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Ajuntament de la Torre de les Maçanes 

Sr. Alcalde-Presidente 

Av. d'Espanya, 3 

La Torre de les Maçanes - 03108 (Alacant) 

 

 

=================== 

Ref. queixa núm. 1611490 

=================== 

 

 

Assumpte: falta de resposta a una sol·licitud d’utilització béns municipals. 

 

 

Sr. alcalde-president, 

 

Amb data 21/7/2016 es va presentar en aquesta institució un escrit signat pel Sr.(...), 

que va estar registrat amb el número indicat més amunt. 

Substancialment, manifestava que el passat 27/6/2016 va presentar davant de 

l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes, com a regidor, una sol·licitud per a poder fer 

un acte públic a la plaça del poble el 15 de juliol, que consistia en la presentació d’un 

llibre i una actuació musical. Davant de la falta de resposta, es va dirigir a l’alcalde, qui, 

de forma verbal, li va confirmar que no hi havia problema ni pel que feia a l’espai ni 

quant a tot el que calia per al desenvolupament correcte de l’acte. El mateix dia 15, la 

regidora de Tercera Edat, Cultura i Festes li va negar les cadires que havia sol·licitat en 

el seu escrit, sense que fins al moment l’Ajuntament haja contestat a la seua sol·licitud. 

a fi de conéixer els motius reals pels quals no s’ha accedit a part d’allò que va sol·licitar. 

En considerar que la queixa reunia els requisits establits en els articles 12 i 17 de la Llei 

11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, va ser admesa, i li la vam traslladar 

de conformitat amb el que determina l'art.18.1 de l'esmentada llei. 

A fi de contrastar les al·legacions formulades per la persona interessada, el vam requerir 

perquè, en el termini màxim de quinze dies, ens remetera informació suficient sobre la 

realitat d’aquestes i de les altres circumstàncies concurrents en aquest supòsit. 

L'Ajuntament de la Torre de les Maçanes ens va enviar un informe en què s'indica: 
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I. Que, mitjançant instància de 27 de juliol de 2016 (RE 502), el Sr. 

Doménech García, en representació del grup municipal Compromís i el 

col·lectiu Compromís per la Torre de les Maçanes; 

 
 Va comunicar a l'Ajuntament que el 15 de juliol de 2016 tindria lloc la 

presentació d'un llibre i una actuació d'un grup musical a la plaça del 

poble. 

 Que necessitaven l'equip de música. 

 Que sol·licitava la col·laboració de l'Ajuntament per a dur a terme 

l'actuació: disponibilitat de l'espai públic, equip de música i nombre 

suficient de cadires (les que bonament pogueren ser) per als assistentes. 

  

II. Que es va informar el sol·licitant de l'absència d'impediment per a la 

realització de l'acte projectat i per a l'ús especial de l'espai públic. 

  

III. Que, pel que feia a les cadires de les cadires, se sap que els organitzadors 

pretenien utilitzar les que pertanyen a una associació del municipi, una 

qüestió aliena a l'Ajuntament, i que el Sr. (...)va examinar les cadires 

disponibles sense que finalment en fera ús. 

  

IV. Que l'acte programat es va dur a terme a l'emplaçament projectat pels 

organitzadors a la via pública. 

 

V. Que, a més a més, cal afegir que les associacions municipals tenen a la 

seua disposició la Casa de Cultura per a actes del tipus que ens ocupa, en 

concret la sala d'actes, espai dissenyat i dotat especialment per a concerts, 

representacions teatrals, conferències, etc. 

 

Una vegada rebut l'informe, el vam traslladar a l’interessat a fi que, si ho considerava 

convenient, hi formulara un escrit d'al·legacions, cosa que va fer, i es va ratificar en el 

seu escrit inicial, i va indicar que l’Ajuntament li facilitara les factures corresponents a 

la compra de les cadires objecte de la controvèrsia, a fi de comprovar a qui en correspon 

la propietat. 

  

Després de la detallada lectura de l'escrit inicial de queixa, de l'informe remés i de les 

al·legacions presentades, resolem aquesta queixa amb les dades que hi ha en 

l’expedient. 

  

L'interessat al·ludeix en la seua queixa a la falta de resposta per part de l'Ajuntament a 

la seua petició d'ocupació de l'espai públic i de l'ús d’uns béns municipals determinats; 

cal assenyalar, però, que, tal com indiquen tant l’interessat com l'Ajuntament, aquest li 

va comunicar l'absència d'impediments per a dur a terme l'acte programat, que de fet es 

va realitzar. La polèmica va sorgir arran de les cadires sol·licitades, que, tal com se'ns 

informa, no són de propietat municipal, sinó que pertanyen a una associació, per la qual 

cosa l'Ajuntament no pot disposar d’aquestes. 

  

Així, malgrat la realització de l'acte, el permís per a fer-lo va ser verbal, per la qual 

cosa, a fi d'evitar possibles problemes, i d'acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, el RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual 

s'aprova el Reglament de béns de l'entitat local, i unes altres normes d'aplicació, aquests 

actes que impliquen un ús especial del domini públic local, subjectes a llicència, hauran 

de ser autoritzats per escrit per l'alcalde-president o l’òrgan en qui aquest delegue.  
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Pel que fa a la petició de les factures de les cadires, aquesta haurà de dirigir-se a 

l'Ajuntament, a fi que es resolga la seua petició d'informació.  

 

En virtut de tot el que s’ha explicat, i de conformitat amb el que disposa l'art.29.1 de la 

Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta 

institució, consideren oportú RECOMANAR a l'Ajuntament de la Torre de les 

Maçanes que, en situacions com l'analitzada, d'acord amb les normes vigents en matèria 

de béns d'ús públic, dicte una resolució en què atorgue o no llicència per a la seua 

ocupació o ús. 

 

Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta 

aquesta recomanació o, si s’escau, ens comunique les raons que considere per a no 

acceptar-la, i això d'acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 11/1988, reguladora 

d'aquesta institució. 

 

Perquè en prenga coneixement, li fem saber, igualment, que, a partir de la setmana 

següent a la data en què s'ha dictat aquesta resolució, aquesta s'inserirà en la pàgina web 

de la institució. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 

 

 

 

 

  


