
       
                                                                                                                      

 
RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES DE PALAMÓS AL 

GOVERN MUNICIPAL EN RELACIÓ A QUE L’AJUNTAMENT 

VETLLI PEL COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA DE SOROLLS 
 

 

ANTECEDENTS DEL FET 

 

 

Aquesta actuació s’inicia amb la queixa 2007/43 que va presentar un veí de 

Palamós i que, en la seva part expositiva, deia textualment: 

 

“EXPOSA: 

Que des de fa anys ha denunciat davant de l’ajuntament la situació 
d’indefensió en que es troba pels dels sorolls que alguns  bars del casc antic 
provoquen. 
 
Que a banda dels sorolls les molèsties també les provoquen l’ocupació de la 
via pública tant en les hores de funcionament dels establiments com fora 
d’horari.  
 
Que en diverses entrevistes amb els diferents regidors responsables amb qui 
ha parlat ha demanat que s’incrementi la presència de la policia municipal en 
aquesta zona i principalment a les nits, sense que s’hagi atès la seva 
demanda.” 

 
 

CONSIDERACIONS 
 
 
Efectivament, aquest Síndic té constància de la situació que des de fa tres estius 

li ha estat denunciada, i que ja va ser objecte d’una Recomanació al Govern. 
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Que aquesta situació conflictiva es concentra en el casc antic de Palamós. 
 
Que malgrat tenir constància de l’esforç que l’administració local fa per minvar 

les molèsties que aquests establiments provoquen, la situació segueix gairebé 

igual. 

 

Que recentment l’Ajuntament de Palamós va publicar una nova ordenança que 

afecta als sorolls i amb la qual es regulen aquest tipus d’activitats en defensa de 

la convivència ciutadana, tot respectant el dret al descans i a l’esbarjo individual.  

 

Que a més d’aquesta queixa n’han arribat d’altres, denunciant que en algunes 

places públiques es juga a pilota fins a altes hores de la nit sense cap respecte  

pel decans nocturn. Concretament es referien, entre d’altres llocs, a la Plaça de 

la zona de Mas Guàrdia, situada al carrer Santiago Rusiñol. 

 

Per tot això, aquest Síndic, fa la següent recomanació al Govern municipal de 

Palamós: 

 

Que l’Ajuntament de Palamós vetlli pel compliment més rigorós de 

l’ordenança municipal del sorolls en especial a les zona que 

esmenten les queixes dels vilatans. 

 

 

 

Jordi Sistach i Roura 

Síndic de Municipal de Greuges 

 

Palamós,  7 de setembre de 2007 
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