LA UBICACIÓ D’UNS CONTENIDORS EN EL CARRER GARIGILIANO, MOTIU
DE QUEIXA A LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA
Barcelona, 15 de maig del 2019 – Arran d’una queixa ciutadana, la Síndica de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, ha recomanat al Districte de Nou Barris que procedeixi al trasllat d’uns
contenidors ubicats al carrer Garigliano, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties
ocasionades.
La queixa
La persona promotora de la queixa va exposar la seva disconformitat amb la ubicació de sis
contenidors d’escombraries del carrer Garigliano, just davant del seu negoci. Manifestava que
l’impedeixen promocionar el seu negoci i que ja va presentar una reclamació a l’Ajuntament.
El promotor de la queixa va demanar una revisió de la ubicació d’aquests contenidors, ja que a
la mateixa vorera, i només a uns metres de distància, hi ha uns jardins sense comerços ni
habitatges amb veïnat a qui pugui molestar la ubicació d’aquests contenidors. Una altra opció
que el ciutadà proposa és instal·lar-los a un carrer adjacent, on no molestaria cap veí i no
perjudicaria el comerç de barri.
La valoració de la Síndica
El disseny del sistema i procediment de recollida de residus urbans per part dels ajuntaments
constitueix una decisió discrecional de les administracions públiques. Es tracta d’una expressió
de la potestat de decisió discrecional quan entre diferents solucions tècniques, totes elles
possibles i legítimes, l’Administració pública opta per una d’elles. La decisió ha d’estar
motivada com la millor possible mitjançant l’aplicació dels principis de bona Administració i
equitat, per tal de no incórrer en arbitrarietat, conducta prohibida per la Constitució
espanyola. Entre els criteris municipals tècnics d’instal·lació de contenidors i des del punt de
vista de l’usuari que els tingui davant, s’estableix el fet de no posar-los davant d’una escala de
veïns en voreres inferiors a 4 metres i buscar preferiblement espais on no hi hagi habitatges
(places, solars, cases deshabitades, etc.).
L’Ajuntament sempre ha de procurar que la ubicació escollida resulti la menys molesta
possible per als veïns, i en aquest cas que ens ocupa el promotor de la queixa ja havia fet
constar que en la ubicació proposada per ell no hi havia ni veïnat ni comerç que en sortís
perjudicat. Per altra banda, el Servei de Neteja i Gestió de Residus ha informat que està
pendent de la decisió que finalment adopti el Districte per procedir al canvi d’ubicació més
idoni.

“La informació rebuda evidencia que l’actuació del servei municipal ha estat insuficient, ja
que tot i considerar-se adient el canvi proposat pel departament que gestiona la neteja i
gestió de residus a la ciutat, el Districte encara no l’ha aprovat”, ha justificat Maria Assumpció
Vilà, Síndica de Barcelona.

