien haver esbrinat on vivia, ja 
que fou donada de baixa del padró 
de Figueres l’any 1997. 
 

Es sol·licita informació al 
Departament de Recaptació 
municipal, des d’on comuniquen 
que els recàrrecs no es poden 
treure. Que del pendent, en pot 
pagar una part fins al 5 d'octubre, 
i l'altra, fins al 5 de desembre. Se 
li adjunta nota del seu compte i 
les quantitats ajornades. 
 

Estimada i 
acceptada 
parcialment 

11 EX 015 Un ciutadà exposa que va rebre 
una comunicació perquè es 
presentés per recollir una 
notificació de sanció amb recàrrec 
de constrenyiment per estacionar 
en zona d'aparcament regulat 
sense distintiu. Va rebre dues 
notificacions de sanció a la seva 
bústia, obertes, amb 8 i 4 mesos de 
retard, respectivament, en relació 
amb la data de l’imprès. 
 

La denúncia li va ser enviada en 
data 18/05/10 amb el resultat 
d'absent en el domicili. En data 
02/07/10 es va publicar al BOP. En 
data 28/09/10 va ser enviada la 
sanció, que no va poder ser 
lliurada per absència al domicili, i 
es va publicar al BOP en data 
23/11/10. La providència de 
constrenyiment va ser enviada el 
04/05/11 i va ser lliurada. Contra 
aquesta notificació, l’interessat va 
presentar un recurs. La resolució 
es va intentar notificar en data 
20/04/11 i no va poder ser lliurada 
per absència al domicili designat 
per l’interessat. 
Posteriorment, va realitzar el 
pagament de la sanció més els 
recàrrecs i interessos.  
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 020 Un ciutadà exposa que va rebre un 
avís de cortesia en què se li 
notificava que havien intentat per 
dues vegades lliurar-li una sanció 
per conduir utilitzant un telèfon 
mòbil. Assegura que no ha rebut 
cap comunicació i que no condueix 
mai parlant per telèfon. 
 

Se’l va assessorar sobre com 
presentar un recurs. 
La resolució negativa de la 
Guàrdia Urbana es va intentar 
notificar, però no fou possible per 
absència al domicili designat per 
l'interessat. 
Posteriorment va fer el pagament. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 022 Una ciutadana exposa que la van 
multar i la grua municipal li va 
retirar el cotxe en haver aparcat en 

La interessada va presentar un 
recurs de reposició. Un cop 
estudiat el cas per l'instructor, 

Estimada i 
acceptada 



espai prohibit. Creu que el senyal 
indicador de la prohibició no estava 
correctament situat i, a més, el van 
canviar de lloc. Va presentar un 
recurs que ha estat denegat. Vol 
que la Guàrdia Urbana li respongui 
les seves peticions. 
 

aquest ha conclòs que, per 
causes de força major, se li 
acceptaran les al·legacions. 
 

11 EX 023 Un ciutadà exposa que van 
imposar-li dues multes per aparcar 
en zona blava sense distintiu. 
Al·lega que va presentar un recurs i 
que va pagar el tiquet 
corresponent, i en presenta el 
comprovant. D’altra banda, ha 
rebut de “la Caixa” una notificació 
d'embargament per l'import 
d'aquestes multes. 
 

El síndic exposa el cas a la 
responsable de l’oficina de 
Recaptació, que li contesta el 
següent: “L'article 14 de 
l’Ordenança de circulació diu que 
la denúncia formulada per falta de 
comprovant horari, per no 
col·locar-lo en un lloc visible o 
per sobrepassar el límit horari 
indicat en el comprovant quedarà 
sense efecte si, dins l’hora 
següent a la formulació 
d'aquesta, el conductor obté un 
comprovant especial en les 
màquines expenedores de 
tiquets. S’haurà de dipositar el 
comprovant especial i la denúncia 
a les bústies especials 
instal·lades a la via pública a 
aquest efecte. D' acord amb 
aquesta Ordenaça, l’anul·lació 
queda sense efecte si es sol·licita 
més tard del termini d'una hora a 
partir de la sanció, tal com va 
succeir amb el tiquet presentat. 
Referent a l’altra multa, el servei 
de multes no té cap comprovant 
de pagament i, en no haver-hi 
constància d’anul·lació, no es pot 
deixar sense efecte”. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 027 Un ciutadà exposa que tanca el seu 
vehicle en un garatge. Davant del 
gual, hi aparquen cotxes que 
impedeixen l'entrada o la sortida. 
Ha avisat repetidament la Guàrdia 
Urbana però rarament hi acudeixen. 
Voldria saber si és possible 
instal·lar-hi pilons que impedeixin 
els aparcaments il·legals. 
 

Es presenta un escrit amb fotos 
en què es recomana que s’atengui 
la queixa, ja que és plenament 
fonamentada.  
 

Pendent
 
 

11 EX 030 Els responsables d’una empresa 
manifesten que els van multar un 
cotxe de l'empresa. Van rebre una 
comunicació de sanció de 301 € 

El síndic sol·licita informació a la 
Guàrdia Urbana, on li ensenyen 
l’expedient. Les notificacions es 
van fer correctament i totes van 

Estimada i 
no aceptada



en no identificar el conductor 
responsable de la infracció. 
Afirmen que no han rebut mai un 
requeriment sobre aquest tema, i 
que es tracta d’una empresa 
coneguda amb l’adreça, el correu 
electrònic i el telèfon perfectament 
registrats i localitzables. 
 

ser rebudes i signades per una 
empleada. L’expedient s'ha 
tramitat correctament. 
 

11 EX 035 Un ciutadà presenta dues queixes: 
La grua va retirar-li el cotxe, i en 
anar-lo a buscar al dipòsit van dir-
li que no podien lliurar-li perquè es 
tractava d'un vehicle robat.  
Ha intentat demostrar que li van 
robar i que li van retornar fa més 
d'un any i no se'n surt. 
Posteriorment, la grua va retirar-li 
el mateix cotxe degudament 
aparcat amb la imputació que es 
tractava d'un cotxe abandonat. 
Manifesta que el té al corrent de 
l'assegurança, la ITV i els impostos 
municipals. 
 

La Guàrdia Urbana contesta que 
el cotxe estava abandonat i 
denega el recurs. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 039 Un ciutadà exposa que van 
multar-lo a la zona blava i va 
abonar l'import de 12 € a la 
màquina en concepte 
d'anul·lació. Ara li reclamen 
l'import de la sanció més el 
recàrrec de demora. 
 

El síndic consulta el cas amb els 
responsables de Fisersa i 
l’informen que l’import de 12 
euros abonat a la màquina 
encarregada d'anul·lació no es 
va tenir en compte perquè es va 
efectuar fora del termini 
reglamentari que estipulen les 
Ordenances. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 044 Un ciutadà exposa que va rebre 
una notificació d'embargament 
del seu compte al banc per un 
import superior a 4.000 €. Ha acudit 
a la Guàrdia Urbana i li han 
comunicat que es tracta de multes 
per no haver notificat el domicili 
dels conductors de dos vehicles 
multats. Manifesta que no ha rebut 
cap notificació ni requeriment 
referents a aquestes multes. 
 

El síndic sol·licita a la Guàrdia 
Urbana una còpia dels 
expedients. Un cop estudiats, se 
li recomana que presenti un 
recurs de reposició al·legant que 
la DGT no tenia les dades 
actualitzades del seu vehicle i 
que les notificacions es van 
dirigir a un domicili incorrecte. 
Transcorreguts tres mesos, 
l’interessat no ha contestat, per la 
qual cosa s’arxiva l’expedient 
per desestimació. 
 
 

Arxivat per 
desestima 
ció 



11 EX 045 Una ciutadana exposa que van 
multar-la per aparcar un vehicle 
en zona d'estacionament amb 
horari limitat i sobrepassar en 5 
minuts el límit indicat en el 
comprovant. Va fer un recurs i li 
han denegat. Ara creu que pagar 
66 € per sobrepassar en 5 minuts el 
temps permès és totalment injust. 
 

Se li indica el dret que té de 
presentar un recurs de reposició. 
Posteriorment, comunica que el 
recurs de reposició ha estat 
desestimat. 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 049 Un ciutadà manifesta que van 
multar-lo per sobrepassar l'hora a 
la zona blava. Va fer l’anul·lació 
de la denúncia pagant 4 €. Ha 
rebut una carta certificada 
reclamant-li 60 €. Ha trucat a 
l'Ajuntament i li diuen que ha de 
presentar un recurs a l’OMAC. 
 

El síndic l’assessora sobre què cal 
fer per presentar un recurs. 
Transcorreguts tres mesos, 
l’interessat no contesta, motiu pel 
qual es tanca l’expedient. 
 

Arxivat per 
desestima- 
ció 

11 EX 050 Un ciutadà exposa que van 
enviar-li una notificació de títol 
executiu per una multa 
d'aparcament. Diu que aquesta 
adreça no existeix i que no van 
notificar-li la sanció correctament. 
Va recórrer i li han denegat la 
petició. 
 

El síndic demana informació a la 
Guàrdia Urbana, la qual 
comunica haver-li enviat tres 
notificacions i la posterior 
publicació al BOP, motiu pel qual 
el seu recurs no s’ha pogut 
atendre. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 055 Una ciutadana exposa que davant 
la guarderia on porta el seu fill hi 
ha una zona de càrrega i 
descàrrega. Freqüentment, quan 
deixen el cotxe per entrar la 
mainada, són multats per 
estacionar en aquesta zona. Creu 
que no és adient. 
 

Es demana informació a la 
Guàrdia Urbana, que manifesta 
que estudiarà la queixa. 
 

Pendent 

11 EX 056 Un ciutadà manifesta que van 
imposar-li una multa i la grua li va 
retirar el cotxe. Va recórrer la 
sanció exposant una sèrie 
d'arguments que, segons ell, 
rebatien la validesa de la sanció. 
Posteriroment, va rebre un Decret 
pel qual s’anul·lava i arxivava la 
multa en haver prescrit. Ara 
reclama que, tota vegada que la 
multa ha estat arxivada, li retornin 
els 87 € que va abonar pel servei 
de grua. 

Se l’assessora sobre com ha de 
presentar la sol·licitud. 
 

Pendent 



11 EX 060 Una ciutadana manifesta que li 
van imposar una multa per 
sobrepassar el límit horari d'una 
zona d'estacionament limitat (zona 
blava). Va procedir a l'anul·lació 
de la denúncia i va presentar un 
escrit d'al·legacions que li va ser 
denegat per haver efectuat 
l’anul·lació sobrepassats els 
seixanta minuts que fixa la 
normativa. Creu que no ha estat 
degudament atesa i vol presentar 
un recurs de reposició. 
 

Se l’assessora sobre com ha de 
presentar la sol·licitud. 
 

Pendent 

10 EX 043 Van imposar-li una multa per no 
obeir senyals de prohibició per a 
caravanes, derivats i vehicles 
condicionats com a habitatge.Com 
que el seu vehicle no és, ni pot ser, 
una autocaravana, i molt menys un 
habitatge, va presentar un recurs 
adjuntant tota la documentació i 
fotografies demostratives de l'error 
de la denúncia. Van desestimar-li el 
recurs i també el de reposició. Creu 
que és una denúncia totalment 
errònia. 

En tractar-se d'una queixa 
referent a un Ajuntament de la 
comarca, s'ha passat l'expedient 
al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 

Mediació 

 
2.3 Manteniment via pública 
 
11 EX 005 Una ciutadana presenta una 

queixa pel motiu següent: les 
voreres d’un carrer i les del pas de 
vianants són massa altes i hi falten 
rajoles. 
 

Es fa la consulta a l'Àrea de 
Manteniment Urbà i s’informa a 
la interessada de com ha de 
presentar la reclamació. 
Transcorreguts sis mesos, no s'ha 
presentat cap instància ni escrit 
a l'Ajuntament. 
 

Arxivat per 
desestima- 
ció 

11 EX 008 
 

Un ciutadà presenta una queixa 
pel mal estat d’una vorera davant 
la parada dels autobusos urbans. 
 

Es tramet la seva queixa al 
Departament de Via Pública. El 
dia 4 d'abril es procedeix a la 
reparació de la vorera. 
 

Estimada i 
acceptada 

11 EX 010 Una ciutadana manifesta que en 
una plaça hi ha un garatge que té 
una rampa d'accés pronunciada i 
ocupa tota la vorera. És molt difícil 
de travessar-la. Fa més de cinc 
mesos que va presentar una 
instància a l'Ajuntament i no ha 
rebut resposta. 

El síndic trasllada la queixa al 
regidor de Via Pública. 
Posteriorment, la interessada 
explica que s'ha resolt el 
problema i dóna les gràcies. 

Estimada i 
acceptada 



11 EX 029 En una escola pública van 
construir-hi un mur de pedra que 
s'està ensorrant i els nens que 
passen per allí agafen pedres que 
cauen a terra, la qual cosa és un 
perill per a ells. 
 

Es trasllada la queixa al 
Departament de Via Pública. 
 

Pendent 

11 EX 043 Diversos veïns d’un carrer han 
expressat la seva preocupació pels 
escocells d'uns arbres que han 
ocasionat alguna caiguda. 
Voldrien que s'arrangessin com els 
que hi ha a ecassos metres d’un 
altre carrer.  

El síndic planteja la queixa al 
responsable de Serveis Urbans, 
el qual manifesta que aquesta 
cruïlla està pendent d'una 
reforma que,s'efectuarà la tardor 
vinent. Aleshores serà el moment 
de solucionar el problema dels 
escocells. 
 

Estimada i 
acceptada 

11 EX 053 Un ciutadà presenta una queixa 
referent als accessos a una escola 
pública. Cal travessar un camp de 
gespa amb mal drenatge i equips 
de reg en funcionament. Tot plegat 
crea un fangar. 
 
 
 

El síndic es reuneix amb els 
responsables de Via Pública, els 
quals li manifesten que el 
problema ja està resolt. 
 

Estimada i 
acceptada 

11 EX 054 Un veí d’un carrer en obres es 
queixa perquè per sortir de casa 
seva, li cal esquivar una sèrie 
d'obstacles molt dificultosos. 
 

El síndic contacta amb el 
Departament de Via Pública. El 
regidor corresponent s'ha 
entrevistat amb el ciutadà i es 
posen d'acord per rectificar les 
molèsties. 
 

Mediació 

11 EX 063 Un ciutadà exposa que en un parc 
hi ha una paret amb dues pintades 
que creu que són ofensives i de 
mal gust, i demana que s'esborrin. 
 

El síndic es posa en contacte 
amb el Departament de Via 
Pública. Al cap de dos dies, els 
seus responsables responen que 
ja s'ha netejat la paret de les 
dues pintades. 

Estimada i 
acceptada 

 
 
3. ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
3.1 Atenció al públic 
 
11 EX 047 Una ciutadana es queixa d'una 

actitud discriminatòria envers la 
seva persona per part del vigilant 
d’una instal·lació municipal. 
 

Es demana informació als 
tècnics responsables de la 
instal·lació municipal, els quals 
trameten el reglament. 
 

Estimada i 
acceptada 

 



3.2 Procediment administratiu 
 
10 EX 046 Davant la negativa de l'Ajuntament 

de concedir-li el passi a segona 
activitat, ha recorregut al 
vicealcalde, el qual sol·licita al 
síndic informació i la seva opinió 
sobre aquest tema. 

El síndic emet un informe que 
dirigeix a l'Ajuntament i al 
vicealcalde. 
Després de 4 mesos no rep cap 
més petició i l’expedient s'arxiva 
per desestimació. 

Arxivat per 
desestimació

 
3.3 Llicències, taxes i tributs 
 
11 EX 026 Una ciutadana ha pagat l'impost 

de l'IBI i, posteriorment, ha rebut 
l'ordre de constrenyiment i el banc 
li ha carregat al compte. Ha pagat 
dues vegades el mateix impost. Ha 
reclamat, però sense èxit. 
 

El síndic sol·licita a la reclamant 
fotocòpia del rebut de 
pagament de l’IBI i de la 
notificació de constrenyiment. 
Després de dos mesos encara 
no ha respost. 

Arxivat per 
desestima-
ció 

11 EX 034 Un ciutadà ha rebut notificació 
verbal de “la Caixa” d'haver-li 
embargat 1.500 € del seu compte 
corrent. Ha sol·licitat informació i 
no la hi donen. Vol saber si el motiu 
d'aquest embargament prové de 
l'Ajuntament de Figueres. 
 

Es consulta amb l’Àrea de 
Recaptació des d’on informen 
que l’embargament és per 
l'impost de vehicles del 2002 al 
2011. Estudiat el cas, s'acorda 
descomptar per caducitat els 
impostos dels anys 2002 al 2006, 
per la qual cosa el total net a 
pagar és de 377,14 euros. Es 
comunica a l'interessat aquesta 
resolució i manifesta que hi està 
conforme. 

Estimada i 
acceptada 
parcialment 

11 EX 040 Un ciutadà ha rebut una notificació 
del banc que l’informa d’una 
“retenció per diligència 
d'embargament” per un import de 
297,84 €. Vol saber a quin 
departament de l'Ajuntament s'ha 
de dirigir per esbrinar el perquè 
d'aquest embargament. 
 

El síndic s'entrevista amb la 
responsable de l'Àrea de 
Recaptació, que li manifesta que 
l'Ajuntament és qui ha efectuat 
l'embargament. L'interessat 
comunica que ja farà la 
reclamació ell personalment. 
 

Arxivat per 
desestima-
ció 

10 EX 030 Un municipi té subscrit un conveni 
de subministrament d'aigua potable 
amb una companyia, la qual, 
segons l'interessat, realitza 
cobraments abusius per les obres i 
serveis que efectua als abonats. Ho 
ha denunciat repetidament a 
l'Ajuntament sense resultats 
positius. També va fer-ho al 
Departament d'Indústria de la 
Generalitat,i li van contestar que 
contractés els serveis d'un advocat. 

En tractar-se d'una queixa 
referent a un municipi de la 
comarca, es trasllada al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 

Mediació 



4. SERVEI A LES PERSONES 
 
4.1 Cultura i educació 
 
11 EX 011 Una ciutadana manifesta que no 

ha rebut informació ni model de 
sol·licitud per a les inscripcions 
escolars d'aquest any. Ha parlat 
amb l'Ajuntament i li diuen que no 
hi havia ningú a casa seva. Al·lega 
que no li van deixar cap avís i que 
sí que té bústia, contràriament al 
que indiquen. 
 

El síndic es posa en contacte 
amb el Departament d'Educació 
perquè trametin tota la 
informació que es requereix, la 
qual es lliura al domicili de la 
reclamant. 
 

Mediació 

11 EX 019 Una ciutadana presenta una 
queixa referent a unes bases que 
regeixen la convocatòria pública 
per a la concessió d'ajuts de 
caràcter econòmic per a la llar 
d'infants. Es tracta d'una família 
monoparental i nombrosa (3 fills), i 
creu que les bases no s'ajusten a la 
llei. 
 

En tractar-se d'un cas que afecta 
la Generalitat de Catalunya, es 
tramet al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 

Mediació 

11 EX 025 Un ciutadà presenta una instància 
en què manifesta el seu desacord 
amb la sol·licitud telemàtica per 
formar part d'unes oposicions 
convocades pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

En data 21/7/2011, el Síndic de 
Greuges de Catalunya contesta 
que s'ha atès la sol·licitud del 
reclamant mitjantçant un escrit 
que ha adreçat al Departament 
d'Ensenyament. 
 

Mediació 

 
4.3 Reclamacions patrimonials 
 
11 EX 028 Una persona manifesta que li van 

sostreure una caixa que tenia sota 
la taula de la parada del Mercat 
de Nadal, a la plaça de 
l'Ajuntament. Va presentar una 
instància, incloent-hi la denúncia 
davant els Mossos d'Esquadra, en 
què sol·licitava que es fes càrrec 
del sostret l'assegurança de 
responsabilitat civil de la mateixa 
fira. Ho ha reclamat repetidament. 
 

El síndic consulta amb el 
Departament de Promoció, que 
desestima la petició atès que 
l’assegurança no es fa càrrec 
dels objectes de les parades 
durant la nit, ja que no hi ha 
servei de vigilància. D’altra 
banda, ja es va informar per 
escrit sobre aquest aspecte a 
tots els firaires. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

10 EX 004 Una ciutadana exposa que abans de 
les festes de Nadal van instal·lar 
uns elements lluminosos davant la 

L'Àrea de Via Pública manifesta 
que ha resolt aquest problema 
mitjançant unes plaquetes 

Estimada i 
acceptada 
parcialment 



seva façana sense demanar permís 
ni a ella ni a cap veí de l'immoble 
que hi van causar desperfectes.Va 
reclamar sense efecte. 
 

metàl·liques que preserveran les 
façanes. No s'accepta la seva 
reclamació patrimonial. 

10 EX 020 Un ciutadà exposa que va presentar 
una instància en què reclamava pels 
desperfectes causats al seu vehicle 
per uns passos elevats per a 
vianants construïts per l'Ajuntament 
de Figueres al tram de la N-260 
(ctra. de Llançà), entre el Camí del 
Molí i el carrer de la Via Làctia. Fa 
cinc mesos i encara no ha rebut 
resposta. 
 
 

Després de diverses gestions, la 
regidora corresponent comunica 
que s'ha acceptat la seva 
reclamació. 

Estimada i 
acceptada 

11EX 052 Exposa que va presentar una 
instància acompanyada de factura 
per fer una reclamació patrimonial 
per danys al seu cotxe en un pas 
elevat molt pronunciat a la rda. Sud. 
D’això fa un any i mig i encara no ha 
rebut resposta. 

Es fan diverses gestions a 
l’oficina corresponent i es  
recomana prendre una ràpida 
resolució. 

Pendent 

 
4.4 Serveis Socials 
 
11 EX 033 Una ciutadana exposa que viu en 

un pis amb hipoteca propietat del 
seu fill. Ara aquest no pot pagar-la i 
vol vendre el pis. Demana que 
l'Ajuntament li proporcioni un 
habitatge, ja que cobra una pensió 
de 400 € i no pot pagar hipoteca ni 
lloguer. Ho ha sol·licitat 
repetidament a Benestar Social i no 
li donen resposta. 
 

Feta la consulta a Serveis 
Socials, responen que no té dret 
a l'ajuda per lloguer perquè té 
uns ingressos superiors al mínim 
exigit per la llei. 
 

Estimada i 
no 
acceptada 

11 EX 051 Un ciutadà manifesta que no ha 
rebut els xecs corresponents als 
mesos de juliol i agost del PIRMI. Ha 
acudit a Serveis Socials i li diuen 
que presenti unes instàncies a 
l'oficina de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 
N'ha presentat tres sense obtenir 
resposta. 
 

En tractar-se d’un cas que 
afecta la Generalitat, es deriva 
el cas al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 

Mediació 

 
 
 



4.5 Empreses municipals 
 
11 EX 024 Una ciutadana presenta una doble 

queixa:  
-pretenen cobrar-li 417 € per la 
instal·lació d'un comptador d'aigua 
al seu pis. Diu que el comptador és 
de la seva propietat i troba 
excessiu el cobrament. 
-Un tècnic de l'Ajuntament ha 
passat tres vegades a inspeccionar 
les filtracions d'aigua d'un pis de la 
seva propietat. No li lliuren els 
informes d'aquestes inspeccions. 
 

Es consulten ambdós temes de 
la queixa amb Fisersa i amb el 
responsable de l'Oficina 
d'Habitatge. 
Fisersa contesta: “Es va donar de 
baixa com a abonat i des 
d'aleshores el pis no tenia aigua. 
Quan va venir per contractar 
l’aigua se li va demanar la 
documentació pertinent. Com 
que no tenia la cèdul·la 
d'habitabilitat, tal com indica el 
Reglament municipal, i com que 
la intenció era fer-hi unes petites 
obres d'adaptació, va contractar 
un comptador provisional 
d'obres. Efectivament, el cost de 
la factura amb IVA inclòs puja 
417,50 euros. Tanmateix, cal 
considerar que hi ha 250 euros 
que són de fiança de 
contractació, és a dir, un import 
retornable ”. 
L'Oficina d’Habitatge ens envia 
còpia dels informes de dates 
10/02/04, 20/04/2004, 31/05/04 i 
05/05/10, els quals es reenvien a 
la reclamant. 
 

Estimada i 
acceptada 
parcialment

11 EX 036 Un ciutadà presenta una queixa 
perquè al rebut de Fisersa hi consta 
una quantitat en concepte 
d'escombraries, però també li 
lliuren un altre rebut on li cobren 
una quantitat en concepte 
d'escombraries sense aigua. Creu 
que li fan un cobrament duplicat. 

El síndic consulta el cas al 
Departament de Rendes, des 
d’on l'informen del següent: 
La factura de Fisersa correspon 
al contracte d’un pis i la 
facturació és d´ús domèstic. El 
rebut de l'Ajuntament, de 237,50 
euros, correspon a la quota 
anual de la taxa d'escombraries 
que han de satisfer tots els 
comerços segons els metres 
quadrats de superfície. Per tant, 
el primer rebut correspon al 
domicili,i el segon, al comerç. 
 

 
Estimada i 
acceptada 

11 EX 048 Un ciutadà informa que el seu 
immoble presenta unes esquerdes 
a causa d'un fanal d'enllumenat 
públic instal·lat a la façana del seu 

Es reclama a la regidoria de Via 
Pública que es torni a estudiar el 
cas, amb la recomanació 
d’atendre les raonables 

Pendent
 
 



habitatge. Va enviar un escrit de 
reclamació a Fisersa, SA, el 
02.06.03, i després de tres anys i 
mig encara no  s'ha solucionat, tot i 
que l'esquerda s'ha fet més gran i 
podria produir danys a l'edifici i als 
vianants. 
 

peticions del reclamant. 
 

11 EX 061 Un ciutadà presenta dues queixes: 
- Les màquines expenedores de 
tiquets de les zones 
d'estacionament amb horari limitat 
no indiquen clarament el termini 
per procedir a l'anul·lació de les 
multes. Manifesta que les 
instruccions a les màquines son 
confuses.  
- La renovació de les targetes de 
transport del bus urbà de Figueres 
és molt complicada i exigeix molta 
paperassa (certificat 
d'empadronament, fotocòpia DNI, 
comprovant pagament, dues 
fotos...). Creu que els tràmits 
haurien de ser més àgils i amb 
menys burocràcia. 
 

El síndic es reuneix amb els 
reponsables i presenta les dues 
queixes. Aquests contesten que 
les estudiaran i presentaran les 
seves conclusions a l’Oficina del 
Síndic. 
 

Estimada i 
acceptada 
parcialment

 
 
5. DIVERSOS 
 
11 EX 001 Una ciutadana vol denunciar 

irregularitats i maltractaments en 
un centre sanitari envers, segons la 
seva opinió, una pacient amiga 
seva. 
 

La interessada desisteix de la 
seva reclamació. 

Arxivat per 
desestima- 
ció 

11 EX 018 Un ciutadà vol saber quin és el 
codi postal de Vilatenim. Sovint 
pateix inconvenients per la 
indefinició i la confusió que hi ha 
entre els codis de Vilatenim i de 
Figueres. 
 

Es trasllada la petició al 
Departament d'Estadística, el 
qual envia una carta al 
Departamento General de 
Tráfico, Jefatura de Girona. La 
resposta és que el municipi de 
Figueres en té dos: el 17.600 per 
a la ciutat de Figueres i el 17.484 
corresponent a l'antic municipi 
de Vilatenim. 
 
 
 

Mediació 



11 EX 031 Un dels responsables d’ANADIR 
(Asociación Nacional de 
Afectados de Adopciones 
Irregulares) vol demanar dades 
sobre sis casos d'adopcions 
presumiblement irregulars a 
Figueres que els afecten 
familiarment. Han sol·licitat una 
reunió. Fins ara, no han obtingut 
resposta. 
 

El síndic sol·licita una sèrie de 
documentació sobre aquest 
tema. Transcorreguts quatre 
mesos no s'ha lliurat la 
documentació ni s'ha rebut cap 
altra visita, per la qual cosa 
s’arxiva el cas per desestimació. 
 

Arxivat per 
desestima-
ció 

11 EX 032 A una Sra. d'edat avançada que 
pateix esclerosi li van recomanar 
acudir a un hospital per a una 
visita particular amb un doctor. 
Abans d'entrar van cobrar-li la 
quantitat de 90 €. Un cop dins, el 
doctor va dir-li que ell no era 
especialista en esclerosi . En sortir, 
va anar a l'administració de 
l'Hospital a reclamar l'import pagat 
i no van tornar-li. És una senyora 
vídua amb recursos limitats. 

El síndic tramet la queixa a la 
UAC, que contesta: “des de la 
UAC parlem amb el metge i ens 
confirma que l'ha visitada 
degudament i que s’ha mirat les 
proves que porta, i li diu que no 
és tributària de fer-se la 
intervenció quirúrgica que ella 
vol. No se li retornen els diners, 
atès que ha estat una  visita amb 
càrrec privat per iniciativa pròpia 
i que la visita s'ha fet 
correctament”. 

Estimada i 
acceptada

 



         RELACIÓ DE CONSULTES 
 
 
GREUGE OBJECTE DE LA 

QUEIXA 
ACTUACIÓ RESOLUCIÓ 

 
 
Diversos 
 
 
11 
CO 
001 

Exposa que viatjava en un 
autobús urbà de Figueres 
quan un automòbil mal 
aparcat va impedir-los el 
pas. Finalment, la 
propietària del vehicle va 
respondre a les 
recriminacions dels 
viatgers de l'autocar amb 
insults i gestos obscens. 
Té el número de matrícula i 
vol saber què cal fer per 
denunciar-la. 
 

El síndic parla amb el 
sotsinspector de la 
Guàrdia Urbana, el qual 
informa que es pot 
presentar denúncia. Se 
l’orienta sobre com 
presentar-la. 
 

tancada 

11 
CO 
003 

Exposa que fa 14 anys que 
treballa de masover en una 
finca. Ara es subhasta i 
canviarà de propietari. Vol 
saber si el fet d'habitar 14 
anys en un edifici annex i 
cuidar-se de la finca li 
dóna algun tipus de dret 
adquirit. 
 

El síndic consulta el cas 
al servei jurídic i la 
resposta és que, 
malauradament, no 
gaudeix de cap dret 
adquirit. 
 

tancada 

11 
CO 
005 

Exposa que fa mesos va 
presentar una petició amb 
la documentació 
corresponent davant els 
Serveis Socials de 
l’Ajuntament i no obté 
resposta, ja que l’assistent 
que portava el seu cas està 
de baixa. 
 

El síndic fa una gestió 
amb Serveis Socials de 
l’Ajuntament i li 
contesten que 
properament s'atendrà la 
senyora que ha fet la 
petició.  
 

tancada
  

11 
CO 
006 

Manifesta que és una 
persona gran que viu sola i 
que ha acudit a Serveis 
Socials per sol·licitar un 
aparell de teleassistència, i 
li diuen que només pot fer 
la petició a les vuit del 
matí. A aquesta hora li és 
impossible acudir-hi. 

El síndic fa una gestió 
amb Serveis Socials i 
donen hora d'atenció a 
la senyora un dia 
laborable a migdia. 

tancada 



11 
CO 
007 

Manifesta que l'ascensor 
d’una ABS fa una setmana 
que no funciona. Això és 
un greu inconvenient per a 
persones amb 
disminucions físiques i 
d'edat avançada. Demana 
la intervenció del síndic 
perquè es solucioni el 
problema ràpidament. 

El síndic fa una gestió 
davant la directora de 
l'ABS, la qual respon 
que en una revisió van 
detectar anomalies que 
suposaven canviar una 
peça, fet que va obligar 
a inutilitzar l’ascensor 
per seguretat. Que 
l'ascensor tornarà a 
estar en funcionament 
ben aviat. 
Posteriorment, el síndic 
va visitar l'ABS i va 
comprovar que 
funcionava. 
 

tancada 

11 
CO 
010 

Exposa que va presentar 
una instància sol·licitant 
una subvenció en 
concepte de PIRMI. L’Àrea 
de Serveis Socials no li 
dóna cap resposta 
satisfactòria. 
 

El síndic consulta 
l’assistent social que 
tramita aquest cas, i li 
manifesta que ja està 
presentada la sol·licitud 
davant del departament 
de la Generalitat de 
Catalunya, i que creu 
que es resoldrà aviat. 
 

tancada 

11 
CO 
012 

Exposa que al pis del 
costat on ella viu, hi 
habiten entre 14 i 15 
persones. Tota la nit hi ha 
entrades i sortides de gent 
que ocasionen soroll. A 
més a més, piquen la paret 
que dóna al seu domicili. 
Ha acudit als Mossos 
d'Esquadra per denunciar 
aquests fets, però no li fan 
cas. 
 

Es trasllada la seva 
queixa a la mediadora. 
Al cap d'unes setmanes 
contesta que el 
problema està resolt i 
que els veïns causants 
de les molèsties han 
marxat del pis. 

tancada 

11 
CO 
014 

Exposa que als baixos 
d’un edifici hi ha un pati 
amb gats abandonats que 
fan fressa i presenten unes 
condicions higièniques 
deplorables. Ho ha 
denunciat a la gossera 
municipal, però no li fan 
cas. 
 

El síndic parla amb els 
reponsables de 
l'Ajuntament i acorden 
encarregar a la Societat 
Protectora d'Animals la 
resolució d'aquest cas. 
 

tancada 

11 
CO 
015 

Manifesta que és el tècnic 
redactor de l'informe 
d'habitabilitat d’un pis de 

El síndic fa la consulta i 
li faciliten les dades del 
domicili del propietari 

tancada 



Figueres. Sol·licita al 
síndic si pot esbrinar 
l'actual domicili i telèfon 
del propietari. 
 

del pis, que posa en 
coneixement de 
l'interessat. 
 

11 
CO 
017 

Manifesta que de la 
persona que ocupava una 
finca de la seva propietat 
se'n fa càrrec Benestar 
Social. Sembla que va 
ingressar en un centre 
assistencial. La clau de 
l'esmentada finca la té 
l'assistent social, a la qual 
ha telefonat repetidament 
sense resposta. 
 

El síndic fa una gestió 
de mediació. 
Posteriorment, 
l'assistent social es 
posa en contacte amb el 
reclamant i arriben a una 
entesa. 
 

tancada 

11 
CO 
018 

Exposa que una ONG li va 
llogar un pis per prestar-hi 
serveis d'acollida. Ja fa 
nou mesos que no paga el 
lloguer i vol saber si ha 
cobrat les subvencions 
acordades per part de 
l'Ajuntament de Figueres. 
 

El síndic fa una gestió 
davant els Serveis de 
Tresoreria i Recaptació, 
els quals l'informen que 
l’ONG cobra 
puntualment la quantitat 
de 19.000 euros 
trimestrals. 
L'Ajuntament no és 
responsable dels 
incompliments de l’ONG. 
 

tancada 

11 
CO 
019 

Manifesta que té el marit 
ingressat a la presó. Fa 
temps que va sol·licitar 
permís de visita, però no li 
contesten. Sembla que el 
procés està encallat a 
l'Audiència. Va enviar 
documentació al Síndic de 
Greuges de Catalunya i vol 
saber què li contesten. 
 

En tractar-se d'un 
assumpte que correspon 
a la Generalitat de 
Catalunya, es traspassa 
la queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
 

tancada 

11 
CO 
020 

Exposa que el banc li 
reclama un deute. Ell 
demana un extracte del 
seu compte i, segons 
manifesta, no li volen 
lliurar. 

El síndic parla amb 
l'advocada del 
reclamant. Sembla que 
el banc no està d'acord 
amb els comptes 
d'aquest senyor. 
 

tancada 

11 
CO 
022 

Manifesta que és usuària 
del servei de 
teleassistència domiciliària 
i que, a causa d'un 
augment de la tensió 
elèctrica, s'ha quedat 

El síndic presenta la 
queixa als Serveis 
Socials de l'Ajuntament, 
els quals manifesten que 
ja han reparat l'avaria 
del telèfon. També 

tancada 



sense servei. Vol un tècnic 
que vagi a reparar-li un 
transformador que 
possiblement s'ha cremat 
(té 125 volts). 
També a causa de les 
contínues pujades de 
tensió elèctrica se li han 
cremat diversos aparells 
electrodomèstics. Ara vol 
que s'arrangi la caixa de 
connexió elèctrica que hi 
ha a la façana, a tocar del 
seu balcó. Ho ha reclamat 
a l'administrador de la 
finca sense resultats. 
 

l'ajuda a redactar una 
carta de reclamació a 
l'administrador de la 
finca. 
 

11 
CO 
025 

Presenta un escrit titulat 
“En defensa del temple de 
Sant Pere de Figueres”, en 
què es queixa de la 
redacció d'un cartell a la 
plaça de Sant Pere. 
 

El síndic tramet la 
queixa a l’Ajuntament, 
d'acord amb la voluntat 
del ciutadà que la 
presenta. 
 

tancada 

11 
CO 
027 

Vol enviar un senyal 
d'alerta per la situació 
ruïnosa en què, al seu 
parer, es troba una ONG. 
Diu que està enfonsada i 
creu que es deu a una mala 
gestió de fa anys. 
 

Es reben diverses 
queixes ciutadanes 
referents, 
suposadament, a una 
mala direcció i 
administració. Les 
queixes es trameten a 
l'Ajuntament.  
 

tancada 

11 
CO 
028 

Manifesta que li van 
embargar el compte pel 
cobrament d'un rebut de 
l'impost de vehicles de 
tracció mecànica. Ja el va 
pagar al seu dia i presenta 
el comprovant 
corresponent. 

El síndic s'entrevista 
amb els responsables 
del servei de cobrament 
de tributs de la 
Diputació de Girona 
"Xaloc". Li diuen que ja 
han detectat l'errada i 
que retornaran l'import 
cobrat indegudament. 

tancada 

11 
CO 
031 

Exposa que és un ciutadà 
d'origen cubà, però 
nacionalitzat als Estats 
Units. S’ha quedat a l'atur i 
vol retornar al seu país. Ha 
sol·licitat informació a 
Creu Roja, Caritas i 
Benestar Social de l' 
Ajuntament de Figueres i 
no ha obtingut cap 
resposta satisfactòria. 

El síndic fa la consulta al 
Departament de Serveis 
Socials municipals, el 
qual informa que aquest 
ciutadà no vol retornar 
al seu país. 
 

tancada 



11 
CO 
035 

Van adquirir entrades a 
través d'Internet per un 
concert anomenat Figueres 
Rock Festival que es va 
suspendre. Ara no els 
retornen els diners que van 
abonar. Han recorregut a 
diverses instàncies sense 
cap resultat positiu. 
 

El síndic envia un 
informe en què 
manifesta que, en 
tractar-se d'un conflicte 
entre particulars, no pot 
intervenir-hi. 
 

tancada 

 
 
Assessorament 
 
 
11 CO 
002 

Exposa que va signar un 
contracte d'energia amb 
una companyia i es va 
donar de baixa d'una altra. 
Ara li vénen rebuts de les 
dues companyies. Vol 
denunciar-ho i no sap com 
fer-ho. 

El síndic facilita l’adreça 
i els telèfons de 
contacte de l'empresa a 
la província de Girona. 
 

tancada 

11 CO 
004 

Manifesta que no pot 
resoldre un problema de 
facturació duplicada per 
part d’una companyia. Ha 
recorregut diverses 
vegades al Punt de Servei 
sense que l'hagin atès 
degudament. 

Es trasllada la queixa al 
Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 

tancada 

11 CO 
008 

Exposa que una seva 
parenta ha sofert una 
caiguda molt greu a la via 
pública per causa d'una 
negligència de 
l'Ajuntament. Sol·licita 
informació sobre què cal 
fer i orientació sobre on 
ha de presentar la 
reclamació. 
 

El síndic l’informa sobre 
tots els tràmits que cal 
fer per efectuar una 
reclamació patrimonial i 
s'ofereix a orientar-lo 
degudament. 
 

tancada 

11 CO 
009 

Manifesta que va 
contractar una hipoteca 
que ara, per dificultats 
econòmiques, no pot 
pagar. Vol tornar el pis al 
banc en dació, però 
l'entitat financera no li ho 
accepta i l'amenaça amb 
embargaments i 
reclamacions per danys i 
perjudicis. 

El síndic l’adreça a 
l'oficina d'atenció al 
consumidor del Consell 
Comarcal i també a 
l'Agència Catalana de 
Consum de Girona. 
 

tancada 



11 CO 
011 

Exposa que fa més d'un 
any que uns llogaters d'un 
pis de la seva propietat, en 
abandonar-lo, el van 
destrossar. Ara ha rebut 
un avís d'una agència de 
cobrament d'impagaments 
que li reclama el pagament 
d'uns rebuts de llum. 
Manifesta que ha trobat un 
contracte de 
subministrament amb la 
seva signatura falsificada. 
 

El síndic consuta el cas 
amb el departament 
jurídic, el qual informa 
sobre com presentar 
una denúncia davant el 
Departament 
d'Habitatge de la 
Generalitat. El síndic ho 
comunica a l'interessat. 
 

tancada 

11 CO 
013 

Exposa que és un 
immigrant d'origen cubà i 
de mare espanyola que 
s'ha nacionitzat, però que 
té molts problemes per 
inscriure les seves filles. 
 

El síndic li comunica on 
cal recórrer per 
solucionar el seu 
problema. 

tancada 

11 CO 
016 

Presenta una queixa per 
un cobrament de l'impost 
de transmissions 
patrimonials per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
Ha recorregut i li han 
denegat el seu recurs. 

En tractar-se d'una 
queixa per l'impost de 
transmissions 
patrimonials que 
pertoca a la Generalitat, 
es tramet l'assumpte al 
Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 

tancada 

11 CO 
021 

És un ciutadà d'origen 
estranger que té un greu 
problema amb una 
companyia telefònica, de 
tal manera que s'ha 
quedat sense servei de 
telefonia fixa, mòbil i 
Internet. Ha telefonat a la 
companyia més de cinc 
vegades durant dos 
mesos i no ha solucionat 
res. 
 

El síndic l'orienta sobre 
on pot presentar la seva 
reclamació i l'assessora 
per a la redacció de 
l’escrit corresponent. 
 

tancada 

11 CO 
023 

Exposa que vol donar-se 
de baixa del 
subministrament elèctric 
d'un pis, però la 
companyia li demana 
obligatòriament el número 
de contracte i no pot fer-
ho perquè el va perdre. 
 
 

El síndic li recomana 
que acudeixi a l’Oficina 
de Defensa del 
Consumidor de la 
Generalitat de 
Catalunya. 
 

tancada 



11 CO 
024 

Exposa que tenia un 
contracte amb una 
companyia telefònica que 
va anul·lar per mal servei. 
Va pagar la darrera factura 
més un recàrrec per 
devolució del rebut. Ara li 
reclamen el recàrrec que 
ja ha pagat. 
 

El síndic li recomana 
que acudeixi al Servei 
d'Orientació al 
Consumidor del Consell 
Comarcal, o a l'Oficina 
de Defensa al 
Consumidor de la 
Generalitat de 
Catalunya. 
 

tancada 

11 CO 
026 

Es queixa de la facturació 
d’una companyia. Diu que 
li cobren més kW dels que 
consumeix. 
 

El síndic li recomana 
que recorri a l'Oficina 
d'Atenció al Client i 
l'assessora de com 
redactar aquest escrit. 

tancada 

11 CO 
029 

Presenta una queixa 
perquè el seu Ajuntament 
li cobra una plusvàlua per 
una finca que va comprar 
l'any 2009. Creu que 
aquest gravamen l'ha de 
pagar el venedor. 
L'Ajuntament argumenta 
que vol cobrar-li en virtut 
de la Llei 2/2004, article 
106.2. 
 

El síndic consulta els 
Serveis Jurídics sobre 
aquest cas, els quals 
informen de la validesa 
del requeriment de la 
plusvàlua. L'article 
106.2 de la Llei 2/2004 
preveu que, en cas que 
el venedor resideixi a 
l'estranger, l'Ajuntament 
podrà cobrar la 
plusvàlua al comprador. 
 

tancada 

11 CO 
030 

Exposa que el dia 25 de 
juny passat hi havia 
previst un concert de rock 
que el dia 21 es va 
anul·lar. El 18 d'agost va 
rebre un correu electrònic 
en què se li comunicava 
que es fixaria una data per 
recuperar els diners de 
l'entrada, i que a les 
persones de fora de la 
província de Girona se'ls 
demanaria el número de 
compte corrent. A dia 
d'avui, i després d'haver 
enviat diversos correus, 
encara no ha obtingut 
resposta. 
 

El síndic fa la consulta a 
l’Àrea de Promoció 
Ciutadana i li contesten 
que es tracta d'un cas 
molt difícil de 
solucionar ateses les 
dificultats per localitzar 
l'organitzador. El síndic 
facilita a la reclamant 
totes les dades que ha 
obtingut del dit 
organitzador. 
 

tancada 

11 CO 
032 

El president i el secretari 
d’un comitè d'empresa 
demanen que se’ls faciliti 
el Pla de Gestió de la seva 
empresa per a l' any 2012. 
 

El síndic els recomana 
que adrecin un escrit al 
gerent de l'empresa 
sol·licitant la 
documentació que 
reclamen. 

tancada 



11 CO 
033 

Exposa que és un ciutadà 
immigrant que fa 17 anys 
que viu a Figueres. Va 
tenir problemes amb la 
justícia i va restar 6 anys 
ingressat a la presó. Ara li 
deneguen el permís de 
residència per 
antecedents penals, i no té 
dret a l'atur o a d’altres 
prestacions socials 
perquè no té permís de 
residència. Durant aquests 
17 anys va treballar de 
cuiner i d'instal·lador, i té 
els títols de cuiner i 
d'instal·lador de 
climatització que es va 
treure a la presó. 
 

En tractar-se d'una 
queixa que no afecta 
l'Ajuntament de 
Figueres, es deriva el 
cas al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
Posteriorment, 
manifesten que la 
queixa cal presentar-la 
davant el Defensor de 
Pueblo de Madrid, 
tràmit que es fa tot 
seguit. 
 

tancada 

11CO 
034 

Exposa que té problemes 
de convivència amb la 
finca veïna: un arbre 
envaeix el jardí de casa 
seva i uns xiprers molt 
alts li priven el sol. 
 

En tractar-se d'un 
conflicte entre 
particulars, se li 
recomana que recorri a 
un advocat. 
 

tancada 

 



       RELACIÓ EXPEDIENTS D'OFICI 
 
 

GREUGE OBJECTE DE LA QUEIXA ACTUACIÓ RESOLUCIÓ 
 
  
Habitatge 
 
 

11 OF 003 Defensa i dret a l'habitatge 
 

El síndic de greuges de 
Figueres es dirigeix a 
l'Ajuntament i recomana que 
també aprovi una moció que 
insti la modificació de la 
legislació vigent, en el sentit 
d'introduir la dació en 
pagament com a forma de 
liquidació del deute hipotecari 
en determinats casos, i que 
declari abusives les clàusules 
que en el contracte hipotecari 
fixin un límit a la variació a la 
baixa del tipus d'interès 
variable contractat. Així 
mateix, demana que faci 
arribar aquest acord al 
Consell de Ministres i, 
especialment, als ministeris 
d'Economia i de Justícia; als 
presidents del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels 
Diputats i del Senat, i als 
presidents de l'Associació 
Catalana de Municipis i de la 
Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 

recomanació 
no acceptada 

 
 
Qualitat ambiental 
 
 

11 OF 001 A Figueres, contràriament a altres 
ciutats, no hi ha servei de plagues 
per intervenir, per exemple, en 
casos de ruscos d'abelles i altres. 
Es recomana que s'implanti 
aquest servei a Figueres, ja que 
cada vegada que uns ciutadans 
presenten una queixa relacionada 
amb aquest tema no se'ls pot 
atendre.  
 

Que, seguint l’exemple 
d'altres ciutats, es posi en 
marxa un servei de plagues 
per intervenir en ruscos 
d'abelles i temes semblants. 

recomanació 
acceptada 



Immigració 
 
 

11 OF 002 S'han rebut queixes sobre 
mentides i comentaris xenòfobs 
atiats per algunes formacions 
polítiques. 

Creació d'una mesa per a la 
immigració -o potenciació cas 
que ja existeixi algun 
organisme ad hoc- centrada 
en l'estudi dels problemes 
relacionats amb la immigració 
a la nostra ciutat amb 
l'objectiu de prevenir-los i 
analitzar-los i contrarestrar 
campanyes xenòfobes, si 
convé consultant els experts, 
que condueixin a solucions 
dignes per a tothom. 
Convindria que, en tot cas, 
aquesta mesa -o organisme 
semblant- la constituís 
preferentment la societat civil, 
o sigui membres dels 
diversos col·lectius ciutadans 
interessats i preocupats pel 
tema. 
A Barcelona s'ha creat la 
figura de "l’antirumors", 
persones voluntàries que, 
prèviament formades 
mitjançant uns cursets, es 
dediquen a contrarestar les 
històries contra immigrants, 
cada dia més esteses. Potser 
caldria alguna cosa semblant 
a Figueres. 
 

pendent 

 
 
Seguretat ciutadana 
 
 

11 OF 006 Uns veïns que estacionen els seus 
cotxes en un aparcament es 
queixen de la venda 
indiscriminada de drogues a 
tothora. Es recomana vigilància. 
 

Es parla amb el regidor 
responsable, el qual 
manifesta que s’estan fent 
grans esforços per eradicar -
tant com sigui possible- 
aquesta venda de drogues. 
Explica al síndic els plans i 
actuacions duts a terme i pren 
nota de la present queixa. 
 

pendent      
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ACTIVITATS I PRESÈNCIA DEL SÍNDIC EN ACTES INSTITUCIONALS I DE 
REPRESENTACIÓ. ANY 2011 
 
09-02 
07-04 
11-05 
08-06 
06-07 
07-09 
09-11 
Cursets per a immigrants. Xerrades a les sessions dels cursos d’acollida 
a immigrants organitzats per l’Ajuntament dins el programa “Figueres, 
ciutat acollidora”. Explicació de les tasques i funcions del síndic 
municipal de greuges. 
 
11-01 
Local del defensor de la ciutadania-Girona Trobada dels síndics de les 
comarques gironines preparatòries de la XIII Assemblea, a celebrar a Sta. 
Coloma de Gramenet. 
 
01-02  
Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona. Presentació del II recull 
d’informes corresponent a l’any 2009. 
 
10-02 
Centre d’Art Contemporani Can Sisteré, Sta. Coloma de Gramenet. XIII 
Assemblea del FòrumSD. Elecció de la nova junta directiva.  
 
28-04 
Local del síndic de greuges de Sabadell. Reunió de la Comissió Especial 
per a l’estudi i la reforma dels Estatuts del FòrumSD. 
 
26-05 
Edifici El Vagó. Barcelona. VI Taller de Formació sobre el dret a una bona 
administració. 
 
31-05 
Casa de la Vila. Reunió del Consell Municipal de la Gent Gran de Figueres. 
 
16-06 
Tarragona. III Jornada de Convivència, i diverses visites culturals. 
 
04-07 
Castell de Sant Ferran. Figueres. Assistència a l’acte de lliurament de 
distincions amb motiu del dia de la Guàrdia Urbana. 
 
25-07 
Ajuntament de Ripoll. Visita a la nova síndica de greuges de Ripoll amb la 
Junta Directiva del FòrumSD. Entrevista amb l’alcalde i la tinent d’alcalde. 



 
14-09 
Casa de la Vila. Reunió del Consell Municipal de la Gent Gran de Figueres. 
 
20-09 
Local del defensor de la ciutadania de Girona. Reunió de síndics de les 
comarques gironines amb membres de la Junta Directiva del FòrumSD. 
Visites a l’alcalde i al president de la Diputació. 
 
20-10 
Ajuntament de Ripoll. Visita a la síndica de greuges i a la tinent d’alcalde 
de Ripoll acompanyat del defensor de la ciutadania de Girona. 
 
18-11 
Local de la síndica de greuges de Terrassa. VI Jornades de formació 
organitzades pel FòrumSD. 
 
14-12 
Parlament de Catalunya. Amb la presidència de la Sra. Núria de Gispert, 
presentació del III recull d’informes corresponents a l’any 2010. 
 
 
  
 



��������	
���������������������������	
��
������
��������



��������	
���������������������������	
��
������
��������

��������	
�����	��������������
�����������������������������
�������������



��������	
���������������������������	
��
������
��������

�������������	���
� �	
��
!����"�����#��#���



��������	
���������������������������	
��
������
��������

����
���$��
	��	����%����"
���
����
&
�
���������	���������'���



��������	
���������������������������	
��
������
��������

����
���$��
	��	����%����"
���
����
&
�
����������
�����������(
)���	
������'���



��������	
���������������������������	
��
������
��������

&�*�	�������*����������(����������+�	�����
��������,-�#�
�.����	��/��



��������	
���������������������������	
��
������
��������

�
"�������	�����
�0�	���������(����
1��	������.������



��������	
���������������������������	
��
������
��������

&�������������0����	
��
!���������.�
��2���������/��



��������	
���������������������������	
��
������
��������

��������	
�����	�������������
����������������3������4����5��������




