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RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES AL GOVERN 

MUNICIPAL DE PALAMÓS RELATIVA A LES VORERES  DEL 

CARRERS  SANT ANTONI I SANTA MARTA, ENTRE EL CARRER 

ORIENT I AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE 

 

 

Antecedents del fet 

 

El 23 de setembre una veïna presenta una queixa (Exp. 77/2008) que diu textualment: 

 
“Que les voreres del carrer Sant Antoni presenten un pendent molt perillós per a 
qualsevol vianant. 
 
Que la seva mare va en cadira de rodes la qual cosa augmenta el perill i 
pràcticament l’impossibilita de sortir de casa. 
 
Que ha presentat aquesta queixa al menys dues vegades a l’Ajuntament sense que 

hagi rebut cap resposta escrita ni encara menys rebut solució a la situació que 

denunciava” 

 

El fet 

 

Efectivament, la situació i els perills denunciats són reals. Encara que la queixa parla 

únicament del carrer Sant Antoni és extensiva, també, al carrer Santa Marta. L’execució de 

les voreres denunciades va anar a càrrec de l’entitat bancària promotora de l’edifici. 

 

Aquestes voreres res tenen a veure amb el projecte d’urbanització dels carrers 11 de 

setembre, President Companys i Avinguda de la Llibertat, publicades en el BOPG en data 18 

de maig de 1996 que es va executar l’any 1988, i en la que els veïns van participar en el 

seu finançament mitjançant contribucions especials.  

 



 Recomanació
                                                                                                                      

     
Oficina del Síndic Municipal de Greuges 
C/ Mauri Vilar, 17 
17230 Palamós  
 

Tel:  972 600 973
sindicdegreuges@palamos.cat

 

                                                                                      
 

 2

Consideracions 

 

La Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques preveu que els pendents de les voreres tinguin com a màxim un 2%. 

Aquesta previsió es confirma en el Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la 

Llei anterior. 

 

L’administració local és responsable del compliment d’aquesta normativa. 

 

La situació denunciada no pot perllongar-se indefinidament, perjudica a qualsevol vianant 

del municipi i ara, molt especialment, a una veïna que viu en l’immoble situat dintre de la 

vorera i impossibilitant-la de sortir al carrer. 

 

Per tot això aquest Síndic fa la següent recomanació: 

 

Que urgentment s’adeqüi la vorera del carrer Sant Antoni i Santa Marta  a les 

previsions de la normativa vigent. 

  

 

 

Jordi Sistach i Roura 

Síndic Municipal de Greuges 

 

 

Palamós, 28 d’octubre de 2008. 

 

 

 


