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Queixa

2200571

Promoguda
(...)
per
Matèria

Serveis públics i medi ambient

Assumpte

Molèsties activitat falla. Falta de
resposta.

Actuació

Resolució de tancament

RESOLUCIÓ DE TANCAMENT
D'acord amb la normativa que regeix el funcionament d'aquesta institució, el Sr. (...) va presentar un escrit al
qual se li ha assignat el número de queixa 2200571.
En el seu escrit manifestava que el 14/11/2021 es va dirigir a l'Ajuntament d’Algemesí a fi de denunciar les
molèsties produïdes per l'activitat desenvolupada al parc Salvador Castell per la falla “parc Salvador
Castell”, però fins aquest moment no ha obtingut resposta.
Admesa a tràmit la queixa, aquesta institució va sol·licitar el 03/03/2022 informe a l'Ajuntament d’Algemesí
per a sol·licitar informació sobre les qüestions següents:
-

Estat de tramitació de l'escrit presentat per l'interessat i termini estimat per a la seua resolució i
notificació.

-

Mesures que cal adoptar per a evitar les molèsties denunciades per l'interessat.

El 07/03/2022 es va registrar en aquesta institució informe de l'Ajuntament d'Algemesí en el qual es disposa:
El passat 4 de novembre de 2021 l’Assoc. Cultural Falla Parc Salvador Castell presentà una sol·licitud per
registre telemàtic per tal de realitzar una activitat a la zona del Parc Salvador Castell davant de la qual tenen
situat el seu casal fester. En aquesta sol·licitud es comunicava que de 14 a 16.30 no hi hauria música ni es
realitzaria cap tipus d’activitat i que a partir d’eixa hora i fins a les 20 h es posaria música.
L’activitat és autoritzada per la Regidoria de Festes.
El proper DISSABTE 13 DE NOVEMBRE de 12 a 20 h a celebrar les activitats que ens han sigut comunicades
sempre i quan es complisquen les mesures de prevenció en vigor i s’apliquen de forma rigorosa tots aquells
compromisos que han sigut exposats en la sol·licitud que ens ha sigut tramesa.
El 14 de novembre, una dia després de l’activitat, rebem a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament
d’Algemesí la queixa del Sr. (...) en la qual manifesta el seu malestar per la celebració de l’activitat i exposa les
molèsties que com a veí de la zona va patir. Únicament, un altre veí, presenta una queixa sobre la celebració
d’aquest acte, queixa que també ha sigut tramitada i contestada puntualment, això sí, amb un to
més conciliador i constructiu.
Tot seguit, i informada la regidora de Festes, es parla amb el president de la comissió fallera (qui va reconéixer
que possiblement el volum dels aparells musicals era excessiu), amb altres veïns de la zona i amb el
responsable de la Policia Local que ens comunica que al llarg d’eixa vesprada únicament van rebre la telefona
del Sr(...) per a queixar-se d’eixa activitat.
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Amb tota la informació sobre el desenvolupament de l’activitat, el 18 de novembre de 2021, la regidora de
Festes remeté una carta (s’annexa amb el correu) en la qual:
- Agraeix que el veí s’haja posat en contacte amb el consistori mitjançant els Canals pertinents:
En primer lloc, t’agraïsc el temps que has dedicat a posar per escrit i de forma raonada el motiu de la teua
queixa, així com el fet d’adreçar-nos-la.
- Reconeix que la falla comptava amb l’autorització pertinent, però que alhora, aquesta autorització acotava la
durada i les característiques de l’activitat:
En segon lloc, efectivament, l’activitat comptava amb l’autorització de l’Ajuntament, ja que la Falla tramità la
corresponent petició, i després d’examinar-la i vore que es tractava a priori d’una activitat acotada en el temps i
en l’espai, i que l’esmentada comissió havia programat recentment altres activitats sense haver ocasionat cap
problema al veïnat, no observàrem cap motiu per oposar-nos-hi.
Cal tindre en compte que comptar amb una autorització, no implica tindre carta blanca, i de fet, tal com
s’exposa en les autoritzacions que signe personalment:
«s’autoritza a celebrar les activitats que ens han sigut comunicades sempre i quan es complisquen les mesures
de prevenció en vigor i s’apliquen de forma rigorosa tots aquells compromisos que han sigut exposats en la
sol·licitud que ens ha sigut tramesa».
- Demana disculpes per les possibles molèsties ocasionades:
En tercer lloc, lamente el perjudici que la celebració d’aquesta activitat haja pogut ocasionar al veïnat i els
demane disculpes per les molèsties patides.
- I per últim, i en el sentit que vostés ens demanen sobre les mesures adoptades per a evitar noves molèsties a
l’interessat:
Per últim, i per evitar que situacions com aquesta es repetisquen, ens hem posat en contacte tant amb els
responsables de la comissió per demanar-los explicacions i advertir-los de les conseqüències que pot tindre el
fet de vulnerar les normes de convivència en espais públics, així com també hem comminat els responsables
de la Policia Local per tal que supervisen que la celebració d’aquests actes s’adapte als permisos i a les
normes en vigor, i en sentit general, i tal com ja teníem previst amb anterioritat, la setmana vinent mantindrem
una reunió amb els representants de les diferents comissions falleres per tal d’avançar en la concreció de
mesures que permeten la conciliació de les activitats festives i el descans i el benestar del
veïnat.
De fet, la comissió fallera, d’aleshores ençà a realitzat noves activitats en aquest espai sense haver motivat cap
queixa veïnal i les reunions mantingudes i les reunions amb les diferents comissions falleres han permés, com
en el ban fester d’enguany, estipular una normativa que facilite la conciliació lúdica amb el descans veïnal
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN LA VIA PÚBLICA.
A fi de poder garantir la convivència de tota la ciutadania i el respecte mutu, les comissions falleres i els seus
membres s’abstindran de realitzar cercaviles amb música i tirar coets o mascletades de les 15.00 a les 17.30
hores, així com a partir de les 22.30 hores fins al moment de la despertà, en els dies en què no s’estipula
l’horari en el ban.
La carta fou remesa al Sr. (...) el 22 de novembre de 2021 i ens va ser notificada la seua acceptació i lectura,
l’endemà, el 23 de novembre de 2011, des d’aleshores no hem tingut cap altra notícia de l’interessat, per la
qual cosa ens causa estranyesa els termes en els quals el Sr. (...) s’ha adreçat a la seua institució, ometent
l’obertura
de
l’expedient
i
les
solucions
,
i
el
fet
que
manifeste
que
fins aquest moment no ha obtingut cap resposta.

Rebut l'informe, en data 07/03/2022 en donàrem trasllat a l'interessat perquè, si ho considerara convenient,
hi formulara escrit d'al·legacions.
El 07/03/2022 l'interessat presenta escrit d'al·legacions, en el qual assenyala que, comprovada la seua
carpeta ciutadana, ha observat l'existència de la notificació i agraeix la resposta rebuda.
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Comprovat que l'interessat va rebre resposta a l'escrit presentat davant de l'Ajuntament d'Algemesí, ES
RESOL efectuar el tancament de l'expedient.
Així mateix, s'acorda que la present resolució es notifique a l'Ajuntament d'Algemesí i a l'interessat.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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