
ESTAT Registre Data Contingut

RESOLTA E2022007519 27/12/2022 SOL QUEIXA  DENUNCIES CONSELL COMARCAL

RESOLTA E2022007515 27/12/2022 SOL QUEIXA TRACTE VERS  POLICIA LOCAL

RESOLTA E2022006959 28/11/2022 SOL QUEIXA ZONA BLAVA

RESOLTA E2022006303 06/11/2022 QUEIXA POLICIA MUNICIPAL

RESOLTA E2022006232 03/11/2022 QUEIXA PROBLEMÀTICA SOROLL AMBIENTAL FABRICA RECUMAS

RESOLTA E2022006128 28/10/2022 SOL QUEIXA RECOLLIDA PORTA PORTA

RESOLTA E2022005847 18/10/2022 QUEIXA CAMERES VIGILANCIA ENFOCANT CARRER

RESOLTA E2022005816 14/10/2022 QUEIXA CAIGUDA / ACCIDENT A LA VIA PUBLICA SRA. XXX

RESOLTA E2022005769 12/10/2022 QUEIXA FORTES I INTENSES PUDORS AL C/ DELS OLLERS I CASES VEÏNES

RESOLTA E2022005506 03/10/2022 QUEIXA BRUTICIA I INSALUBRITAT AL C. DELS OLLLERS 

RESOLTA E2022005481 30/09/2022 QUEIXA DESBORDAMENT ARQUETA CARRER RAVALET

RESOLTA E2022005393 26/09/2022 QUEIXA ESCALES EN MAL ESTAT CORNEL ESTRADA 

RESOLTA E2022005293 21/09/2022 SOL QUEIXA PONT CONSTRUIT

RESOLTA E2022005144 14/09/2022 QUEIXA PERMIS PENDENT FIBRA ÒPTICA

RESOLTA E2022004774 25/08/2022  QUEIXA DE LA CALÇADA I FALTA DE NETEJA

RESOLTA E2022004346 29/07/2022 QUEIXA SOBRE LA NETEJA DELS VESTUARIS DE LA PISCINA

RESOLTA E2022004230 21/07/2022 SOL.LICITUD QUEIXA NETEJA PISCINA

RESOLTA E2022004167 18/07/2022 QUEIXA POLICIA LOCAL INCOMPLINT OBLIGACIONS I DEURES

RESOLTA E2022003970 08/07/2022 QUEIXA RELATIVA AL CARRER MAJOR PER APARCAMENTS INDEGUTS REITERATS EN EL TEMPS

RESOLTA E2022003523 14/06/2022 QUEIXA CONCESSIO LLICENCIA PIS TURISTIC

RESOLTA E2022003410 09/06/2022 QUEIXA SOROLL I OLORS CONTENEDORS AV CORONEL ESTRADA XXX

RESOLTA E2022003238 01/06/2022 SOL.LICITUD QUEIXA PREINSCRIPCIO P2 ESCOLA BRESSOL

RESOLTA E2022003216 31/05/2022 QUEIXA SOL NETEJA  AVINGUDA FORTALEZA

RESOLTA E2022002571 02/05/2022 QUEIXA CAIGUDA PLAÇA DAVANT D'ESCOLES

RESOLTA E2022002476 28/04/2022 QUEIXA VEINS COMISSIÓ HOSTALRIC ES VIU

RESOLTA E2022001986 04/04/2022 QUEIXA SOROLL PANCARTA PUBLICITARIA

RESOLTA E2022001952 01/04/2022 QUEIXA CASA VEÏNA EN DESUS I PROBLEMES VARIS

RESOLTA E2022001769 24/03/2022 QUEIXA PER MALES OLORS A L'HABITATGE

RESOLTA E2022001681 22/03/2022 SOL.LICITUD QUEIXA SOROLL PANCARTA PUBLICITARIA

RESOLTA E2022001570 17/03/2022 QUEIXA SOROLLS PANCARTA (BLOQ.A  AV.CORONEL ESTRADA

RESOLTA E2022000513 02/02/2022 QUEIXA MULTA

RESOLTA E2022000265 19/01/2022 SOL·LICITUD DE QUEIXA PER LA VACUNACIO COVID INFANTIL



RESOLTA E2022000181 12/01/2022 SOL.LICITUD QUEIXA CASAL SOL SOLET

RESOLTA 221222-0001 29/12/2022 hi ha un arbre apunt de caure
RESOLTA 221219-0001 21/12/2022 Detalles: No hay agua corriente....hay alguna avería????

RESOLTA 221215-0001 15/12/2022 Aquesta nit, el servei de neteja no ha recollit ni buidat el contenidor amb les restes de jardí. Voldria saber per què.

RESOLTA 221212-0002 16/12/2022 Mala olor al turó de l'home 

RESOLTA 221209-0001 15/12/2022 Fa molt dies que està aquí.

RESOLTA 221127-0001 16/12/2022 No funciona la il·luminació

RESOLTA 221122-0001 15/12/2022

En el distribuïdor de la 3a planta del cap

No hi ha llum fa temps.

RESOLTA 221116-0001 18/11/2022 No funciona la il·luminació

RESOLTA 221114-0001 18/11/2022 punt de llum desmontat avans de la Fira de Sant Miquel, encara no funciona.

RESOLTA 221104-0001 07/11/2022 Es pot retirar aquesta saca, plena de basura? Gràcies

RESOLTA 221030-0001 16/11/2022

L’accés al nombre 12 del carrer Carles Rahola, està a les fosques.

Aquí hi viuen moltes persones grans

RESOLTA 221024-0001 27/10/2022 2 faroles foses de fa 2 mesos

RESOLTA 221015-0002 19/10/2022

Hola, la carretera de terra de l' estació fins Mas Caputxa les herbes, canyes, arbres ... estan invadin la carretera per falta de 

manteniment.

RESOLTA 221015-0001 19/10/2022

Las horas que son y hay perros ladrando en la zona nueva que han hecho para perros.

Si no se respeta a los vecinos que pongan un horario.

RESOLTA 221011-0001 25/10/2022

Bon dia. Us demano si us plau, que no m'envieu més correus ni em truqueu dient que les incidències estan resoltes perquè no 

ho estan. Tot i que entenc els mecanismes informàtics, no us donaré més la tabarra perquè ja veig que és inútil.

RESOLTA 221010-0003 11/10/2022

Potser em trucareu demà per tornar a dir-me que la incidència està resolta, però us ben asseguro que quan torni a ploure, les 

pedres que hi ha sota la reixa impediran el desaigüe i s'hi formarà un bon bassal. perdoneu la insistència.

RESOLTA 221010-0002 19/10/2022

Hola, la carretera de terra de l' estació fins Mas Caputxa les herbes, canyes, arbres ... estan invadin la carretera per falta de 

manteniment.

RESOLTA 221007-0001 10/10/2022

La Brigada Municipal ha deixat plens d'aigua els llocs de comptadors i els llums encesos, portes sense tancar etc. Prego tornin i 

ho deixin com ho han trobat !!!

RESOLTA 221006-0002 10/10/2022 La claveguera/desaigüe de la font està totalment obstruïda. Ahir estava plena d'aigua bruta i de mosquits.

RESOLTA 221006-0001 10/10/2022 Fa més de 10 dies que hi ha una rata morta.

RESOLTA 221003-0001 04/10/2022 Això ha estat aquí tot el cap de setmana, sort que ningú ha pres mal

RESOLTA 220930-0001 04/10/2022 Cotxes ocupant la vorera per a vianants.

RESOLTA 220926-0001 29/09/2022

Es deixa estacionar els vehicles a sobre del que hauria de ser l'acera perquè passin els vianants. No es pot passar i has d'anar 

per la calçada amb perill de que t'atropellin els vehicles que baixen amb velocitat al ser forta baixada i a sobre amb poca 

visibilitat. Fins que no hi hagi una desgràcia no es farà res,suposo.

RESOLTA 220921-0001 21/09/2022 reixes taponades

Es deixa estacionar els vehicles a sobre del que hauria de ser l'acera perquè passin els vianants. No es pot passar i has d'anar 

per la calçada amb perill de que t'atropellin els vehicles que baixen amb velocitat al ser forta baixada i a sobre amb poca 

visibilitat. Fins que no hi hagi una desgràcia no es farà res,suposo.

29/09/2022220924-0001RESOLTA 

RESOLTA 221224-0001 29/12/2022
Hem detectat que ens surt aigua constament al nostre pati. Creiem que pot ser una fuga en una canonada al carrer de sobre 

(Santiago Rossinyol), ja […]



RESOLTA 220918-0002 29/09/2022 estamos sin luz hay bombillas fundidas

RESOLTA 220918-0001 29/09/2022 la incidencia no está resuelta hay bombillas fundidas de

RESOLTA 220917-0001 29/09/2022 Els veins del final del carrer girona,al bloc 46 i 48 portem tot l'estiu sense llum a la nit.

RESOLTA 220912-0002 14/09/2022
No és possible una alternativa legal a això que satisfaci totes les parts? Tan complicat és legalment acordar respectar cada x 

metres arbres grans a la riba dels camins per benefici també de la gent que fem us, la fauna, flora, clima, paisatge?

RESOLTA 220911-0001 12/09/2022
Mare meva cada dia més fort, quina pudor a Marihuana que tenim, els nostres fills pregunten perquè cada nit olora a això, hi ha 

coneixement??

RESOLTA 220909-0001 12/09/2022 estamos sin luz ase una semana

RESOLTA 220905-0001 06/09/2022 cuando he puesto el pie encima, estaba en teoria cerrado, se ha girado y me he torcido el pie al meterse el pie en agujero

RESOLTA 220904-0001 05/09/2022 Diumenge al matí, résidus del bar XXX.

RESOLTA 220903-0002 05/09/2022
No es la primera incidència i dieu que està solucionat, mati de dissabte amb orgànica al carrer, fins diumenge nit no recolliran, 

bar XXX!

RESOLTA 220829-0001 31/08/2022 Hi han clots molt grans al costat dels gronxadors i es molt perillós per fer-se unes reblincades!

RESOLTA 220815-0001 17/08/2022 Baranes de l' escola oxidades

RESOLTA 220813-0002 19/08/2022 Perillós

RESOLTA 220813-0001 17/08/2022 paperera colapsada

RESOLTA 220811-0001 17/08/2022 Baranes de l' escola oxidades

RESOLTA 220808-0001 10/08/2022 no funcionen els fanals del carrer

RESOLTA 220728-0001 01/08/2022

nunca pasan a limpiar esta zona, no es de la comunidad, es vía pública, la zona privada de la otras fotos tienen que llevarse la 

basura acumulada

RESOLTA 220724-0001 25/07/2022 como cada tres días aproximadamente no hay luz en las farolas de la calle

No es la primera incidència i dieu que està solucionat, mati de dissabte amb orgànica al carrer, fins diumenge nit no recolliran, 

bar XXX !

el Bar XXX deix tot tipus de residus, també orgànics, qualsevol dia qualsevol hora i les rates ja han fet cau, com a president de la 

C.P. del 313 s'em fa difícil dir als veïns que no facin el mateix !

RESOLTA 

21/07/2022220721-0001RESOLTA 

220916-0001

El otro día casi me atropellan porque había coches aparcados en la acera y para poder pasar tuve que ir por la calzada y es una 

zona de mucha bajada y los coches entran muy rápido y no les da tiempo de reaccionar, os pido antes de tener un accidente 

por favor prohibir aparcar allí, poner reductores de velocidad en esa bajada y un paso peatonal en la parte inferior donde está 

la bifurcación ya que no hay como cruzar. Gracias las gestiones

29/09/2022

RESOLTA 220912-0001 14/09/2022

Des que vaig venir a viure amb la meva família al poble el 2013 he fet milers de fotografies -soc fotográf d'paisatges desde fa 

molts anys- d'aquest petit municipi tan bonic, els seus boscos, arbredes, camins, la Tordera, la Riera d'Arbucies, molts racons 

naturals.

220831-0001 31/08/2022RESOLTA 

05/09/2022220903-0001RESOLTA 

desde el 28 de mayo estamos pidiendo limpieza de matorrales y solo saben contestar incidencia resuelta y pasan aviso pero no 

hacen nada



RESOLTA 220718-0001 19/07/2022 aquest forat?

RESOLTA 220712-0001 19/07/2022 toda la vaya de la calle con los matorrales excesivamente descuidados, hace falta cortarlos, ya hice la petición antes,

RESOLTA 220708-0001 13/07/2022

a dies els contenidors del bar 82 estaven al carrer ocupant plaça d'aparcament. Llavors els van treure i ens els han col.locat 

davant la reixa de la porta per accedir al pati del nostre edifici sense que se li hagi donat permís per part de la comunitat. Ja 

tenim prous problemes amb les deixalles del bloc com per ara tenir deixalles alienes. Agrairem reubicació dels seus contenidors 

sense que ocupin el nostre espai, ni aparcaments, ni davant del nostre bloc. Gràcies

RESOLTA 220703-0001 19/07/2022 recollida acordada ???

RESOLTA 220701-0002 19/07/2022 un forat al mig de la carretera a la altura del número 39

RESOLTA 220701-0001 13/07/2022 Els lavabos químics els estan posant just davant del balcó de casa, no els podem posar a l'altre costat?

RESOLTA 220630-0003 17/07/2022 Escocell amb arbre mort.

RESOLTA 220630-0002 14/07/2022 Escocell sense arbre.

RESOLTA 220616-0001 16/06/2022 acera le levantada en varios tramos de la calle peligro de tropezar gente mayor

RESOLTA 220614-0002 21/06/2022 Insuportable, els que treu quan vol i NORA que ho rebenta !!!

220610-0002

RESOLTA 220608-0003 08/06/2022 paperera col·lapsada de fa dies !!!

RESOLTA 220607-0002 08/06/2022

c/ turo de l'home a partir número 48 la acera con mucha hierba y la parte izquierda los matorrales hasta la.muralla están muy 

altos

RESOLTA 220607-0001 13/06/2022

han limpiado las hierbas pero como siempre dejan la basura, sacos de escombros y el lateral del pasaje entre Vía romana 26 y 

turo no lo han limpiado

RESOLTA 220531-0001 01/06/2022 corta césped y furmigar ,está las escaleras todo sucias

RESOLTA 

220610-0003RESOLTA 

RESOLTA 

220608-0002RESOLTA 

220608-0001

220630-0001RESOLTA 

220616-0002RESOLTA 

Fa dies els contenidors del bar 82 estaven al carrer ocupant plaça d'aparcament. Llavors els van treure i ens els han col.locat 

davant la reixa de la porta per accedir al pati del nostre edifici sense que se li hagi donat permís per part de la comunitat. Ja 

tenim prous problemes amb les deixalles del bloc com per ara tenir deixalles alienes. Agrairem reubicació dels seus contenidors 

13/06/2022220610-0004RESOLTA 

20/06/2022 Aquest dipòsit de deixalles està autoritzat? Acumula restes durant tota la setmana i impedeix l'accés a la finca !

14/07/2022
Sovint surt aigua molt bruta per el desaigües que hi ha just al costat de la passera de la riera d'Arbúcies. (com es veu ara a la 

foto).

21/07/2022220721-0001RESOLTA 

El servei de neteja amb el vehicle aspirador i el bufador de motxilla treballant a les 7:30 i despertant tots els veïns, no són hores 

!!!
08/06/2022

Bona tarda, el bar XXX ens a posat la brossa davant de l'entrada de la propietat privada, prou tenim ja em el nostre problema 

de deixalles com per ara aixó.

Qui li a donat permis per deixar les deicalles alla?

13/06/2022

Bona tarda, el bar XXX ens a posat la brossa davant de l'entrada de la propietat privada, prou tenim ja em el nostre problema 

de deixalles com per ara aixó.

Qui li a donat permis per deixar les deicalles alla?

13/06/2022

Aquestes escales s'utilitzen a diari per molts alumnes. Hi ha racons que els herbots arriben al metre d'alçada.08/06/2022

desde el 28 de mayo estamos pidiendo limpieza de matorrales y solo saben contestar incidencia resuelta y pasan aviso pero no 

hacen nada



RESOLTA 220528-0003 30/05/2022 ver fotos

RESOLTA 220528-0002 31/05/2022 falta cortar matorrales urgente

RESOLTA 220528-0001 30/05/2022 parece una selva, hace falta limpieza urgente

RESOLTA 220525-0001 30/05/2022 minat de merdes, la majoria al costat de la senyal de Sanció

RESOLTA 220524-0001 30/05/2022 El carrer porta sense llum des de fa dos dies

220507-0001

RESOLTA 220504-0001 05/05/2022

Carretera de terra ( estació fins Mas Caputxa) cada vegada està en més mal estat. Reparació urgent.

Gràcies

RESOLTA 220502-0002 05/05/2022 La paperera està oxidada i foradada

RESOLTA 220502-0001 02/05/2022 Cada dia que passen o es deixen bassura o perden bassura

RESOLTA 220427-0001 29/04/2022 Hi ha una fuga d’aigua des de fa 2 dies

RESOLTA 220425-0002 27/04/2022 Fa dies que està la porta oberta i també a dins hi ha una colònia de gats.

RESOLTA 220425-0001 25/04/2022 Aviat aquest cotxe quedará sepultat

RESOLTA 220407-0002 07/04/2022 Comença a ser perillós

RESOLTA 220407-0001 25/04/2022 como cada tres días aproximadamente no hay luz en las farolas de la calle

RESOLTA 220319-0001 22/03/2022
Han arreglat un carrer (Carrer de Sant Joan) però les màquines han destroçat un altre (Passatge Turó de Montsoriu). No hi ha 

dret com tenim aquest passatge, a banda de la poca pintura de l’stop i carrils.

RESOLTA 220316-0001 21/03/2022 horari enllumenat, crec que s'hauria de revissar l'horari de la zona de l'institut, ara son les 19:30

RESOLTA 220226-0001 02/03/2022 El camí que va de l'institut a la zona esportiva fallen moltes faroles.

RESOLTA 220218-0001 01/03/2022

Al carrer fa una pudor que no es pot respirar

Que passa?

RESOLTA 220214-0002 21/02/2022 Segueixen estan molts excrements en tots els carrers de Hostalric, solicito que es faigi algo al respecte.gracies, fa FASTIC.

21/02/2022
Segueixen estan molts excrements en tots els carrers de Hostalric, solicito que es faigi algo al respecte.gracies, fa FASTIC.

RESOLTA 

09/05/2022

220219-0001

220529-0001RESOLTA 

220513-0001RESOLTA 

RESOLTA 

a ziga zaga que va del Coronel Estrada (davant Condis) a les escoles esta en molt mal estat des de fa temps. Les fustes dels 

escalons i del costat estan trencades i surten varilles de ferro de les fustes, igual que les varilles que s'han posat amb les cordes. 

Per ser una zona tant transitada de gent i nens diàriament hauria d'haver-hi un manteniment. 

09/05/2022RESOLTA 220509-0001

Hola buenos días.

en relación con la incidencia del día 13/5/22..

pasaron y sólo nos hicieron una pequeña parte no entendemos porque.

El año pasado pasó lo mismo y tuvimos que mandar otra incidencia. no entendemos.

30/05/2022

16/05/2022

Mando éste correo en nombre de los propietarios de las casas. n" 14-16-18-20-22-y 24.

Buenas tardes como cada año llegan las calores los mosquitos y otros insectos nos gustaría que pasen lo más rápido posible a

fumigar y desbroza creemos qué es peligroso por todo lo que tiran los peatones desde la parte de la carretera cigarrillos y 

Esta mañana se han colocado avisos en los vehiculos aparcados informando que el tiempo de estancia era de 45 minutos. En el 

mismo se hace referencia a las señales verticales.



RESOLTA 220214-0001 14/02/2022 Us han arrencat les cordes …

RESOLTA 220203-0001 03/02/2022 sense llum a part del carrer

RESOLTA 220129-0001 31/01/2022 Possible niu avella asiàtica al pati de l'edifici

RESOLTA 220123-0001 24/01/2022

Desde hace ya tiempo, durante el horario nocturno entre las 20 y 23 horas aproximadamente, la zona donde vivo es invadida 

por un olor nauseabundo que invade incluso el interior de las casas.

Estas olores provienen del matadero 

RESOLTA 220120-0001 20/01/2022 KAOS a la dreta pendents de TAR , a l' esquerra fan espera per vacunar-se

RESOLTA 220117-0002 18/01/2022 no s' adjunten les fotos? la puc passar per mail?

RESOLTA 211216-0001 04/01/2022
des del pati de casa ara mateix es torna a sentir l'olor de la XXX em podrieu aclarir quines mesures s'estan prenent al 

respecte?gràcies

RESOLTA 211215-0001 05/01/2022 no funciona, debería haber un cartel o algo que lo indique

Els cotxes van tan ràpid per aquest carrer que destrossen els "badens". algun dia atropellaran a algú. podeu posar senyalització 

a 20k/h??? és un nucli antic!!!
24/01/2022

04/01/2022
El camió de la bassura quan passa per aquí está a tope i va amb tanta pressa que pel Carrer queda tot repartit. Ja fa masses 

dies!!!

RESOLTA 

RESOLTA 

El veí que ocupa el pis XXX, escala XXXX del XXX de Coronel Estrada va llençar de forma intencionada el contenidor de vidre, 

trencant les ampolles. Ell mateix no recull els excrements del seu gos, buida papereres i rebenta bosses d'escombraries quan 

volta pel poble.

31/01/2022220201-0001RESOLTA 

El pas de la riera d’Arbucies passat el camp de futbol,

els tubs estan gairebé tapats de sorra.
27/01/2022220126-0002

220121-0001RESOLTA 

Avui 17/01/22 un cotxe enfilat a la borera (com sempre), un gos perrillos lligat i amb la corda al mig de la acera (com ja ha fet 

alguna dies) els propietaris fent el cafe, els cubells al mig. I les mares amb cotxets i vianants per la Carretera. Tot a ulls del 

municipal 

25/01/2022220117-0001RESOLTA 

211230-0001

En el camí que es va restaurar per la cursa de gossos amb trineu, hi han dos varilles de rea ( semi-enterrades). l'as he senyalitzat 

amb pedres. Són molt perilloses, tant per vianants, animals o inclòs bicicletes, motos, etc.

Es necessita un disc de tallar ferro.

04/01/2022211226-0001RESOLTA 


