DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

Memòria de l'Oficina del Defensor
de la Ciutadania de Girona,
corresponent a les actuacions de
l'any 2011 dutes a terme per
Ramon Llorente i Varela.
Girona, abril de 2012.

1

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

Edita: Ajuntament de Girona
Fotografia: Jordi S. Carrera
Dipòsit legal: GI-611-2011

2

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

ÍNDEX
1.

Presentació ............................................................................................. 5
1.1. Introducció ....................................................................................... 6
1.2. Actuacions, queixes, expedients i consultes ....................................... 11
1.3. Conclusions i compromisos ............................................................... 13
1.4. Altres actuacions del Defensor de la Ciutadania .................................. 15

2.

Extracte de l’activitat de l’Oficina ........................................................ 19
2.1. Gràfic .............................................................................................. 21

3.

Síntesi expedients, recomanacions, respostes Ajuntament i gràfics . 23
3.1. Alcaldia ........................................................................................... 24
3.2. Ciutadania ...................................................................................... 27
3.3. Promoció i Ocupació ........................................................................ 71
3.4. Hisenda i Gestió Municipal ................................................................ 74
3.5. Serveis a les Persones....................................................................... 84

4.

Actuacions d’ofici .................................................................................. 89
4.1. Ciutadania ...................................................................................... 90
4.2. Hisenda i Gestió Municipal .............................................................. 101
4.3. Serveis a les Persones..................................................................... 112

5.

Gràfics comparativa recomanacions .................................................. 115

6.

Temporització actuacions del defensor i respostes de l’Ajuntament 117

7.

Taula d’expedients i resolucions ........................................................ 119

8.

Annexes ............................................................................................... 121
8.1. VI Encuentro estatal de defensorías locales. Declaración de Granada .. 122
8.2. Proposta conjunta FòrumSD en defensa del dret a l’habitatge ........... 125
8.3. Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat ............ 129

3

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

4

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

1
Presentació

5

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

“Davant les dificultats, no busquem excuses, posem esforç” (Anònim)
1.1. INTRODUCCIÓ
Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, ciutadans, ciutadanes, amics i amigues,
amigos y amigas:
Per tercera vegada, des de que vaig ser designat, per unanimitat del Ple Municipal,
defensor de la ciutadania, complint amb la disposició legal de l'article 119 del ROM,
però essencialment pel principi de transparència que ha de presidir qualsevol
institució pública, vinc a donar comptes davant aquest Ple de les activitats,
actuacions i feina que l'Oficina del Defensor ha desenvolupat durant l'any 2011.
Vosaltres representeu legítimament i democràticament la ciutadania gironina, les
diverses sensibilitats i opcions polítiques que els ciutadans han volgut que els
representessin en aquesta corporació municipal. Per això, a través de tots vosaltres,
també dono comptes a la ciutadania en general, del que ha estat la tasca del
Defensor durant el 2011.
Agraïments i defensa de la política
Permeteu-me que a l'inici d'aquesta meva intervenció, a més de compartir amb tots
vosaltres algunes idees, moltes dades, algunes preocupacions i interrogants, tingui
també un record agraït i merescut per a l'Anna Pagans, anterior alcaldessa, per ser
en part responsable de que jo hagués assumit l'honor d'exercir la gratificant i
compromesa tasca de Defensor, responsabilitat que també compartiu molts dels que
encara esteu aquí. A totes les persones que han estat regidores i regidors del nostre
Ajuntament, en l'anterior legislatura, també els vull fer patent el meu agraïment, per
la feina feta i la col·laboració que m’han prestat.
Poder treballar per a la ciutadania i la ciutat on un ha crescut i s'ha fet persona, és
un orgull i una gran satisfacció. Treballar pel bé comú, com tots vosaltres també feu,
cadascú des de les vostres conviccions i compromisos polítics i ideològics, és posar
de relleu quelcom que no hem d'oblidar: que tota societat ben organitzada requereix
de persones que, més enllà dels seus propis interessos personals, dediquin part del
seu temps, de les seves vides, al que és comú, en benefici de tots.
I des de les diverses i legítimes discrepàncies polítiques que, ple rere ple, manifesteu
en aquest àmbit privilegiat, temple de la paraula, tots vosaltres, en aquests temps de
decepcions, problemes i també esperances, sou i heu de ser exemple de que la
política ni és corrupció, ni és amiguisme, ni és enriquir-se, ni és demagògia ni
figuració: és i ha de ser servei a la ciutadania, amb les mires posades en el bé comú,
des de l’ètica, la transparència, l'objectivitat, l'eficàcia i l'honradesa. Aquí, com algú
de vosaltres ha manifestat en alguna ocasió, no hi ha cap regidor posat per la banca,
pel capital, per les empreses o pels sindicats. Aquí heu estat posats pels ciutadans i
per les ciutadanes als que tots hem de servir, per millorar les seves vides, tot cercant
solucions possibles i reals als seus problemes.
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2011: Crisi econòmica i problemes socials que ens depassen
Compartir interrogants, objectius i preocupacions
El 2011, tal com es preveia, ha estat un any de molts problemes i dificultats per a
moltes persones i famílies. Els problemes socials vinculats a la xacra de l'atur s'han
multiplicat a la nostra ciutat. Mai com ara havien vingut tantes persones demanant
ajuda per trobar feina, per pagar lloguers, per parar execucions hipotecàries, perquè
no se'ls tallés l'aigua o el gas, per exposar problemes d’impagaments o de
convivència a les comunitats de propietaris, o fins i tot per demanar menjar. Moltes
de les consultes ateses no eren de competència municipal, però, com sempre fem,
les hem escoltat, les hem respost i les hem reconduït cap a les administracions o
organismes competents, i fins i tot, en diverses ocasions hem mediat per facilitar
algun tipus d’acord o solució.
Les dificultats de les persones, la greu crisi econòmica i les conseqüències socials
han posat de relleu que la política no té sentit ni consistència si no es preocupa dels
problemes reals de la gent, no per fer proclames generals o promeses inabastables
sinó per buscar solucions efectives.
La persona, les persones, s'han situat en el centre de les preocupacions socials, i
més que mai en el centre de la política. En aquesta línia crec que els partits polítics
han estat sobrepassats per les circumstàncies. Moviments socials i plataformes
ciutadanes de diversa classe i motivació han servit d'amplificadors per a molts
problemes que reclamen l'atenció i el compromís de les administracions públiques i
dels responsables polítics de governs i oposicions de tots els àmbits territorials i
institucionals.
Perquè davant la gravetat dels problemes socioeconòmics no valen les excuses, ni
ens és permès restar neutrals o indiferents. Davant el terrabastall que assola
projectes, il·lusions i posa en perill l’estabilitat i la cohesió social, és absolutament
necessari i imprescindible fer tota classe d'esforços, posant imaginació i buscant les
màximes complicitats. No estem davant temes de partit ni de problemes que
requereixin protagonismes ideològics excloents. Tots som necessaris.
La societat, la ciutadania, ha desbordat els instruments i les formes tradicionals de
participació política. L'exigència de transparència i ètica en tot el que sona a públic és
una realitat i un antídot contra comportaments i actuacions irregulars dels que
ostenten alguna esfera de poder públic. La ciutadania vol transparència i informació i
exigeix nous canals de participació. La ciutadania té dret i reclama una bona
administració, en la que el servei a les persones, la imparcialitat, el bé comú i la
gestió honesta i eficient del diner públic tinguin carta de naturalesa indiscutible i
definitiva. I davant els problemes cal treballar cercant alternatives i solucions, per
què les persones no es poden consolar amb promeses de paradisos futurs
inexistents, doncs les seves vides, la nostra existència, és important ara i aquí, en el
present que limita, condiciona i possibilita les accions que depenen de nosaltres.
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2011: any de canvis
No puc passar per alt que l’any 2011 ha estat un any d’eleccions, tant generals, com
especialment municipals. La ciutadania ha decidit democràticament i lliurement una
nova composició d’aquest Consistori, havent atorgat confiança a tots els que ocupeu
els 25 escons d’aquest Ajuntament, representatius de les diverses opcions i
sensibilitats, avalades pels vots de la ciutadania, que us investeix del privilegi i la
responsabilitat que comporta la democràcia representativa. Això ha comportat que
per primera vegada des de 1979 l’equip de govern estigui en mans d’una força
política que fins ara sempre havia estat a l’oposició.
Vull cridar l’atenció sobre la necessitat que els processos electorals no haurien de
condicionar la feina del dia a dia de l’Ajuntament, perquè en el període que
transcorre entre la convocatòria d’eleccions i l’efectiva presa de possessió del nou
equip de govern els problemes i la vida de la ciutadania no es paralitzen.
Cal actuar amb més eficiència, coordinació i compromís de servei, malgrat s’estigui a
l’espera de relleus i substitucions. En aquest sentit, la professionalitat de funcionaris i
empleats de l’administració ha de ser el fil conductor de la continuïtat del servei,
sense demores injustificades.
El canvi de l’equip de govern ha comportat la reordenació de serveis i àrees, la
substitució dels responsables polítics de les diverses regidories, que inicialment ha
representat un alentiment en la presa de decisions i un cert desgavell amb les
relacions amb el defensor.
Però també haig de posar de manifest l’esperit de col·laboració, la voluntat d’atendre
les suggerències i recomanacions del defensor i de facilitar la nostra feina per part
dels regidors i regidores integrants de l’equip de govern. I seria injust si no digués
que també la relació del defensor amb la resta de regidors dels Consistori ha estat
lleial i beneficiosa.
Des del primer moment tots els regidors i regidores us heu mostrat assequibles i
col·laboradors.
Actuacions 2011
He procurat que la missió i responsabilitat confiada al Defensor, la de vetllar pels
drets de la ciutadania en relació amb l’actuació de l’Administració Municipal, tingués
el màxim d’èxit partint del doble compromís que inspira les meves actuacions:
atendre i escoltar a tots els ciutadans que s’han dirigit a la nostra oficina i buscar la
complicitat dels diferents responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament.
Acudir al Defensor ha estat, i és, per a moltes persones l’últim recurs, la darrera
esperança i possibilitat de ser escoltats i d’obtenir que el seu cas, el seu problema o
el seu greuge, sigui revisat i tractat, en evitació de la pesada, cara i sovint
desproporcionada càrrega d’acudir al jutjat.
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Pel que fa a cercar la complicitat dels responsables de l’Ajuntament, el defensor,
conscient de la tasca pedagògica que realitza, tant de cara a la ciutadania com de
cara als responsables municipals, ha procurat dialogar, reunir-se i revisar
conjuntament amb l’alcalde i regidors, funcionaris i responsables d’àrea els diversos
temes o problemes que han anat plantejant els ciutadans i ciutadanes. Això ha
comportat un clar benefici per a la ciutadania, doncs, com podeu observar en la
memòria que estem analitzant, molts temes, la majoria, se solucionen amb la
col·laboració de l’àrea. Concretament el 38% dels expedients oberts.
Però no compliria amb la meva responsabilitat si no posés de relleu que lamento que
moltes de les recomanacions fetes, després d’un estudi acurat i amb la finalitat de
cercar una solució més justa i equitativa que la donada per la resolució
administrativa de l’Ajuntament, segons el meu criteri, hagin estat rebutjades.
Sóc conscient que la feina que tinc encomanada pot ser, en determinades
circumstàncies incòmoda i molesta pel poder, per a la burocràcia o per als interessos
corporativistes d’algun estament municipal. Però des de la independència i la
confiança que tots vosaltres heu dipositat en la institució del Defensor, conscient que
ni estic al servei del govern ni de l’oposició, sinó al servei de la ciutadania, he
procurat sempre i en tot moment respondre les queixes i reclamacions plantejades,
proposant solucions o fent recomanacions o suggerències amb la única finalitat de
donar una resposta més justa i equitativa al tema plantejat. I sempre ho he fet
partint del respecte a la legalitat, però també del principi d’equitat i haig de
reconèixer que de vegades o no he sabut argumentar o justificar suficientment les
recomanacions, o no he utilitzat raonaments convincents per obtenir la conformitat
de l’Alcaldia i la resta de responsables de l’equip de govern, l’anterior i l’actual. En
aquest capítol haig de posar de manifest que la lluita del Defensor en favor dels drets
de la ciutadania és desproporcionada: el poder, la burocràcia i la rutina d’aplicar la
literalitat de les normes són realitats que desequilibren, justificadament o
injustificadament, la balança a favor de l’Administració. El nombre de recomanacions
rebutjades ho certifica.
Estem davant una administració local amb uns empleats, treballadors, funcionaris i
personal electe que realitzen, majoritàriament, un servei eficaç i molt correcte a la
ciutadania. Però això no ha de ser obstacle per reparar, analitzar i estudiar
problemes, disfuncions o errors que cal corregir.
El defensor tracta persones i s’ocupa de problemes concrets, a diferència dels grans
temes i objectius generals que ocupen molts dels vostres debats. Però vosaltres i jo
compartim un objectiu i una exigència comú: servir la ciutadania, ja sigui des dels
grans principis o des de la insignificant anècdota per solucionar els seus problemes i
facilitar les seves vides.
Moltes han estat les actuacions de l’Oficina del Defensor, gràcies a la dedicació
exemplar de les col·laboradores amb que he comptat duran el 2011, la Carina i la
Cristina que va estar amb nosaltres uns mesos i a la progressiva confiança i
coneixement que la ciutadania ha anat adquirint respecte a la institució del Defensor.
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Haig de remarcar les possibilitats que s’han obert per mitjà de les xarxes socials,
xerrades, visites a barris, a les escoles, instituts i Universitat, col·laboracions amb els
mitjans de comunicació, la participació en jornades i actes diversos i les relacions
amb altres defensories i sindicatures directament o a través del Fòrum de
síndics/ques, defensors/res locals de Catalunya.
Com l’any anterior ens hem limitat a reflectir a la Memòria les dades estadístiques de
les actuacions del defensor i la seva oficina i les diferents recomanacions fetes durant
el 2011. Caldria destacar alguns temes que de forma repetitiva es van produint a la
nostra ciutat o que de manera habitual afecten la ciutadania.
-

-

La problemàtica que genera l’oci nocturn i en general els locals públics de
concurrència, especialment l’acumulació de persones fora d’aquest locals amb
la finalitat de fumar. El dret al descans i a la intimitat, moltes vegades es veu
limitat per actuacions i comportaments incívics que caldrà prendre en
consideració.
La política municipal en l’aspecte sancionador, especialment en relació amb les
multes de trànsit i estacionaments, doncs la presumpció de veracitat, a criteri
del defensor, continua justificant resolucions desestimatóries de les
al·legacions o recursos de la ciutadania i també de les recomanacions del
mateix defensor, sense valorar ni rebatre, en ocasions, les proves aportades o
les circumstàncies concurrents, deixant en entredit la presumpció d’innocència
del ciutadà o ciutadana.

L’àmbit des del qual us parlo és el de la proximitat amb la ciutadania, des de la
realitat de temes i problemes poc transcendents per a l’Ajuntament, però de gran
importància per a les persones afectades. I és des d’aquesta realitat senzilla i humil
que he volgut compartir amb tots vosaltres algunes reflexions, algunes
preocupacions i també objectius amb la finalitat de millorar la vida de la ciutadania i
el funcionament de l’administració, reclamant el reforçament de l’ètica en tots els
comportaments i decisions dels responsables i empleats públics i de la transparència,
base imprescindible de la informació i la participació.
La cultura de l’interès públic, del servei públic i del bé comú és imprescindible per
impulsar i garantir una bona administració. Des de l’Oficina del Defensor treballem en
aquesta direcció per humanitzar i flexibilitzar la burocràcia i al mateix temps per
promoure un civisme integrador, basat en l’exercici responsable dels propis drets
però també de les pròpies obligacions, tal i com recull l’article 1 i 29 de la Declaració
Universal dels Drets Humans.
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1.2. ACTUACIONS, QUEIXES, EXPEDIENTS I CONSULTES
Durant aquest període de 2011, l’Oficina del Defensor ha tramitat 296 expedients
(25% més que l’any passat).
En 112 ocasions (35% més que el darrer any) hem resolt el problema de la
ciutadania amb gestions puntuals, que han quedat resoltes amb una petita
intervenció. Són les que denominem “intervencions sense expedient”.
El defensor ha rebut 325 visites concertades.
Des de l’Oficina s’han donat 490 informacions, respostes de consultes i
assessoraments.
Hem tingut relacions amb els mitjans de comunicació en 26 ocasions. (Punt Diari,
Diari de Girona, ràdios, TVGirona, i altres mitjans...).
Per resoldre els expedients, el defensor i personal adscrit a l’oficina s’ha entrevistat o
ha mantingut contactes amb el personal tècnic o polític de l’Ajuntament en 360
ocasions.
Així doncs, a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania s’han fet un total de 1509
actuacions: expedients, intervencions sense expedients, visites, informacions
generals, mitjans i entrevistes i gestions internes.
La distribució d’aquests 296 expedients per àrees, ha estat la següent:
-

10 Àrea de l’Alcaldia
169 Àrea de la Ciutadania
41 Àrea de Promoció i Ocupació
32 Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal
27 Àrea de Servei a les Persones
17 Actuacions d’Ofici, que estan degudament recollides a la present memòria.

Hem de fer constar que degut al canvi de Corporació, el mes de juny, s’han
redistribuït les àrees de forma diferent. Per aquest motiu en aquesta Memòria, la
primera que presentem davant la nova Corporació, no farem comparatives amb els
darrers anys.
Dels 296 expedients, en 59 ocasions, (pràcticament com l’any passat) no hem
admès la queixa a tràmit, perquè era la primera vegada que el ciutadà o
ciutadana es dirigia a l’Administració i per tant, no podia presentar la queixa al
defensor; o perquè la queixa no era del nostre àmbit de competència. En totes
aquestes ocasions hem informat on podia dirigir-se el ciutadà o ciutadana que ens ha
presentat la queixa i en tot cas, sempre s’ha justificat el perquè de la no admissió.
En el moment de tancar l’exercici 2011, 25 expedients encara estaven en tràmit,
pendents de resolució.
S’han resolt un total de 212 expedients, aproximadament un 30% més que l’any
2010.
Només en 2 casos la queixa ha estat traslladada a l’Àrea corresponent, per
petició expressa i autoritzada del ciutadà o ciutadana. En aquestes ocasions es
controla la resposta de l’Administració. El descens d’aquesta xifra també denota el
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coneixement de la ciutadania del funcionament de l’engranatge municipal i de
l’Oficina del defensor.
5 expedients han estat tramesos a altres síndics o al Síndic de Greuges de
Catalunya en tractar-se de matèria de competència seva. Sempre mantenim un
control i seguiment d’aquests expedients.
S’han admès a tràmit 205 queixes, 40% més que l’any passat que van ser 147
queixes admeses.
D’aquestes, 65 s’han desestimat. Un cop estudiat el cas, revisat l’expedient i
analitzades les circumstàncies, i els informes necessaris, el defensor ha arribat a la
conclusió que no podia donar la raó a la persona reclamant o que simplement no
s’havia produït cap greuge contra la mateixa per part de l’administració municipal.
El Defensor en tots els casos ha donat resposta a la persona que s’ha queixat, tot
justificant i motivant la desestimació de la seva queixa.
En 79 ocasions hem pogut resoldre la queixa amb Col·laboració de l’Àrea,
mitjançant una entrevista amb el responsable polític o tècnic, en la que hem intentat
tractar les divergències entre l’administració i la ciutadania, en relació al contingut de
la queixa i arribar a un consens favorable al ciutadà o ciutadana.
En 4 ocasió l’expedient s’ha resolt amb una mediació, és a dir, les parts
implicades, amb l’ajut del defensor, han arribat a un acord.
S’han fet 57 recomanacions o suggeriments, (35 % més que l’any passat que
se’n van formular 42) de les quals 16 han estat acceptades (28%) per
l’Ajuntament. 15 han estat rebutjades (26%). En el moment de tancar la
Memòria, 26 recomanacions encara restaven pendents de resposta per part de
l’Ajuntament. (46% del total de les recomanacions formulades).
Del total de recomanacions i suggeriments que s’han adreçat a l’Ajuntament 17 ho
han estat d’ofici. (L’any passat se’n van fer 15).
Per mitjà de les recomanacions i suggeriments, el Defensor ha anat posant de relleu,
amb independència de criteri, objectivitat i equitat, els aspectes i consideracions que
poden contribuir a la millora de l’actuació municipal, des del compromís i l’exigència
amb el dret de la ciutadania de disposar d’una bona administració.
A continuació del text literal de les recomanacions podeu veure la resposta de
l’Ajuntament, que hem traslladat a la ciutadania.
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1.3. CONCLUSIONS I OBJECTIUS
Per finalitzar des de la necessària complicitat i la imprescindible col·laboració amb
tots vosaltres, a fi de millorar la relació i el tracte amb la ciutadania, proposo els
següents reptes i objectius:

-

Implementar la imatge de la Policia Municipal com a garantia d’ajuda a les
persones i de l’exercici dels drets i les llibertats a la nostra ciutat. Cal desterrar
i combatre la opinió que la Policia té una finalitat essencialment sancionadora.
I a aquests efectes, és necessari fomentar la Policia de Barri, fent més propera
i amable la seva tasca d’ajuda i prevenció a tots els barris de la ciutat,
reforçant també la Unitat Policial de Mediació.

-

Incrementar el control a les zones d’oci nocturn amb la finalitat de fer
compatible tals activitats amb el dret al descans i a la intimitat del veïnatge,
supervisant acuradament les condicions i requisits dels locals i advertint als
usuaris de l’obligació d’actuar amb civisme.

-

Treballar perquè el transport públic a la nostra ciutat estigui més ben
coordinat, sigui més eficient i vertebri adequadament tots els barris, i al
mateix temps s’incentivi l’ús de la bicicleta amb una política decidida de carrils
bici suficients i segurs.

-

Continuar impulsant el teixit associatiu, i facilitar nous camins i mitjans per
garantir la democràcia participativa de la ciutadania.

-

Comprometre tots els esforços possibles per afrontar i pal·liar les
conseqüències de la crisi, fent visible el compromís de l’Ajuntament a favor
d’un habitatge digne i del dret al treball, fent costat a les víctimes del sistema,
per evitar la marginació i l’exclusió social.

-

Reiterar la necessitat de respondre amb celeritat i de manera motivada les
al·legacions o reclamacions ciutadanes.

-

Agilitar la contesta a les recomanacions del Defensor.

Vull adreçar unes paraules d’agraïment a tots aquells ciutadans i ciutadanes que,
malgrat les dificultats i problemes, de forma anònima i solidària treballen i lluiten
cada dia per guanyar-se el pa, per fer possible que disposem de béns i serveis, que
paguen els seus impostos i col·laboren a mantenir les institucions, les escoles, els
hospitals, la ciutat.
Gràcies al seu treball i la xarxa de relacions socials, que es manifesten en diverses
formes (associacions, comunitats, entitats cíviques de tota mena...) podem mantenir
l’esperança d’un futur millor i més just.
També vull agrair la participació de totes les persones que amb les seves queixes
han contribuït a millorar el funcionament de l’Administració Municipal i la rectificació
de resolucions o decisions administratives.

13

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

Des de l’experiència i la proximitat amb la ciutadania apel·lo la responsabilitat social
dels mitjans de comunicació perquè no magnifiquin tant els desgraciats casos de
delinqüència antisocial, de fraus i de insolidaritat, i donin cabuda a realitats positives
i d’esperança que en el dia a dia posen en pràctica milers i milers dels nostres
conciutadans.
I quan publiqueu, interrogueu-vos com feia Sòcrates: el que diràs, és veritat?
serà útil ? contribuirà a la bondat? Jo us dono les gràcies perquè amb la vostra
labor contribuïu a la transparència i a la informació, pilars essencials d’una societat
lliure i democràtica.
No són temps fàcils ni abundància d’alegries. Les conseqüències de la crisi
qüestionen l’estat del benestar i condemnen a molts dels nostres conciutadans a la
pobresa. Això fa més exigible que des de les administracions públiques treballem per
una societat on les persones vegin respectada la seva dignitat i els seus drets. No
admetem el dubte i el descrèdit permanent i injustificat contra la democràcia
representativa i aquells que la ostenteu.
No es pot qüestionar el dret de la ciutadania a expressar els seus desacords i la seva
indignació davant els problemes que afecten les seves vides, ni es poden
desacreditar les diverses maneres de manifestar-ho. Però la veu del carrer no
anul·la, ni substitueix la vostra veu i la vostra responsabilitat, com a representants
legítims i democràtics de la nostra ciutat.
Però tot això ens ha de moure a vosaltres i a mi a reflexionar i replantejar objectius i
prioritats per avançar cap a una ciutat més participativa, més solidària i més
respectuosa amb els drets i els deures. Penso que tots hem d’impulsar el que
anomeno civisme integrador de drets i deures, tot partint dels valors irrenunciables
expressats en la Declaració Universal dels Drets Humans que marquen i delimiten
uns mínims ètics que tothom hauria d’assumir.
Resto a la vostra disposició i espero que tots plegats, des de les diverses
responsabilitats que ostentem, treballem amb honestedat i eficàcia a favor de la
ciutadania i donem respostes als seus problemes.
Tingueu la seguretat que des de la Institució del Defensor de la Ciutadania, des de la
nostra independència i llibertat de criteri, i amb la vostra confiança i col·laboració,
mantindrem la nostra porta oberta i la nostra ma estesa per atendre, escoltar,
acompanyar i defensar les persones concretes i associacions que s’atansen a
nosaltres en demanda de protecció dels seus drets o en reclamació contra greuges
de l’Administració Municipal.
El panorama socioeconòmic actual no és propici a parlar de drets, però davant la
magnitud dels problemes i les dificultats hem d’accentuar la necessitat de mantenir
l’esperança que amb l’esforç i la solidaritat de tots ens en sortirem. Caldrà que tots
plegats prenguem més consciència que els drets i els deures són inseparables, i que
viure en societat implica exercir drets i complir obligacions.
Així promourem una ciutadania activa, participativa i ètica, sense oblidar que hem de
lluitar contra la discriminació, l’exclusió i la marginació social dels més desprotegits.
En aquest camí penso que hem d’anar plegats.
Gràcies,
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1.4. ALTRES ACTUACIONS DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
Presentació Segon Recull d’Informes del Fòrumsd.
Organització de la presentació del Segon Recull d’Informes dels Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores locals de Catalunya, en nom del Fòrumsd, acte que va tenir
lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona, el dia 1 de febrer de 2011, amb
l’assistència de l’alcaldessa de Girona, el president de la Diputació, diversos alcaldes,
alcaldesses, regidors, regidores de les poblacions amb síndics o defensors.
El dia 16 de març el Fòrumsd també va presentar davant la presidenta del Parlament
de Catalunya aquest Segon Informe conjunt. Van assistir a l’acte consellers,
conselleres, i altres personalitats.
XIII Trobada – Assemblea de síndics, síndiques, defensors i defensores
locals de Catalunya. Fòrumsd.
Assistència del defensor de la ciutadania de Girona a l’Assemblea anual de síndics i
defensors locals de Catalunya, celebrada a Santa Coloma de Gramenet, el dia 11 de
febrer de 2011.
Reunió de la Comissió dels Estatuts
El defensor de la ciutadania de Girona presideix la Comissió d’Estatuts creada per la
modificació dels estatuts que regeixen el funcionament del Fòrum de síndics,
síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya. Durant l’any s’han portat a
terme diverses reunions.
Jornades de Formació de la Policia Municipal
Els dies 17 i 24 d’octubre el defensor participa, convidat pel cap de la Policia
Municipal, en les Jornades de Formació que s’organitzen anualment per aquest
col·lectiu.
Presentació al Ple de la Memòria del Defensor de la Ciutadania de Girona
En data 8 de març de 2011, el defensor de la ciutadania presenta la Memòria
d’actuacions de l’Oficina davant el Ple de l’Ajuntament de Girona. Els diversos grups
polítics es mostren favorables a la tasca realitzada pel Defensor.
Reunió de la Comissió de Documentació
El dia 16 de maig de 2011 i 11 de juliol l’adjunta al defensor assisteix i participa a
Santa Coloma de Gramenet, a la Comissió de documentació del Fòrumsd, comissió
creada per l’elaboració de documents i estructura de la gestió de treball de les
nostres oficines.
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VI Taller de Formació
El dia 26 de maig de 2011, a la Sala d’actes de l’Edifici del Rellotge del Recinte de
l’Escola Industrial de Barcelona, es porta a terme el VI Taller de Formació “El dret a
la Bona Administració”. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
IV Trobada Estatal de Defensors Locals
Assistència i participació en la IV Trobada de defensors locals, que va tenir lloc a
Granada, els dies 5 i 6 d’octubre.
S’organitzen diverses taules de debat simultani, que treballen sobre temes com:
“Defensors locals com impuls de la bona administració”, “Actuacions i solucions dels
defensors locals”, “La Mediació”, “Crisis, estat del benestar i drets socials”,
“Demanada i prestacions socials”, “Promoció econòmica i col·locació”, “Escassetat de
recursos i prioritats municipals”, i també exposició de bones pràctiques sobre:
“Sorolls per ocupació de la via pública”, “Multes”, “Antenes de telefonia”, etc...
VI Jornades de Formació
Els dies 17 i 18 de novembre participem en les VI Jornades de Formació que tenen
lloc a Terrassa. S’organitzen diverses taules de treball. “Ciutadania, Convivència i
Drets”, “Drets a d’intempèrie”, Immigració, racisme i xenofòbia”, “Avaluació i gestió
de la contaminació acústica”, “Potestat sancionadora en matèria d’Urbanisme”
Sessions de Treball
Durant tot l’any s’han convocat i coordinat diverses reunions de treball, en la que han
participat, juntament amb el defensor de Girona, els de Salt, Figueres, Palamós, Sant
Feliu de Guíxols, l’Escala i Sant Jordi Desvalls. Aquestes sessions han servit per
tractar aspectes comuns en l’àmbit territorial gironí i també per preparar aportació a
les Jornades de Formació i altres sessions del Fòrum de síndics, síndiques, defensors
i defensores locals de Catalunya.
Aquestes sessions han tingut lloc els dies 15 de febrer, 12 d’abril, 10 de maig, 12 i 25
de juliol, 13 i 20 de setembre de 2011.
Altres participacions, contactes, aportacions i intercanvi d'experiències i
temes diversos
Visites a diferents Centres Cívics i instituts de la Ciutat, a fi donar a conèixer la
institució i el funcionament de la institució del Defensor de la Ciutadania de Girona.
Assistència a la inauguració de la Seu del Consell de Solidaritat amb les ONG, el dia
15 de març de 2011.
Assistència al primer fòrum del TAV, el dia 16 de març de 2011.
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Assistència a la celebració del centenari de Santiago Sobrequés, al Saló de Descans
del Teatre Municipal.
Assistència al Ple municipal de Palafrugell en ocasió del nomenament del defensor
d’aquest poble.
Diverses intervencions per correu electrònic al Fòrumsd, per intercanvi d’opinions i
experiències.
Intervencions en diversos mitjans de comunicació.
Assistència a la taula rodona per incorporació de les dones als cossos Policials al
Centre Cultural de la Mercè, el dia 28 de gener de 2011.
Entrevista a TVGirona, el dia 1 d’abril de 2011.
Participació en la conferència presentada per Marta Claret professora de la
Universitat de Girona, en la que el defensor fa una exposició sobre la Institució que
representa. 12 de maig de 2011.
Assistència al Parlament de Catalunya per una entrevista amb el president Artur Mas,
el dia 30 de maig de 2011.
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Extracte de l’activitat
de l’Oficina
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EXTRACTE DE L'ACTIVITAT
OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
ANY 2011

Any 2010
Expedients pendents:
Expedients tancats el 2011:

15
15

Any 2011
Expedients resolts:
Queixes admeses:
Trasllat a l'àrea:
Trasllat a altres síndics:
No admesos:
En tràmit:

212
205
2
5
59
25

Total expedients:

296

Intervencions sense expedient:

112

Total consultes, informacions
assessoraments:

490

Visites concertades:

295

Mitjans de comunicació:
Entrevistes i contactes per
tramitació d'expedients i
gestió Fòrumsd:

TOTAL ACTUACIONS:
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26

260

1479
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ACTUACIONS DE L'OFICINA DEL DEFENSOR DE LA
CIUTADANIA DE GIRONA
2011
entrevistes,
contactes per
tramitació exp.
gestió Fòrumsd
260 (18%)

Total actuacions 1479 expedients
296 (20%)

mitjans de
comunicació
26 (2%)
intervencions
sense expedients
112 (8%)
visites
295 (20%)

consultes,
informacions i
assessoraments
490 (32%)

Total actuacions: 1479
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3
Síntesi expedients, recomanacions,
respostes Ajuntament, gràfics
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3.1. ALCALDIA
Expedients
10
No admeses
Trasllat altres síndics
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

2
2
3
1

expedients
expedients
expedients
expedients

Recomanacions

2 expedients

2011/DCG/144, 147
DECISIÓ
En els últims dies, en consonància amb el que solia ser habitual en anys anteriors,
han entrat a l’Oficina del Defensor varies queixes relatives al descontrol horari,
desatenció per part de la Policia Municipal a telefonades de veïns, i fresses
excessives a altes hores de la nit, amb motiu de la festa del barri de Fontajau i el
Festival Etnival, que ha tingut lloc a les Ribes del Ter, entre el 23 i 25 de juny de
2011.
Hem reclamat la documentació relativa al conveni subscrit entre l’Ajuntament i la
societat Proud Events S.L., que gestionava el festival i hem constatat que en cap lloc
es recull específicament ni l’horari d’acabament de les actuacions musicals, ni la
limitació del nivell de so, i per tant tampoc hi ha instruccions clares que puguin
emparar la necessària actuació de la Policia Municipal i la seva intervenció quan són
requerits pels veïns afectats.
Ja en una recomanació d’ofici del defensor de 20 de juny de 2010, i pels mateixos
motius, es posava de relleu que, depenent de les diferents iniciatives i finalitats, els
actes a la via pública i altres espais públics s’autoritzaven des de diferents àrees i
mitjançant diversos instruments i acords. I entre les diverses clàusules que hi figuren
en acords, resolucions i convenis se sol fer constar que “En tot moment hauran
d’atendre les indicacions que els pugui fer la Policia Municipal.”
Però el problema sorgeix quan, per a actes públics al carrer, siguin festes, festivals o
qualsevol altre, no es determina l’horari d’acabament, ni s’indica el nivell de sonoritat
permès. Aquest fet converteix en paper mullat la possible intervenció de la policia
municipal, que es veu impossibilitada de donar satisfacció als requeriments veïnals
sobre el límit horari d’activitats i el nivell de soroll.
En la recomanació d’ofici referenciada, del 20 de juny de 2010, recomanàvem el
següent:
“Evitar en la mesura del possible autoritzar actes que puguin significar molèsties pels veïns,
durant la setmana laboral.
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En l’autorització, permís o Decret deixar molt clar els límits del volum de les emissions
acústiques.
Concretar sempre i remarcar en l’autorització l’horari d’inici i acabament de l’acte.
Demanar a la Policia Municipal que, davant la queixa d’un ciutadà, fent ús de les seves
facultats i sempre valorant la situació, si cal, sigui contundent i estricte en el compliment de
les diferents condicions contingudes en l’autorització.
En definitiva es tracte que des de les diferents àrees que intervenen en les concessions,
permisos i autoritzacions de totes les diferents activitats, actes i esdeveniments que
s’organitzin en els espais públics de la nostra ciutat, s’unifiquin i es coordinin criteris i que la
Policia Municipal disposi dels instruments necessaris a fi que, si són requerits a intervenir,
poder fer complir estrictament les condicions de l’autorització.”

Tal recomanació figura com a acceptada a la nostra memòria de l’any 2010, i així
se’ns va comunicar expressament i per escrit. No obstant, novament s’han subscrit
convenis i s’han portat a terme activitats sense donar compliment a aquelles
recomanacions i advertiments del defensor, com posen de relleu les queixes rebudes
aquest mes de juny de 2011.
Per això, creiem oportú, no només reiterar la recomanació del 20 de juny de 2010,
sinó RECOMANAR, a partir d’ara, un major compromís i eficiència, claredat i
precisió en els convenis, acords i autoritzacions que es facin relatius a
l’ocupació de vies i espais públics, amb motiu de festes de qualsevol mena,
festivals o actes públics, deixant expressa constància dels límits horaris i el
nivell de sonoritat permesos, cursant les oportunes instruccions a la Policia
Municipal, perquè puguin actuar amb eficàcia el compliment dels deures i
el gaudiment dels drets.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIONS ACCEPTADES

Resposta Ajuntament:
“En relació amb les queixes rebudes a la seva oficina, relativa als perjudicis causats
als veïns pel festival Etnival, celebrat a les Ribes del Ter, em plau informar-lo que
s’accepta la seva recomanació i que de cares a properes edicions, s’inclourà en el
conveni de col·laboració les referències a horaris d’inici i d’acabament, així com als
nivells de so, a fi i efecte de conciliar, de la millor manera possible, l’activitat
esmentada i el dret al descans de la ciutadania.
Aquesta referència es tindrà en compte també per altres activitats culturals que es
portin a terme a l’aire lliure, i que puguin tenir la mateixa incidència. Així mateix, els
acords es traslladaran a la Policia Municipal perquè en tingui coneixement als efectes
que corresponguin (o de prendre les mesures corresponents).”
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ALCALDIA
10 expedients
GESTIÓ ESCOLAR
(2) 20%

ALTRES (Cultura,
TAV...) (3) 30%

TEATRE I
ESPECTACLES
(5) 50%

EXPEDIENTS ALCALDIA
RESOLUCIÓ

RECOMANACIÓ
ACCEPTADA
2 (20%)

COL·LABORACIÓ
DE L'ÀREA 1
(10%)

NO ADMESA
2 (20%)

TRASLLAT AL
SÍNDIC 2 (20%)
QUEIXA
DESESTIMADA
3 (30%)
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3.2. CIUTADANIA
Expedients: 169
Gestió de la via pública

46 expedients

No admeses
En tràmit
Trasllat a l’Àrea
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

18 expedients
2 expedients
1 expedients
7 expedients
17 expedients

Recomanacions

1 expedient

2011/DCG/208
DECISIÓ
En data 22 de setembre de 2011, la ciutadana, CLT, propietària d’un local de la plaça
de la Independència, formula queixa referent a la suposada cessió d’ocupació del
sotaporxo de davant del seu local a favor dels propietaris del König, sense el seu
coneixement ni consentiment, reclamant que li sigui atorgat el dret a ocupar, en
igualtat de condicions amb la resta de comerços, l’espai de davant el seu local.
Reclamat l’expedient a l’Àrea de Ciutadania, Gestió de via pública, i fetes les
oportunes entrevistes i gestions, el defensor ha estudiat la diversa documentació
relativa a la cessió dels espais públics de la part oest de la plaça de la
Independència, i en especial la de l’espai ubicat davant el número x d’aquesta plaça.
Vist que, efectivament, en data 27 de gener de 2003, per compareixença feta davant
l’Alcaldia de Girona, l’Ajuntament va adquirir el compromís de cedir l’ús privatiu,
durant el termini de 15 anys, de la superfície pública grafiada en plànol adjunt
relativa a l’espai comprès entre el Frankfurt König i el Restaurant Mar Plaça.
Vist que en data 8 de juliol de 2003, l’Ajuntament, per Decret d’Alcaldia, va
“AUTORITZAR la cessió realitzada per l’empresa ALESHORES a favor de
FRANKFURTER KÖNIG S.C., de la concessió d’ocupació dels sotaporxos situats
davant la botiga General Òptica així com del seu ús privatiu, de conformitat amb
l’establert en els acords citats anteriorment”.
Vist que en cap dels documents públics o privats, existents a l’expedient
administratiu que hem consultat figura la cessió de l’espai públic de davant del local
comercial del número x de la citada plaça, a excepció de la comunicació escrita, feta
per la regidora de l’anterior consistori, Glòria Plana i dirigida al senyor MP, en data 10
de juny de 2011, on fa constar el següent: “per aquest motiu és viable la concessió
de llicència municipal per ocupar amb taules i cadires l’espai definit per una volta
davant del local annexa a l’entrada dels habitatges del número x de la plaça
Independència”.
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Considerant que en cap moment es va comunicar o consultar o notificar a la
propietària del local número x de la plaça Independència les condicions d’ocupació
dels espais públics ubicats davant la part oest de l’esmentada plaça.
Considerant que l’ocupació d’espais públics, segons la normativa vigent, s’ha
d’autoritzar, prèvia petició, anualment, per temporada, extrem que posa en dubte la
legalitat de l’autorització efectuada per decret de 8 de juliol de 2003.
Considerant que la comunicació de data 10 de juny de 2011, signada per la regidora
Glòria Plana, únic escrit existent a l’Ajuntament que fa referència a l’espai de davant
del número x de la plaça Independència, no adjudica expressament aquest espai, i
que en tot cas s’hauria d’entendre que només ho era per la temporada d’aquest any
2011.
Considerant que la queixa de la senyora CLT contra l’ocupació per part del Frankfurt
König de l’espai de davant del seu local, i la petició que se li adjudiqui a ella o al seu
arrendatari, sempre que compleixi amb les condicions i requeriments que
l’Ajuntament fixi, formulem la següent
RECOMANACIÓ:
Que, en evitació d’un possible procés judicial i d’un tracte discriminatori o decisions
arbitràries sobre ocupació d’espais públics a la plaça de la Independència, i en
aplicació de la legalitat vigent, es tingui en consideració el dret de la ciutadana CLT o
de la persona arrendatària del local comercial del número x de la citada plaça a
disposar del sotaporxo de davant del seu local als efecte de poder instal·lar taules i
cadires en igualtat de condicions amb la resta de locals, i amb les conseqüències
legals pertinents.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient 2011/DCG/208, en què
demana que es tingui en compte els drets de la persona propietària o arrendatària del
local comercial número 4 de la plaça Independència a l’hora d’autoritzar l’ocupació de la
via pública amb taules i cadires sota els porxos, li confirmo que les autoritzacions
d’ocupació de via pública s’atendran als condicionants legals que estiguin vigents, les
peticions de totes les possibles persones usuàries i els possibles acords als que es
puguin arribar en benefici de totes les parts implicades.
És per l’anterior, em plau informar-li que tindrem en consideració la seva recomanació.”
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Policia Municipal

22 expedients

No admeses
En tràmit
Queixes desestimades
Mediació
Col·laboració de l’Àrea

2 expedients
3 expedients
1 expedient
1 expedient
11 expedients

Recomanacions

4 expedients

2011/DCG/111
DECISIÓ
En data 18 de maig de 2011, la ciutadana RTM, formula una queixa davant l’Oficina
del Defensor pel tracte rebut per part d’un agent de la Policia Municipal, arrel d’un
incident al carrer Rei Martí, pel que havia de passar ella amb el seu vehicle, el mateix
dia 18 de maig cap a les 8’45 hores.
Segons la ciutadana, al no poder passar a causa d’un camió, com que tenia la
possibilitat de recular i passar per un altre carrer, va preguntar a l’agent municipal
pel temps que trigaria a marxar el camió. Ella patia perquè havia de dur la seva filla
a l’escola i no volia fer tard. Es va dirigir a l’agent i li va preguntar si tardaria gaire el
camió a marxar, perquè si havia de tardar recularia i la resposta va ser que “trigarà
el que trigui”. Nerviosa i preocupada per la situació, la ciutadana va decidir recular
i, en veu baixa, va dir “estúpid”. L’agent li ordenà que s’aturés i li demanà la
documentació, i la senyora RTM va demanar-li que ell també s’identifiqués, sense
obtenir resposta.
Un cop va deixar la filla al col·legi, la ciutadana es va dirigir a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, a les 9’27 hores, per formular queixa sobre el tracte rebut, i estant allà
rep una trucada telefònica de la Policia Local al seu mòbil, tot comunicant-li una
denúncia penal, i que tindria un judici ràpid.
El 25 de maig, davant el Jutjat d’Instrucció numero 3 de Girona, en el Judici de faltes
635/2011, davant la incompareixença del denunciant i de la denunciada, i a la vista
de que els processos penals comuns es regeixen pel principi acusatori, al no haver-hi
hagut acusació ni per part del denunciant ni del Ministeri Fiscal, es va dictar
sentència absolutòria.
Des de l’Oficina del Defensor hem insistit reiteradament, per escrit i de paraula,
sobre la conveniència i necessitat d’evitar enfrontaments innecessaris entre els
agents municipals i la ciutadania, limitant al màxim possible les denúncies penals
contra actituds o paraules inadequades dels ciutadans. Per altra banda, cal respectar
la màxima transparència en la identificació dels agents actuants, tot recordant que la
seva identificació a través del seu TIP o número professional no és cap problema,
sinó un dret de la ciutadania i una obligació legal dels agents.
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Per això fem la següent
RECOMANACIÓ
Reiterar la recomanació de data 4 de juliol de 2011 en la que insistíem en que cal
que la Policia Municipal observi un tracte amable en la seva relació amb la
ciutadania, tot evitant denúncies penals i la judicialització de les conductes
ciutadanes.
És exigible el respecte de la ciutadania envers la funció i l’autoritat policial, peça
indispensable de la defensa dels drets i llibertats a la nostra societat, així com el
tracte respectuós i servicial de la Policia envers la ciutadania. I en aquesta relació
recíproca, recordem que el dret a la transparència imposa l’obligació d’identificació
dels agents policials, com qualsevol altre servidor públic, sense que això s’hagi
d’interpretar com un problema o una provocació.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

2011/DCG/235, 247
(veure 2011/DCG/249-O)
2011/DCG/86
(veure 2011/DCG/150-O)

Sancions

63 expedients

No admeses
En tràmit
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

8 expedients
5 expedients
19 expedients
8 expedients

Recomanacions

23 expedients

2011/DCG/5
DECISIÓ
En data 11 de gener de 2011 va tenir entrada a l’Oficina del Defensor, escrit de
queixa de la ciutadana EAT.
En síntesi, la citada persona, veïna del Passeig de la Devesa, exposa que el dia 29 de
setembre, dia de la vaga general, després d’haver recollit els seus fills d’1 i 3 anys, a
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la rotonda del carrer Ferran Puig, cap a les 18’05 hores, es troba que no pot accedir
al carrer Güell, la instal·lació d’unes tanques i la presència de dos agents municipals
li ho impedeix.
En comprovar que de l’altra banda, en sentit contrari, circulaven vehicles sol·licita als
agents permís per poder passar i accedir al seu domicili, doncs en aquell moment
encara no passava la manifestació i duia dos nens petits. Els agents li prohibeixen el
pas i l’obliguen a donar la volta.
L’agent municipal 10126, emet una butlleta de denúncia número 50305445, en la
que fa constar com a precepte infringit el 143.1 del Reglament General de Circulació:
“NO RESPECTAR ELS SENYALS DELS AGENTS DE L’AUTORITAT EN SERVEI DE
REGULACIÓ DE TRÀNSIT”, amb un import de 200 euros i pèrdua de 4 punts del
carnet de conduir.
Considerant que contra l’esmentada sanció la ciutadana EAT va fer al·legacions i va
aportar determinades proves en ordre a que l’Ajuntament reconsiderés la sanció
imposada, tot esgotant els tràmits de reclamació corresponents a la via interna del
Consistori.
Considerant que les reclamacions i al·legacions efectuades varen ser desestimades
amb la breu indicació “atès que les actuacions practicades permeten donar per

provada la realització dels fets denunciats, que el procediment seguit ha estat
l’adequat a la normativa vigent i que no es consideren pertinents proves addicionals,
s’han desestimat les al·legacions presentades en el seu moment”.

Tenint en compte que tota actuació sancionadora, com qualsevol circumstància
relativa a una conducta penal, requereix de l’existència d’una actuació il·legítima i
d’una ponderació de totes les circumstàncies concurrents. Vist que l’administració
municipal no ha estat emetent a respondre, justificar i motivar adequadament les
diverses al·legacions i proves proposades per la sancionada.
Considerant que la reclamant es queixa d’haver rebut un tracte despectiu o
irrespectuós per part dels agents municipals, fet que acredita per una gravació, en la
que després de demanar el número de TIP a l’agent municipal que regulava la
circulació a la rotonda Güell/Devesa, sense contestar a la ciutadana, li diu “Està
escrit, si no t’hi veus no és el meu problema”. Després d’insistir varies vegades,
l’agent municipal que imposa la sanció, tot dirigint-se a l’altre agent municipal, li diu :

Ei, no, en serio, quin número tinc company?

A la vista de tots aquests antecedents, i partint que l’actuació i decisió del defensor,
com a garant dels drets i les llibertats de la ciutadania, des d’una exigència ètica que
ha d’inspirar totes les actuacions del consistori i els seu personal, que implica actuar
amb plena objectivitat i amb el màxim respecte i consideració a les persones.
Considerant que d’una simple discussió o manifestació de disconformitat amb un
agent municipal no es pot derivar una sanció de la gravetat i transcendència com la
aquí recorreguda, tot valorant els fets i la normativa, i fonamentant la nostra decisió
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no només en l’equitat sinó també en un exhaustiu estudi dels fets i la normativa
aplicada, fem la següent
RECOMANACIÓ:
Considerant que dels fets i circumstàncies exposats no se’n dedueix una actuació
sancionable de la ciutadana, tot i que manifestés disconformitat amb l’actuació i
decisió policial de no deixar-la passar cap al seu domicili, i per considerar que l’agent
va actuar amb un excés de zel i de possible reacció basada més en la subjectivitat
que en l’objectivitat, recomano que es deixi sense efecte la sanció imposada a la
ciutadana EAT, amb el número de butlleta 50305445.
RESOLUCIÓ:
RECOMANANCIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“Vista la vostra recomanació relativa a l’expedient de la referència, li comunico que,
vistes les al·legacions presentades vers l’expedient sancionador 50305445, per una
infracció de l’article 143.1 del Reglament General de Circulació, es considera que
l’agent va actuar de forma proporcionada i objectiva, i que es van resoldre les
al·legacions presentades per la persona denunciada d’acord amb la documentació
obrant a l’expedient sancionador. Per tot l’anterior, es proposa desestimar les
al·legacions i continuar la tramitació de l’expedient sancionador.”
2011/DCG/42
DECISIÓ
En data 24 de gener de 2011, la ciutadana FVG va presentar una queixa per
disconformitat amb la sanció imposada el dia 14 d’octubre de 2010 a l’avinguda 20
de juny de 1808 de la nostra ciutat. Prèviament havia presentat escrit d’al·legacions
que varen ser desestimades mitjançant notificació de la regidora corresponen, en
data 29 de desembre de 2010.
A la sanció imposada per l’agent municipal actuant s’hi fa constar expressament
“Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva d’estacionament,

llevats dels autoritzats.”

Considerant que, de les proves que figuren a l’expedient sancionador, el vehicle
sancionat només ocupava una mínima part de l’espai reservat, no impedint
l’estacionament de qualsevol altre vehicle.
Considerant que en l’estacionament efectuat no s’interferia ni l’entrada ni sortida de
vehicles del pàrquing adjacent, ni impedia la circulació ni l’ocupació de la plaça
reservada per a vehicles autoritzats.
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Considerant que els ciutadans tenen la sensació que en aquells espais on no s’hi
prohibeix l’estacionament, per senyalització expressa, vol dir que està permès.
Vist el contingut de l’Ordenança municipal de circulació, en especial el contingut de
l’article 15.17, i valorant la prova fotogràfica presa per l’agent actuant i les
al·legacions efectuades per la ciutadana en qüestió hem decidit formular la següent
RECOMANACIÓ:
Tenint present que el dret sancionador s’ha de limitar als casos expressament
previstos a la norma, i que per tant, no compartim l’apreciació de considerar que si
no hi ha senyalització que autoritzi l’estacionament, s’entén que està prohibit,
proposem que es deixi sense efecte la sanció imposada (butlleta 50302392) per no
respondre estrictament a les previsions de l’article infringit, sense perjudici que es
podés aplicar una sanció inferior, si així ho preveu l’Ordenança municipal de
circulació.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament:
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 462774
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un
vehicle en una zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat dels
autoritzats (discapacitats) a l’avinguda 20 de juny, em plau informar-lo que en la
valoració de l’expedient, s’ha apreciat que la titular vehicle B3953LS, la senyora FVG,
reconeix que no va veure la línia de delimitació de l’aparcament reservat a
discapacitats quan va estacionar el seu vehicle.
La senyora FVG manifesta que va estacionar parcialment en la reserva
d’estacionament per a discapacitats que hi ha a l’avinguda 20 de juny, tal i com es
pot corroborar en la fotografia que van realitzar els agents en el moment d’interposar
la denúncia.
Cal tenir en compte que l’ocupació parcial d’un zona senyalitzada com a reserva
d’estacionament per a minusvàlids no eximeix de la comissió de la infracció tipificada
en l’article 94 del Reglament general de circulació, el qual prohibeix tant la parada
com l’estacionament en les zones senyalitzades per a ús exclusiu de minusvàlids,
sense fer distinció de si l’ocupació del vehicle és total o parcial.
Així mateix, cal tenir en compte que l’avinguda 20 de juny és d’un sol sentit de
circulació, i que el vehicle en qüestió es va estacionar a continuació del gual 4251
(avinguda 20 de juny, 7), pel que valorar l’afectació en l’espai de maniobra dels
vehicles que surten del mateix.
Finalment, considerar que l’avinguda 20 de juny està en la seva totalitat reservada a
l’estacionament de discapacitats, i a l’estacionament de motos, els quals estan
degudament senyalitzats.
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Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considero que no es pot acceptar la vostra recomanació de condonar la multa.”
2011/DCG/116
DECISIÓ
El senyor IPB presenta una queixa per disconformitat amb la sanció imposada per
“estacionar en reservat de minusvàlids”, el dia 18 de maig de 2011 al Passeig de la
Copa.
El defensor estudia el tema i fa les següents argumentacions i formula una
recomanació.
En la butlleta número 50340453, de data 18 de maig de 2011 s’indica que el
precepte infringit és l’article 15.17 que determina el fet denunciat següent:
estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat
dels autoritzats (discapacitats, serveis de seguretat o d’urgència ...). La sanció és de
200€.
El titular del vehicle disposa de la targeta de reserva d’estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda (titular de la tarja no conductor).
En la butlleta l’agent fa constar el següent:

“L’agent actuant ha estat controlant el vehicle des de les 8.30 hores. Que porta una
tarja de minusvàlids titular no conductor i al estar fent un mal ús de la tarja s’ha
denunciat”.
Atenent l’article 5 del Decret 97/2002 de 5 de març sobre la targeta d’aparcament
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament
de les persones amb mobilitat reduïda i a vetllar pel seu compliment. Articles 5a) i
5i).
5.a) Permetre que els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda puguin
aturar-se, pel temps imprescindible per recollir o deixar persones o carregar i
descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la
circulació de vehicles o vianants.
5.i) S’ha de vetllar perquè es respectin les reserves d’aparcament, públiques i
privades, establint i executant les corresponents mesures sancionadores.
Atenent al fet que no existeix en l’Ordenança municipal de circulació un article que
sancioni el mal ús de la targeta de reserva d’estacionament i en tot cas l’article
infringit, senyalitzat en la denúncia (15.17 de l’OMC) al qual fem referència, no
respon al fet que es pretén denunciar.
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I atès que el dret sancionador ha de ser clar i ha d’estar clarament establert
prèviament al fet sancionable, caldrà modificar l’ordenança.
I és per tot l’exposat que formulem la següent
RECOMANACIÓ
Que s’anul·li la butlleta de denúncia 50340453 per ser totalment erroni l’article
infringit, doncs el titular del vehicle sancionat està legalment autoritzat per estacionar
en un lloc reservat per a persones amb mobilitat reduïda.
Que es modifiqui l’Ordenança municipal de circulació i s’introdueixi un article que
sancioni el mal ús o fraudulent de les targetes de reserva d’estacionament amb
mobilitat reduïda, per tal de garantir el compliment de l’article 5 del Decret 97/2002.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la vostra recomanació en relació a la butlleta de denúncia 50340453
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un
vehicle en una zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat dels
autoritzats, d’acord al que estableix l’article 15 apartat 17 de l’Ordenança municipal
de circulació.
En la valoració de l’expedient, s’extreu que en la butlleta de denúncia i en el
posterior informe emès per l’agent de la Policia Municipal en relació als fets, exposa
que s’ha comprovat un mal ús de la targeta d’estacionament d’un titular no
conductor, pel fet que el conductor del vehicle la utilitza per estacionar-hi tot el dia
per a un ús particular i no per a l’ús pel qual està habilitat, i que és el de portar o
recollir a una persona minusvàlida, en el cas, el titular de la targeta no conductor.
La concessió de targetes per a poder estacionar en espais reservats a discapacitats,
es troba regulat en el Decret 97/2002, de 2 de març, on l’article 3.2 estableix que en
relació a aquestes, en podran ser titulars les persones amb disminució que superin
uns barems de mobilitat i condueixin un vehicle, o bé per una targeta identificativa
de titular no conductor a les persones que superin el barem de mobilitat i no
condueixin, considerant un aspecte molt important que és el fet que els transportin.
Així mateix, en l’article 3.5 estableix que les targetes d’aparcament per a persones
amb disminució és personal i intransferible, i que els beneficis que concedeix són
d’aplicació a qualsevol vehicle, sempre que aquest sigui conduït o ocupat per una
persona titular de la targeta d’aparcament.
L’article 5 del mateix decret estableix les mesures de garantia per part dels ens locals
en matèria de targetes de discapacitats. En aquest, s’estableix que la finalitat de la
concessió de les targetes és la facilitar el desplaçament de les persones amb
mobilitat reduïda, pel que com a condició necessària pel seu ús és el de què la
persona que n’és titular es trobi en el vehicle que la utilitza. Per tant, d’acord a la
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normativa s’estableix que es podrà fer ús de la targeta, en aquest cas d’un titular no
conductor, sempre que es compleixi el fet que en el vehicle es porti a la persona que
n’és titular i que per tant, compleix amb els barems establerts.
D’aquesta manera es regula que, en el cas que la persona amb mobilitat reduïda no
es trobi en el cotxe, no es podrà fer ús de la targeta concedida a un titular no
conductor, i per tant, no es podrà estacionar cap vehicle fent ús de la targeta de la
qual una persona amb mobilitat reduïda és titular.
Amb tot, ens trobem que el fet que descriu l’agent en la butlleta de la denúncia i en
el posterior informe, en el que indica que es fa un mal ús de la targeta pel fet que la
persona titular no anava en el vehicle que estaciona en el lloc dels fets, implica que
el conductor del vehicle no disposava d’autorització per estacionar-hi. De la mateixa
manera, el fet de no complir amb els requisits d’ús de la targeta d’un titular no
conductor impedeix exercir els drets de l’apartat 5 a) del decret 97/2002 referent a la
possibilitat de poder “aturar-se, pel temps imprescindible per recollir o deixar
persones o carregar i descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública”, ja que
imposa com a condició que portin a la persona amb mobilitat reduïda.
Atès que l’apartat 5 i) del decret 97/2002, estableix que els ens locals hauran de
“vetllar perquè es respectin les reserves d’aparcament, públiques i privades, establint
i executant les corresponents mesures sancionadores”. En aplicació de l’Ordenança
municipal de circulació i d’acord als fets exposats per l’agent de la Policia Municipal,
es determina que el conductor del vehicle 6691BVB, el senyor IPB, no disposava
d’autorització per estacionar en el reservat per a minusvàlids en el moment de la
denúncia pel fet que la targeta de discapacitats utilitzada no tenia validesa al no
desplaçar-se en el vehicle estacionat, el titular no conductor.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest l’aplicació correcta del precepte
15.17 de l’Ordenança municipal de circulació en els fets que es denunciaven,
considero que no podem donar per acceptada la vostra recomanació de condonar la
multa.”
2011/DCG/122
DECISIÓ
La ciutadana GS MB, en data 25 de maig de 2011 presenta una queixa contra la
resolució de l’Ajuntament a les al·legacions presentades contra dues sancions
imposades a la plaça Calvet i Rubalcava, el dia 30 de desembre de 2010, a les 17 i
17’01, per l’agent 10118.
Les sancions imposades, segons consta a les butlletes corresponents, número
50318859 i 50318860, responien a les següents causes:
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“Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal
vertical”, fent-se constar en aquest cas que el conductor estava absent en el
moment de la denúncia (hora: 17’00), i en l’altra,
“No respectar els senyals dels agents de l’autoritat en servei de regulació del
trànsit”, fent constar a la butlleta que la sancionada es va negar a rebre la
denúncia (hora: 17’01).

Vist que la queixant, en rebre les sancions abans especificades va formular
al·legacions per considerar que els fets al·legats no responien a la realitat, i que
aquestes han estat desestimades per l’Ajuntament.
Considerant que la queixant manifesta que mai va quedar el vehicle sancionat sense
conductor, donat que aquell dia i a aquella hora va ser el seu marit qui la va
acompanyar, juntament amb els dos fills petits del matrimoni, perquè ella recollís un
document que al matí s’havia deixat en una botiga propera i que per tant es tractava
d’una aturada momentània, i no d’un estacionament, tal i com manifesta la denúncia.
Considerant que en un minut de diferència es fa difícil pensar que un conductor està
absent i un minut després es nega a rebre la denúncia.
Considerant que ni a la butlleta ni en cap més altre document o escrit es fa constar
que qui va mantenir el contacte i va fer constar els fets de la suposada infracció no
ostentava la condició d’autoritat, al no ser agent municipal sinó vigilant de zona
blava.
Considerant que no és possible admetre legalment l’existència de la infracció
especificada com “NO RESPECTAR ELS SENYALS DELS AGENTS DE L’AUTORITAT EN
SERVEI DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT”, si qui va intervenir no ostentava la condició
d’agent de l’autoritat.
I considerant així mateix que, com en d’altres ocasions ha demanat aquest defensor,
no és prudent ni objectiu que d’una simple sanció administrativa o actuació
suposadament irregular d’un ciutadà es derivi, no una sanció sinó dues, i que el
vehicle sancionat havia parat puntualment i circumstancialment pel temps necessari
de recollir un document.
RECOMANEM:
Atenent les circumstàncies i arguments abans exposats es procedeixi a l’anul·lació de
les dues denúncies amb número d’expedients 475826 i 475829 imposades a la
senyora GS MB a la plaça Calvet i Rubalcava, i tant mateix es recordi a la Policia
Municipal que, a banda de fer complir les normes i aplicar les sancions
corresponents, ha d’ajudar i donar suport a la ciutadania i mantenir en tot moment
un tracte basat en el respecte i la correcció.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA
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Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació als expedients sancionadors número
475826 i 475829 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles.
Concretament, per infracció dels articles 15.2.a) de l’Ordenança municipal de
circulació per estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal
vertical (R-307); i 143 del Reglament General de Circulació (RD1428/2003) per no
respectar els senyals de l’agent de l’autoritat en servei de regulació del trànsit,
respectivament, em plau informar-lo que en la valoració dels expedients, s’ha
apreciat que la conductora del vehicle 3710FVB, la senyora GS MB, va estacionar el
vehicle en un lloc en el que indica que està prohibida la parada mitjançant un senyal
vertical (R-307).
En relació a aquest fet, en les al·legacions que va presentar amb número de registre
d’entrada 2011015996 de 6 d’abril de 2011, no nega els fets, i a més exposa que ella
no va baixar del vehicle en cap moment. No obstant, d’acord amb la seva exposició
en la recomanació, segons explicacions de la senyora GS MB, aquesta es va
desplaçar fins a una botiga propera, fent indicació que en el vehicle restava el seu
marit, el qual no esmenta en les al·legacions.
El fet que les dues versions exposades per la senyora GS MB, en les al·legacions a la
denúncia i en la seva recomanació no siguin la mateixa, posa en evidència que el
vehicle de la recurrent va poder quedar en algun moment aparcat sense que l’agent
de la Policia pogués procedir a la notificació de la corresponent denúncia.
En relació a la denúncia amb número de butlleta 50318860, cal exposar que d’acord
a les indicacions que s’hi expressen, l’agent constata que el fet que es va produir va
ser el de “no obeir les senyals i ordres d’un agent. L’agent li ordena que s’absenti, ja
que es troba en un lloc prohibit, contestant que no vol marxar”. Per aquest motiu,
entenem que la persona que va arribar al cotxe es va negar a retirar-lo, desobeint les
senyals de l’agent, així com negant-se a rebre la denúncia que se l’hi interposava per
aquest motiu.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considero que no es pot acceptar la vostra recomanació de condonar les multes.”

2011/DCG/123
DECISIÓ
En data 8 de febrer de 2011 un ciutadà ens presenta una queixa per disconformitat
amb la resolució de l’Ajuntament a les al·legacions presentades contra una sanció
imposada per “estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres
vehicles sense tallar totalment el trànsit de la via”.
Estudiats els antecedents i examinat l’expedient i analitzats tots els aspectes de la
denúncia i les al·legacions del ciutadà en qüestió, faig les següents consideracions:
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El titular del vehicle va ser sancionat per estacionar en la zona central del pàrquing
públic que hi al carrer Joaquim Vayreda, segons es pot veure en la fotografia que
adjuntem, hi havia molts d’altres vehicles en el mateix lloc i també podem apreciar
que no s’impedia el pas d’altres vehicles i furgonetes.
Quan aquest ciutadà va ser sancionat no existia en aquest espai en concret, cap
senyalització horitzontal pintada al terra. L’altre extrem del pàrquing, l’espai on està
prohibit l’estacionament, està degudament senyalitzat, tal i com es pot apreciar en
les fotografies.
En l’actualitat, sembla ser, que ja s’ha pintat aquest espai, quedant la prohibició
degudament senyalitzada.
Atès la quantitat de vehicles que diàriament estacionen en aquest espai central del
pàrquing públic del carrer Joaquim Vayreda, fet constatat amb les fotografies que
s’adjunten i també corroborat per inspecció ocular portada a terme per la mateixa
Oficina del Defensor.
Atès que, per les fotografies, també es constata que no s’impedia la circulació de
vehicles.
Atès el contingut de la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura,
número 1160/96, “La presumpció de veracitat d’una denúncia subscrita per un agent
de l’autoritat dependrà de que els fets reflectits en la mateixa hagin estat
correctament constatats per l’agent i que s’acompanyi a la mateixa tots els elements
provatoris existents. En cap cas, la presumpció de veracitat pot fer referència a
simples opinions, judicis de valor o d’intencions i deduccions que pugui fer l’agent.”
Atesa la presentació de proves que constaten les declaracions del ciutadà, les
circumstàncies i arguments exposats formulo la següent
RECOMANACIÓ
Deixar sense efecte la denúncia amb el número de butlleta 50323479 imposada per
“estacionar en centre de calçada dificultant circulació”, al senyor KMLl.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 481738
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un
vehicle en el centre de la calçada dificultant la circulació, em plau informar-lo que en
la valoració de l’expedient, s’ha apreciat que el conductor del vehicle GI7724AW a la
data de la denúncia, el senyor KML, va estacionar el vehicle en la part central de
l’aparcament públic del carrer Joaquim Vayreda, fet que queda corroborat amb les
fotografies que va realitzar l’agent denunciant.
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Aquest fet, va motivar la denúncia indicada, en aplicació de l’article 15.3 apartat a)
de l’Ordenança municipal de circulació, com a conseqüència que l’agent va apreciar
que l’estacionament del vehicle en qüestió destorbava greument la circulació d’altres
vehicles, de forma parcial o total.
Considerant que l’Ordenança municipal de circulació, en el seu article 15.3 apartat a)
tipifica el fet de “on es destorbi greument la circulació, ja sigui tallant parcial o
totalment el trànsit de la via”, però en cap cas fa referència a “impedir la circulació
de vehicles”, tal i com vostè exposa en la seva recomanació.
Els tècnics municipals de circulació van realitzar un estudi previ abans de pintar
l’espai d’aparcament del carrer Joaquim Vayreda, valorant els aspectes tècnics i
legals per a una distribució òptima i necessària de l’espai. En aquest es va
determinar la distribució que es pot apreciar en les fotografies que aporta el ciutadà
que ha presentat la queixa, i en les quals es pot observar com el vehicle denunciat
estava estacionat en una zona en què no és permès l’estacionament, ja que deixar
un vehicle en aquell espai és valorat pels tècnics, experts en temes de circulació,
com que destorba de forma greument la circulació d’altres vehicles.
L’apreciació de l’agent de la Policia en la valoració dels fets constitutius de la
infracció, en cap cas ha tingut caràcter subjectiu. Concretament, la visió apreciada
per l’agent en la valoració dels fets causants de la denúncia, pels que es considerava
l’estacionament del vehicle denunciat, destorbava greument la circulació, ha quedat
corroborada pels tècnics municipals de circulació els quals disposen d’imparcialitat i
criteri objectiu en la valoració de la circulació a l’aparcament.
El fet que moltes persones estacionessin en el mateix lloc objecte de la denúncia, no
implica que fos un espai en el qual es pogués estacionar, ja que si els agents valoren
que un vehicle estacionat destorba de forma greu la circulació d’altres vehicles, total
o parcialment, l’han de denunciar.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considero que no és pot donar per acceptada la vostra recomanació de condonar la
multa.”
2011/DCG/133
DECISIÓ
En data 7 de juny de 2011, el ciutadà PBP, presenta una queixa per disconformitat
amb la resolució dictada per l’Ajuntament, contestant unes al·legacions contra una
actuació policial i una sanció.
Segons la butlleta de notificació de la sanció, els fets ocorreguts són els següents:
Dia dels fets:10 de març de 2011. Hora: 20’40 Lloc: Pl. Marquès de Camps. Precepte
infringit: 101.1 del RGC. Qualificació: greu. Fets denunciats: CIRCULAR, UN VEHICLE
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DE MOTOR O CICLOMOTOR, AMB ELS LLUMS D’ENCREUAMENT APAGATS ENTRE EL
VESPRE I L’ALBADA PER UNA VIA SUFICIENTMENT IL·LUMINADA.
Agent
denunciador: 10118
Vist que el ciutadà reconeix que anava circulant sense les llums de posició
reglamentàries a l’hora indicada per l’agent policial, i que per tant ha incorregut en la
infracció indicada a la butlleta de denúncia.
Vistes les al·legacions del denunciat, que resumidament es concretaven a indicar que
s’havia adonat que no portava els llums de posició, però que la moto no presentava
cap avaria, i que va ser per ignorar com funcionaven que no els va poder posar en
funcionament. En aquesta situació l’agent es va limitar a constatar que portava els
llums apagats, posar la sanció, i cridar la grua municipal perquè s’emportés la moto.
Considerant que l’agent municipal té l’obligació d’aplicar la legislació vigent i
l’ordenança corresponent, aquest defensor no pot acollir la pretensió del queixant pel
que respecta a la sanció imposada. Però sí que entenem que dels fets concurrents, i
segons el nostre criteri, no hi ha en l’actuació policial la proporcionalitat exigible de
qualsevol actuació administrativa.
En efecte, l’ agent no va fer cap intent d’ajudar i socórrer el ciutadà, limitant-se a
sancionar i cridar la grua, tot i tractar-se d’un ciclomotor de poca cilindrada. Tampoc
va donar opció a que el ciutadà se l’emportés, tot caminant, tal i com se li va
proposar, o bé que demanés la presència de la grua a que tingués dret, segons la
seva assegurança.
Tots els funcionaris públics tenen un deure de servir la ciutadania, actuar en les
seves decisions segons el principi de proporcionalitat i respectant el dret de la
ciutadania a disposar d’una informació veraç i de qualitat. I en aquest cas concret,
pensem que no s’han complert aquestes expectatives i principis.
Per tot això
RECOMANEM:
Que si bé la sanció, amb la normativa estricta a la mà, no es pot anul·lar, no així en
canvi la sobrecàrrega i sanció addicional per la taxa de la grua municipal, per les
raons abans exposades, i per tant, demanem que, atenen al principi de
proporcionalitat, es retornin al ciutadà en qüestió, l’import abonat pel servei de la
grua.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
493721 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per circular
amb un ciclomotor, amb els llums d’encreuament apagats entre el vespre i l’albada
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per una via suficientment il·luminada, em plau informar-lo que de la valoració de
l’expedient s’extreu que el conductor del vehicle a la data de la denúncia, el senyor
PBP, no nega els fets pels que va ser denunciat, tal i com indiqueu en la vostra
recomanació.
Tot i això, cal tenir en compte que la denúncia no va ser per circular sense portar
encesos els llums de posició, sinó per no fer-ho amb els llums de curt abast o
encreuament. Atès que l’article 101 del RD1428/2003, pel que s’aprova el Reglament
general de circulació, estableix que tot vehicle de motor i ciclomotor té l’obligació de
portar encesos els llums de curt abast o encreuament entre l’ocàs i la sortida del sol,
per vies urbanes o interurbanes suficientment il·luminades.
En relació a la retirada del vehicle per part de la grua municipal, cal tenir en compte
que d’acord a l’article 23 apartat 3r. de l’Ordenança municipal de circulació, es
podran retirar els vehicles quan s’hagin immobilitzat per deficiències dels mateixos.
Així mateix, d’acord a l’article 30 apartat 2n., preveu la possibilitat que en lloc de
practicar la immobilització dels vehicles, en el cas del ciclomotor, es traslladi al
dipòsit de vehicles. En aquest darrer supòsit clarifica que en tot cas les despeses de
trasllat i estada són a càrrec del titular del vehicle.
Atès que l’article 28 de l’Ordenança municipal de circulació, regula la supressió de la
retirada de la grua, on estableix que aquesta serà retirada només en els casos en
què el vehicle no hagués estat prèviament enganxat. Regulant, fins i tot, en el cas
que s’estimessin les al·legacions a la denúncia, l’efectivitat de la taxa de la retirada
es mantindria. Així mateix, en l’article 29 de la mateixa ordenança estableix que
llevat les excepcions, no aplicables en el supòsit, les despeses de la retirada per part
de la grua seran a compte del titular o de la persona que pagui, d’acord als requisits
que s’hi estableixen.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que la retirada es va fer d’acord a
la legislació vigent i a l’Ordenança municipal de circulació, considero que no es pot
acceptar la vostra recomanació de retornar al ciutadà l’import abonat pel servei de
grua.”
2011/DCG/139
DECISIÓ

En data 14 de juny de 2011, ha tingut entrada a l’Oficina del Defensor la queixa del
ciutadà JBJ, per disconformitat amb la resolució municipal, que desestima les
al·legacions presentades contra una sanció imposada el dia 11 de febrer de 2011,
recollida a l’expedient número 485600.
En la butlleta de sanció, redactada segons consta pel vigilant amb número
d’identificació 217, figuren els següents fets: “ESTACIONAR UN VEHICLE ON
DESTORBA LA CIRCULACIÓ”.
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El ciutadà va fer les oportunes al·legacions contra la sanció, tot negant els fets que
fonamenten la sanció esmentada, que varen ser desestimades amb la següent
motivació: “Atès que les actuacions practicades permeten donar per provada la

realització dels fets denunciats, que el procediment seguit ha estat l’adequat a la
normativa vigent i que no es consideren pertinents proves addicionals, s’han
desestimat les al·legacions presentades en el seu moment”.

Considerant que no hi ha més prova acreditativa de la sanció que l’afirmació
unilateral del vigilant referent a l’estacionament del vehicle on destorbava la
circulació, sense que hi hagi referència gràfica i sense que en el moment de la
suposada infracció se li notifiqués al queixant, malgrat estar-hi present, doncs
l’esmentat vigilant es va limitar a prendre nota de la matrícula.
Vistes les al·legacions del senyor JBJ, acompanyades de fotografia il·lustrativa de la
situació del vehicle en el moment de ser denunciat, que no ocupava el carrer Pierre
Villar, sinó l’accés a un pàrquing privat; i analitzant la totalitat de fets i
circumstàncies concurrents, en ares al respecte del principi de legalitat i també
partint de l’equitat, aquest defensor no considera provada la infracció prevista a
l’article 13.3 de l’Ordenança municipal de circulació, donat que el vehicle en qüestió
ni estava estacionat, ni obstruïa la circulació.
Per tot el que s’ha exposat,
RECOMANEM
Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada al ciutadà JBJ, pels arguments
abans indicats, i al mateix temps demanem que sempre que no sigui impossible es
doni en mà, la butlleta de denúncia al ciutadà afectat i es deixi constància gràfica de
la infracció greu, com és la obstaculització de la circulació.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament:
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 485600
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per parar un vehicle on
destorba la circulació, d’acord amb el que estableix l’article 13 apartat 3r. de
l’Ordenança municipal de circulació, em plau informar-lo que, valorant l’expedient,
cal tenir en compte que es va notificar la denúncia al senyor JBJ el 8 d’abril de 2011
en el domicili que constava a la Direcció General de Trànsit, i que va presentar unes
al·legacions el 14 d’abril, les quals van ser desestimades. El 10 de juny de 2011 se li
va notificar la corresponent sanció, contra la qual no va presentar recurs de
reposició.
En l’informe emès pel vigilant, el qual consta en l’expedient, i en el qual s’adjunta
croquis, es corroboren els fets que van ser objecte de la denúncia. En aquest es posa
de manifest que les fotos aportades pel senyor JBJ junt al document d’al·legacions,
no es corresponen amb el lloc de comissió dels fets, ja que aquests van tenir lloc en
la illeta situada davant la sortida de l’estació d’autobusos.
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Cal destacar que l’ocupació indeguda per turismes d’espais en què es destorba la
circulació del transport públic i altres vehicles provoca greus problemes a les nostres
vies.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que el procediment de tramitació
administrativa s’ha fet correctament, i donat que aquestes infraccions sovint
provoquen conseqüències de col·lapse, considero que no es pot acceptar la vostra
recomanació de condonar la sanció.”
2011/DCG/160
DECISIÓ
En data 25 de juliol de 2011, ha tingut entrada a la nostra oficina, escrit del ciutadà
JTT pel que es queixa per la imposició d’una sanció, expedient 50312771, per haver
estacionat, el dia 29 de novembre, en un lloc prohibit temporalment per obres,
suposadament, senyalitzat amb un senyal mòbil, al carrer Albacete.
Contra la sanció, consistent en una multa de 90 euros, l’afectat va formular
al·legacions i posteriorment va interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia,
al·legacions i recurs que varen ser desestimats expressament, en virtut de la
ratificació de l’agent municipal, basada exclusivament en la presumpció de veracitat.
Considerant que de les al·legacions i motius que consten en els diversos escrits
efectuats pel queixant, es dedueix amb claredat que aquest veí de Girona solia
estacionar a l’esmentat carrer de forma habitual, per raó de la seva feina, indicant
expressament que l’esmentat dia havia estacionat a les 8 del matí i que en aquella
hora no hi havia cap indicador o senyal de prohibició.
Considerant que des de l’Àrea de Mobilitat, a petició nostra, se’ns informa, l’11
d’agost de 2011, que “no s’ha concedit cap permís d’ocupació al carrer Albacete des
de l’any 2009, i en el registre de tasques de la brigada no hi ha cap actuació en
aquest carrer”.
No posem en qüestió que a l’hora de la imposició de la multa hi havia davant mateix
del vehicle la senyal de prohibició temporal d’estacionament per obres, fet que està
degudament documentat a l’expedient. Però no hi ha cap referència ni informe que
ens indiqui la data en la que es va col·locar el senyal i qui ho va fer i perquè.
Si a això sumem la informació donada des de l’Àrea de Mobilitat, no sembla
versemblant que un ciutadà, a la vista d’un senyal tan clar hagués comés la infracció
indicada.
Cal preservar i incentivar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques i
les seves actuacions, i per això és imprescindible actuar amb plena transparència i
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objectivitat, no essent suficient per a aquest defensor l’al·legació reiterada de la
presumpció de veracitat, tot i que la considerem i la valorem com a imprescindible.
Per tot el que hem exposat, fem la següent
RECOMANACIÓ:
Donada la manca de claredat i la falta de dades sobre quan es va col·locar la
indicació o senyal de prohibició temporal d’estacionament, per suposades obres, al
carrer Albacete, el novembre de 2010, i per tal de fomentar la confiança de la
ciutadania en la gestió transparent i objectiva del seu Ajuntament, recomanem que
es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JTT a l’expedient 50312771.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament:
“Vista la vostra recomanació d’ofici relativa a l’expedient de la referència, li comunico
que, vistes les al·legacions presentades vers l’expedient sancionador 50312771, per
estacionament en un lloc prohibit temporalment per obres.
Vista la manca de claredat en la seqüència temporal de col·locació de la senyalització
provisional de prohibició d’estacionament, i a efectes de donar una gestió objectiva
als fets, es proposa estimar les al·legacions presentades i deixar sense efecte la
sanció imposada al ciutadà JTT a l’expedient 50312771.”
_____________________________________________________________________
2011/DCG/163
DECISIÓ
En data 26 de juliol de 2011 el ciutadà RDA presenta escrit de queixa per una sanció
imposada el 20 de juliol de 2011, i atès que no havia formulat encara al·legacions ni
recurs contra l’esmentada infracció se’l va informar que havia d’esgotar la via interna
de l’Ajuntament, presentant al·legacions o recurs, i que finalment podria acudir al
Defensor.
En data 8 de novembre de 2011, el ciutadà referit ratifica la seva queixa contra la
sanció i acredita haver esgotat tots els tràmits previs per la via interna de
l’Ajuntament.
Vist que les dades que figuren a la butlleta de sanció són les següents:
Data i hora: 20/07/2011 a les 16’50.
Lloc: Rambla de la Llibertat.
Precepte infringit: 15.14 de la OMC.
Fets: estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones
destinades al trànsit de vianants.
Vist que el ciutadà reconeix els fets com a certs, però que va al·legar que és veí de la
Rambla, 25,3, on viu també la seva mare de 84 anys, afectada de la malaltia
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d’Alzeimer, que el seu vehicle disposa del distintiu del Barri Vell, que l’edifici on viuen
no disposa d’ascensor, i que el dia de la sanció l’estacionament o parada del seu
vehicle ho va ser pel temps imprescindible per ajudar a pujar la seva mare al pis.
Precisament el denunciat, en baixar de deixar la mare es va trobar a l’agent
municipal i li va fer l’explicació anterior, però l’agent li va comunicar que al no tenir
dades del temps que havia estat estacionat no tenia més remei que posar la sanció.
Considerant que la reforma de la pròpia Llei de seguretat vial preveu la possibilitat de
que els ajuntaments, via ordenança municipal, regulin l’estacionament de motos,
ciclomotors i vehicles en llocs prohibits de parar o estacionar, com voreres i demés
zones destinades a pas de vianants, en cas de portar objectes voluminosos o pesants
o traslladar persones amb alguna discapacitat.
Considerant que les persones habilitades amb el distintiu al seu vehicle del Barri Vell,
sovint es troben en situacions com la denunciada pel ciutadà que ens ocupa, seria
convenient que aquestes persones, i en tot l’àmbit del Barri Vell, per a situacions
puntuals de descarregar material o transportar familiars impedits, com ha estat el
cas, disposessin de rellotge horari, talment com els utilitzats per zones de càrrega i
descàrrega per evitar els dubtes sobre el temps que aquestes persones han deixat
els seus vehicles estacionats. Així evitarem que la presumpció respecte al
comportament de la ciutadania hagi de ser la de considerar, com a punt de partida,
la presumpció de culpabilitat.
Per tot el que hem argumentat formulem la següent
RECOMANACIÓ
Que s’anul·li la sanció imposada al ciutadà RD, i en el cas d’haver-se abonat l’import
de la sanció, que se li retorni, i al mateix temps es prengui en consideració la
necessitat d’ordenar que els vehicles autoritzats per circular pel Barri Vell disposin de
rellotge horari, per així poder acreditar el temps d’estacionament, a partir del qual la
prudència aconsellaria la imposició o no de sanció.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

2011/DCG/191
DECISIÓ

En data 15 de setembre, la ciutadana, GS MB, presenta una queixa, referent a una
denúncia i la corresponent imposició de sanció, per suposat estacionament en zona
prohibida al carrer Sant Agustí.
Que segons la butlleta de notificació de denúncia, l’agent 10118, les dades
justificatives de tal sanció són les següents:
Data i hora: 27 de juny 2011 a les 15’55.
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Lloc de la infracció: carrer Sant Agustí, davant el número 40.
Fet denunciat: No respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit.
Número de butlleta 50344039
La ciutadana, que ha abonat l’import de la sanció amb el 50% de descompte, al·lega
que la sanció imposada no té base fàctica ni legal, perquè el lloc on estava
estacionat el seu vehicle no hi ha cap senyal de prohibició d’estacionament, ni
horitzontal ni vertical, tot aportant fotos del lloc on tenia estacionat el seu vehicle.
El defensor, atenent la petició de la ciutadana, i abans de decidir sobre el contingut
de la seva queixa, s’ha desplaçat al carrer Sant Agustí i ha pogut comprovar que
davant el número 40 no hi ha cap senyal de prohibició d’estacionament de cap mena.
On si hi ha senyals de prohibició és a l’altre costat del carrer, tant verticals com amb
la corresponent línia groga horitzontal, a excepció d’una reserva d’estacionament per
a minusvàlids, no així davant els nombres parells del carrer esmentat. I de tot això
hem aixecat reportatge fotogràfic que així ho demostra.
Considerant aquests fets, i amb la convicció que la sanció imposada ha estat un
simple error, cal esmenar el mateix i procedir a restituir a la queixant l’import abonat
per la sanció imposada.
Per tot això, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que, constatat que davant el número 40 del carrer Sant Agustí no hi cap mena de
senyal de prohibició d’estacionament, demanem que es deixi sense efecte i s’anul·li
la sanció amb número de butlleta 50344039 imposada a la ciutadana i se li retorni
l’import abonat.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 512403
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un
vehicle sense respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit (R-308), d’acord al
que estableix l’article 15 apartat 1 a) de l’Ordenança municipal de circulació, em plau
informar-lo que, valorant l’expedient, s’ha pogut constatar que la senyora GS MB se li
va notificar la denúncia el 16 d’agost de 2011, motiu pel qual disposava fins el dia 5
de setembre de 2011 per a presentar al·legacions, o bé fins el 9 de setembre per a
pagar amb el 50% de bonificació.
Atès que la senyora GS MB va procedir al pagament de la multa el dia 9 de setembre
de 2011, per tant, en voluntària i amb el 50% de bonificació, va renunciar a la
possibilitat de formular al·legacions, d’acord al que estableix l’article 80 del RDL
339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial, que regula el procediment sancionador abreujat.
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El fet que la titular del vehicle amb matrícula 3710FVB procedís al pagament de la
denúncia que se li havia interposat, implica que estava d’acord amb els fets que
l’havien motivat, i que per tant, renunciava a la possibilitat que li dóna la llei
d’al·legar en el cas que no estigui conforme.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que la senyora GS MB no va
al·legar la denúncia que se li havia interposat per estacionar sense respectar el
senyal vertical d’estacionament prohibit (R-308), renunciant al seu dret a reclamar
sobre els fets que havien motivat la denúncia, considero que no es pot acceptar la
vostra recomanació de condonar la multa.”
2011/DCG/199
DECISIÓ
En data 22 de març de 2011 el senyor JVA va ser sancionat per estacionar al carrer
Francesc Rogés, afectat per les obres del TAV.
Durant les obres d’execució del pou de compensació per la construcció del túnel, en
aquest carrer regia una reserva d’estacionament per càrrega i descàrrega per
garantir l’entrada i sortida dels camions de l’obra. Quan no feia falta perquè no
estava previst l’entrada de camions es tapaven. D’aquesta manera els veïns afectats
per les obres, podien disposar d’aquestes places d’estacionament molt escasses en
aquesta zona.
Amb tots aquests canvis que no tenen cap més finalitat que facilitar l’accés dels
camions, i per altra banda, quan aquest no és necessari, donar als veïns l’oportunitat
de poder disposar de les poques places existents en aquesta zona, es va produir un
fet que va provocar perjudicis a un veí del carrer.
Aquest veí va estacionar el seu vehicle, com solia fer habitualment aprofitant que el
senyal en aquell moment estava inutilitzat mitjançant un plàstic, i quan va tornar es
va trobar que el seu vehicle havia estat denunciat.
Els veïns, que actuaven amb tota la solidaritat que la invasió d’aquesta mena de
camions i obres pot significar per la seva vida quotidiana, tenien una mena d’acord
verbal amb els operaris d’ADIF, acord que, corroborat per un sergent de la Policia
Municipal, constava en que un RP (recurs preventiu) disposava la prohibició, o no,
del carrer depenent del moviment previst dels camions i s’encarregava de controlar
si la senyalització era correcta per evitar problemes de mobilitat.
Atenent les circumstàncies exposades i el fet que les obres necessàries pel TAV són
obres excepcionals per Girona i representen un excés d’esforç i de paciència per part
de tots els ciutadans i ciutadanes que les suporten, però més especialment els veïns i
veïnes més propers a la construcció d’aquestes grans infraestructures.
Atenent també el fet, per altra banda ratificat per la Policia Municipal, que
efectivament per aquestes dates, la disponibilitat o no de l’estacionament en aquest
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carrer, era totalment provisional i motivat per la necessitat puntual o no de circulació
dels camions, existeix la possibilitat i és més que probable que quan el ciutadà va
estacionar davant de l’establiment Novavenda, el senyal estigués anul·lat, tapat per
un plàstic i per tant ho fes amb el convenciment que ho feia correctament i més tard,
per motius que desconeixem, fos necessari facilitar l’accés de camions i es destapés
el senyal i, per tant, se sancionés els vehicles que s’hi trobaven estacionats.
Per tot l’exposat i partint de que la confiança i la bona fe de la ciutadania són valors
que hem d’apreciar i incrementar, formulem la següent
RECOMANACIÓ
Que s’anul·li la sanció amb número de butlleta 50332404 per estacionar en zona de
càrrega i descàrrega, al carrer Francesc Rogés, imposada al senyor JVA veí del
carrer, per la probabilitat que en el moment d’estacionar estigués permès poder-ho
fer, tot i que amb posterioritat, i sense el seu coneixement s’hagués retirat el plàstic
que tapava el senyal que limitava l’estacionament per a vehicles de càrrega i
descàrrega.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
497945 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, llevat
dels autoritzats, d’acord al que estableix l’article 15 apartat 18 de l’Ordenança
municipal de circulació, em plau informar-lo, que tal i com vostè exposa en la seva
recomanació, el carrer Francesc Rogés es trobava afectat per les obres d’execució
del TAV, i per aquest motiu, hi regia una reserva per a garantir l’entrada i sortida
dels camions que hi treballaven.
No obstant això, segons exposa, quan els operaris d’ADIF no treballaven, de paraula
van permetre als veïns poder estacionar en els espais en què estava permès. Per
aquest motiu, part de la senyalització vertical que existia en el carrer i que impedia
l’estacionament a tots els vehicles es va tapar amb plàstics.
En la valoració de l’expedient, s’extreu que en les al·legacions presentades pel titular
del vehicle, el senyor JVA, no nega que estacionés el vehicle en el càrrega i
descàrrega situat en el carrer Francesc Rogés, 31, ni tampoc indica en quin estat
estava el senyal en el moment en què hi va estacionar el vehicle.
El fet que l’empresa permetés l’estacionament de vehicles de manera temporal als
veïns, mentre aquests no desenvolupaven les tasques d’execució de les obres del
TAV, no implica que no s’hagués de respectar la resta de senyals del carrer. En
concret, tot i la possibilitat que de paraula havia donat l’empresa d’entrar de forma
excepcional determinats vehicles per a estacionar-hi, cal tenir en compte que en tot
moment calia respectar la resta de prohibicions d’estacionament que hi havia al llarg
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del carrer (guals, reserves de càrrega i descàrrega,...), les quals seguien essent
vigents tot i les circumstàncies excepcionals si estaven destapades.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció, pel fet
que el senyor JVA va estacionar el seu vehicle en la zona senyalitzada com a càrrega
i descàrrega, considero que no es pot donar per acceptada la vostra recomanació de
condonar la multa.”
2011/DCG/200
DECISIÓ
En data 15 de setembre de 2011 una ciutadana ens presenta una queixa per
disconformitat amb la resolució de l’Ajuntament a les al·legacions presentades contra
una taxa per retirada de vehicle per la grua municipal per estacionar al carrer
Francesc Rogés número 19, davant d’un gual.
El defensor estudia l’expedient i demana informació a Multes i a Mobilitat, fa les
següents consideracions i formula una recomanació.
Davant del número 19 del carrer Francesc Rosés hi ha un gual degudament
senyalitzat, segons l’ordenança vigent, amb la placa i el rebaix de la vorera.
El gual ja estava concedit quan els titulars de l’actual activitat, que és d’escola de
formació, van ocupar aquets local.
Tal i com està actualment disposat aquest local, amb un mostrador davant de la
porta de vidre de l’entrada, fa molt difícil pensar que és possible l’entrada i sortida de
vehicles.
Des de multes s’havia demanat informe a l’Àrea de Mobilitat per tal que, tenint en
compte la seva accessibilitat, determinessin la legalitat d’aquest gual. La policia
també constatava la impossibilitat d’accés de vehicles en aquest local.
Davant els dubtes més que provables en quan a l’accessibilitat de vehicles i atès
l’imminent inici de les obres per la nova urbanització del carrer, es va acordar donar
per finalitzat el procediment administratiu de la denúncia.
Aquesta reorganització del carrer comporta la inspecció i regularització dels guals
concedits. Ens han comunicat que el gual de davant del número 19 serà donat de
baixa.
És per aquest motiu que per coherència amb el procediment administratiu
sancionador es formula la següent
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RECOMANACIÓ:
Retornar a la senyora Margarita Fita i Trias, l’import abonat per taxa de retirada de
vehicle de la via pública (número de control 0136589/0) per estacionar davant del
gual del carrer Francesc Rogès, número 19, presumptament il·legal per impossibilitat
d’entrada i sortida dels vehicles.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

2011/DCG/202, 203
DECISIÓ
En data 7 de gener de 2011, el ciutadà JCOG va ser denunciat en l’estació
d’autobusos per “no respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’entrada
prohibida” i en una segona ocasió, el mateix dia, tretze minuts més tard, per
“estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i
descàrrega, llevat dels autoritzats”.
Un cop revisat els expedients oberts al Departament de Multes, fem les següents
consideracions:
En relació amb la prescripció de la denúncia número d’expedient 479752, al·legada
pel ciutadà que ens presenta la queixa, hem de dir que no està prescrita doncs es va
informar del canvi de conductor i per tant i d’acord amb l’article 92 del RDL 339/90 la
prescripció queda interrompuda.
Atès que qui va imposar les denúncies va ser el vigilant de l’estació d’autobusos les
denúncies del qual han de ser ratificades forçosament per un agent de la Policia
Municipal.
Atès que el mateix vigilant va mantenir una entrevista amb el ciutadà, passats quatre
mesos i li va dir que com que no recordava els fets, no es podria ratificar i per tant
quedarien les denúncies sense efecte.
Atès que efectivament, hem pogut constatar que les dues denúncies a les quals fem
referència no figuren ratificades per cap agent de la Policia Municipal.
Atès que segons ens informen i per tal d’evitar problemes de comprensió lingüística,
els senyals fan servir símbols en lloc de paraules, essent aquests senyals vàlids i
comprensibles a tot el territori estatal.
Atès que tant la primera denúncia com la segona són prou específiques i
entenedores, i no comporten cap mena de dubte, sense necessitat de comprendre
les ampliacions especificades amb lletres, que en aquest cas, tampoc afectaven al
conductor, doncs ni és un vehicle autoritzat, ni és un taxi.
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Atès que malgrat tot es reconeix la obligatorietat, segons l’article 56 de la Llei de
Trànsit i el 138 del Reglament general de circulació de rotular al menys en espanyol.
Atenent les circumstàncies i arguments exposats formulo el següent
SUGGERIMENT:
Poso en consideració d’aquest Ajuntament, la proposta de mantenir la primera sanció
de 100€ (expedient 479752) per “no respectar, el conductor un senyal d’entrada
prohibida” i anul·lar la segona sanció (expedient 479756) de 200 € per “estacionar
en zona de càrrega i descàrrega”.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació als expedients sancionadors número
479752 i 479756 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles a
l’estació d’autobusos, per no respectar el conductor d’un vehicle, un senyal d’entrada
prohibida (R-101); i per estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a
reserva de càrrega i descàrrega, llevat dels autoritzats, respectivament, em plau
informar-lo que s’ha constatat que en el recurs de reposició que presenta el senyor
JCOG estableix que l’adreça de notificacions no era la correcta, no obstant, va rebre
les notificacions corresponents a les denúncies i a les sancions indicades, fet que no
li va provocar indefensió en la tramitació del procediment administratiu.
Així mateix, estableix que l’idioma utilitzat en els documents de sanció que se li van
notificar és el català, i aquest fet li suposa indefensió. No obstant, en els documents
d’al·legacions que va presentar el senyor JCOG es pot deduir de les seves
exposicions que va comprendre el significat de la senyalització de la zona, així com
dels fets que van ser objecte de les denúncies. Atès que en les al·legacions a les
denúncies no sol·licitava que se li enviés resposta en castellà, es va procedir a
elaborar les sancions en el mateix idioma que la denúncia. No obstant, els recursos
de reposició s’han contestat en castellà, ja que ho sol·licitava expressament en els
escrits d’interposició.
A més a més la senyalització que va motivar els fets denunciats, està representada
pels símbols corresponents els quals són vàlids i comprensibles en tot el territori
estatal, i per tant les ampliacions especificades amb lletres, no afectaven el
conductor.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que no s’ha causat indefensió al
senyor JCOG en la tramitació del procediment sancionador, considero que no es pot
donar per acceptada la vostra recomanació de retornar els imports de les denúncies.”
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2011/DCG/214
DECISIÓ
En data 27 de setembre de 2011, la ciutadana MIVG, presenta una queixa contra la
sanció imposada en data 6 d’abril, davant l’estació de tren de Girona, contra la que,
oportunament, va fer al·legacions, sense que l’Ajuntament rebatís els fets i motius
al·legats per la queixant.
A la butlleta de sanció, redactada per l’agent 212, que hem de recordar que no té
l’autoritat per considerar que les seves afirmacions gaudeixen de la presumpció de
veracitat, a diferència de les actuacions dels policies municipals, s’al·legava
:”estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles,
sense tallar totalment el trànsit de la via”.
Atès que la ciutadana esmentada va al·legar que mai va estar absent del seu vehicle
i que l’agent denunciant no es va dirigir mai a ella, ni li va deixar la butlleta de
sanció, i que el motiu dels pocs minuts que va estar parada davant l’estació era
recollir a una professora de la Universitat Politècnica de Barcelona, senyora MM,
quan ja havien anunciat l’arribada del tren procedent de Barcelona, que tenia
prevista l’arribada a les 10’51, i que la sanció, suposadament va ser imposada a les
10’55.
Atesa la circumstància que la ciutadana era dintre del seu vehicle, en tot moment,
que l’agent mai es va dirigir a la mateixa i que no hi ha prova que el vehicle
destorbés greument la circulació, essent una apreciació merament subjectiva del
vigilant, sense cap dada objectiva, que a més en la seva actuació obvia el fet que la
ciutadana-conductora era dintre del seu vehicle.
Fem la següent RECOMANACIÓ
Que, a la vista dels fets i circumstàncies concurrents, tenint present la manca de
resposta motivada a les al·legacions de la ciutadana i al fet de no haver-se dirigit el
vigilant en cap moment a la conductora ni fer-li entrega de la butlleta de sanció en el
moment dels fets, es deixi sense efecte la sanció imposada, amb el número
50329130.
Reiterem, al mateix temps, la necessitat de recordar als vigilants que han de dirigirse personalment als conductors que cometen la infracció o incompleixen l’ordenança,
per tal de entregar-los la denúncia i que no es limitin a prendre la matrícula per
posteriorment emetre la butlleta de sanció.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 499249
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per parar un vehicle on
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destorba la circulació, d’acord amb el que estableix l’article 15 apartat 3r. a) de
l’Ordenança municipal de circulació, em plau informar-lo que es va notificar la
denúncia a la senyora MIVG el 14 de juny de 2011 en el domicili que constava a la
Direcció General de Trànsit, ja que en el moment de la denúncia el/la conductor/a es
trobava absent. El 22 de juny va presentar unes al·legacions, les quals van ser
desestimades; i el 9 de setembre de 2011 se li va notificar la corresponent sanció,
contra la qual no va presentar recurs de reposició. Actualment, l’expedient es troba
en via executiva.
L’annex I del RD 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el text articulat de la llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, estableix les definicions
d’alguns conceptes de la mateixa. En concret, en el cas ens interessen:
“67. Parada: inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos,
sin que el conductor pueda abandonarlo”.
“68. Estacionamiento: Inmovilización de un vehículo que no se encuentra en
situación de detención o de parada”.
En les al·legacions que va interposar la senyora MIVG no nega que immobilitzés el
seu vehicle més de dos minuts, en una zona situada fora de la d’estacionament
limitat. La immobilització d’un vehicle per un període superior a dos minuts té la
qualificació d’estacionament i no de parada, d’acord a les definicions que es recullen
en l’annex I del RD 339/1990. L’estacionament es va realitzar en un espai en què no
estava autoritzat, i en el qual destorbava greument la circulació d’acord a la denúncia
formulada.
Cal destacar que l’ocupació indeguda per turismes d’espais en els quals es destorba
la circulació del transport públic i altres vehicles provoca greus problemes a les
nostres vies, i que la funció dels vehicles de transport públic és clau en la dinàmica
de la ciutat.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que el procediment de tramitació
administrativa s’ha fet correctament, i atès que aquestes infraccions sovint
provoquen conseqüències de col·lapse considero que no puc acceptar la vostra
recomanació de condonar la sanció.”
2011/DCG/223
DECISIÓ
En data 3 d’octubre de 2011, el ciutadà JRN presenta una queixa per disconformitat
amb l’import de la butlleta de denúncia número 50343616, que se li va imposar per
haver aparcat, el 7 de setembre de 2011, una moto en una zona destinada al trànsit
de vianants, en base a l’epígraf 22.1 de l’Ordenança municipal de circulació.
El ciutadà va consultar en la pàgina web de l’Ajuntament l’import de la sanció
prevista a l’Ordenança i, al comprovar que la sanció era de 30 euros, es va decidir a
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abonar tal import. Personat a les dependències municipals, per part del funcionari
corresponent se li informa que sanció importa 100 euros i no 30. Ell comunica que la
informació que hi ha sobre l’Ordenança municipal de circulació diu que són 30 euros
i així ho torna a comprovar el 29 de setembre de 2011.
La informació que es dóna des de l’Ajuntament ha de merèixer la confiança i la
credibilitat de la ciutadania. I és precís que tal informació, especialment la que fa
referència a càrregues i obligacions ciutadanes estigui al dia, per evitar situacions de
desinformació o fins i tot de indefensió. I en aquest cas concret la pretensió del
ciutadà d’abonar la sanció d’acord amb l’import que figurava a la web oficial de
l’ajuntament no és descabellada.
Per això, i sense que serveixi d’antecedent per a futures decisions al respecte
formulem el següent
SUGGERIMENT
que es permeti abonar al ciutadà JRN l‘import de la infracció esmentada en la
quantia de 30 euros, dada que ha figurat a la web oficial de l’Ajuntament fins a finals
de setembre de 2011.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
2011/DCG/251
DECISIÓ
En data 28 d’octubre de 2011, la ciutadana MIVC presenta una queixa contra la
resolució a les al·legacions presentades contra una sanció de 200 euros que li va ser
imposada per haver estacionat en un espai reservat a carril bici, dintre de les
instal·lacions de l’Hospital Trueta.
Les dades que figuren a la butlleta de sanció i la de desestimació de les seves
al·legacions són les que consten a continuació:
Data: 4/2/2011
Hora: 15’58
Lloc: Hospital Josep Trueta
Precepte infringit: 15.14 OMC.
Fets: estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones
destinades al trànsit de vianants.
Contra la multa va formular recurs i al·legacions que varen ser desestimades per
escrit de 31 de maig de 2011, sense que es contestessin, explícitament, les raons i
objeccions presentades per la ciutadana.
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Considerant que són dades rellevants les que fa constar la queixant, convé deixar
constància de les següents:
Ella és treballadora de l’Hospital Josep Trueta, vinculada per un contracte d’interinitat
d’auxiliar, el lloc dels fets és dintre del recinte de l’Hospital, i concretament, segons
les fotografies aportades i la constatació directa realitzada pel mateix defensor, el
carril bici esmentat està tallat per una tanca i sense sortida, raó per la que
habitualment el citat espai resta ocupat per vehicles. També ha argumentat i
acreditat que el seu marit, treballador d’una empresa de transports, en els primers
10 mesos de l’any només ha cobrat un mes.
Considerant que la proporcionalitat ha de guiar les decisions de les administracions
públiques, que les limitacions o prohibicions han d’estar plenament justificades, tot
cercant com a finalitat impedir que s’obstaculitzi l’exercici de drets aliens.
Vist que el lloc on havia realitzat l’estacionament la ciutadana en qüestió no respon a
la finalitat que la ciutadania espera d’un carril bici, donat que està tallat i no té
continuïtat, sumada la situació econòmica lamentable familiar de la queixant fem la
següent
RECOMANACIÓ:
Considerant que aquesta actuació sancionadora no guarda la proporcionalitat i
idoneïtat exigible i desitjable en tota actuació municipal, en no complir-se la finalitat
per la qual es restringeix l’estacionament en el lloc referenciat, es recomana deixar
sense efecte la sanció imposada de 200 €, amb número de butlleta 50320649.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 490616
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un
vehicle a la vorera, andana refugi, passeig, voral o altres zones destinades al trànsit
de vianants, a l’Hospital Josep Trueta, em plau informar-vos que en la valoració de
l’expedient, cal tenir en compte que es va notificar la denúncia a la senyora MIVC el
2 de maig de 2011, i que va presentar unes al·legacions el 3 de maig, les quals van
ser desestimades. El 14 de juny de 2011 se li va notificar la corresponent sanció,
contra la qual no va presentar recurs de reposició.
Respecte aquest expedient cal destacar que la senyora MIVC no nega haver
estacionat el vehicle amb matrícula 4301BTR en el lloc en el que se l’ha denunciat.
No obstant, s’ha constatat que el carril bici en el que va estacionar el vehicle està
tallat per una tanca i no té sortida.
És essencial que els conductors respectin la senyalització i que si observen alguna
incoherència poden comunicar-ho a l’Ajuntament pels diferents canals establerts per
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a la seva correcció. No obstant això, atès que el carril bici era impracticable, es
deixarà sense efecte la sanció.
Per tant, s’accepta la vostra recomanació.”
2011/DCG/254
DECISIÓ
En data 3 de novembre de 2011, el ciutadà VM, ha presentat queixa, per
disconformitat amb la resolució de les al·legacions presentades contra una sanció
imposada per un agent municipal, que imputa al mateix haver conduit utilitzant
telefonia mòbil.
Vist que les circumstàncies que queden acreditades en el present cas, examinat
l’expedient corresponent, i segons la butlleta de denúncia, són les següents:
- Dia: 29/09/2010, - Hora: 17’05 -Lloc: ronda Ferran Puig, -Fet denunciat: conduir
utilitzant dispositiu de telèfon mòbil. Sanció: 200 euros i pèrdua de 3 punts del
carnet de conduir.
Vist que el ciutadà citat va fer al·legacions, tot negant els fets que se l’imputaven per
part de l’agent municipal 10189, i en especial indicant que el seu vehicle disposa, ja
de fàbrica, del sistema de telefonia mòbil i el sistema bluetooth. També ens aporta la
factura de la companyia Orange, on es relacionen les trucades fetes en el període del
21 de setembre al 20 d’octubre de 2011, des del seu telèfon mòbil, el 670622866 des
del qual no figura trucada en la data i hora reflectida a la butlleta de sanció.
Vist que l’Ajuntament, a la vista de les al·legacions efectuades pel ciutadà, VM, no
dóna contesta a les mateixes, limitant-se, en la resolució de 14 de desembre de
2010, a donar per reproduïda la decisió policial i, en conseqüència, a donar per
provada la realització dels fets denunciats, sense més motiu ni argumentació que la
ratificació de l’agent.
Considerant que les resolucions administratives han d’estar suficientment motivades,
i que la ciutadania té dret a que les seves al·legacions, especialment quan aporta
dades i proves relatives al problema discutit, siguin objectivament valorades i
contestades, cosa que no ha succeït en el present cas.
Considerant que no es poden demanar proves impossibles a la ciutadania, i que en la
presa de decisions s’ha d’actuar valorant tant la presumpció de veracitat de l’agent
municipal, com la presumpció d’innocència, del ciutadà i en especial considerant les
proves objectives que concorrin, com és el cas.
Considerant que al denunciat no se’l va aturar en el moment dels fets, que a l’hora
indicada per l’agent no figura cap telefonada per part de l’afectat, i que el vehicle
disposava de sistema bluetooth, fet que descarta que si en lloc d’haver telefonat, que
està descartat, hagués rebut una trucada no tenia necessitat d’agafar el telèfon per
disposar del sistema abans indicat, formulem la següent
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RECOMANACIÓ:
Deixar sense efecte la sanció, amb número d’expedient 461441, imposada al ciutadà
VM i, donat que havia abonat la sanció amb un recàrrec del 10% de la mateixa, se li
retorni els 220€ pagats el passat 30/09/2011 i no es faci efectiva la retirada dels tres
punts del carnet de conduir.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
461441 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per conduir
utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de
comunicació que requereixi intervenció manual del conductor, d’acord al que
estableix l’article 15 apartat 14 de l’Ordenança municipal de circulació, em pau
informar-lo que de l’expedient, cal destacar que en relació a la denúncia el titular del
vehicle va presentar al·legacions en data 26 de setembre de 2011, les quals van ser
desestimades. El 2 de desembre de 2011 se li va notificar la sanció.
En les al·legacions presentades per l’interessat, aquest exposava que l’agent no
l’havia parat i indicava que el vehicle amb matrícula 3622FHC, porta incorporat el
sistema Bluetooth.
El fet de portar instal·lat el sistema de telèfon integrat no implica que aquest estigui
sempre operatiu, i per altre banda, en relació als registres de trucades als que es fan
referència en el document del Defensor, cal tenir en compte que només queden
registrades les que es realitzen però en cap cas les trucades rebudes.
El 14 de desembre de 2010, es va sol·licitar informe a l’agent 10189 en què es va
ratificar en els fets pels quals havia estat denunciat el senyor VM, i on va exposar
que “no es va aturar l’infractor degut a que els agents realitzaven un altre servei
prioritari”.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considero que no es pot acceptar la vostra recomanació de deixar sense efecte la
sanció.”
2011/DCG/260
DECISIÓ
En data 11 de novembre de 2011, el ciutadà PPA, es persona a l’Oficina del Defensor
de la Ciutadania i presenta queixa per disconformitat amb la sanció imposada per la
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Policia Municipal, després d’haver formulat al·legacions i d’haver-se entrevistat amb
el regidor corresponent.
Vist que a la butlleta de sanció número 50338524, de data 14 de juny de 2011, es fa
constar el següent: Lloc de la denúncia: carrer Güell/Rotonda Rellotge s/n. Fet
denunciat: “No restablir la circulació, al estar implicat en una accident de circulació.”
Considerant que el fet denunciat va ser conseqüència d’un incident ocasionat per la
col·lisió de dos vehicles, i que l’altra persona implicada en l’accident es va negar a
retirar el seu vehicle de la carretera fins que no arribés la policia municipal, fet que
impedia materialment que el senyor PPA pogués retirar el seu.
Considerant que un cop personada la Policia Municipal, concretament l’agent
municipal 10149, va limitar-se a aixecar el corresponent atestat, sense que consti
que hagués indicat als conductors implicats que retiressin els seus vehicles del lloc on
eren, i que seguidament va fer entrega de la butlleta de sanció, objecte de la queixa.
Considerant que de l’actuació del ciutadà referit no es pot predicar intenció o
voluntarietat d’infringir la normativa, i que el fet d’estar parat venia motivat per
l’accident o col·lisió amb l’altre vehicle, i que no creava un perill per a la circulació,
tot i les molèsties que tal circumstància representa pels altres conductors, fet que ha
quedat acreditat pel propi atestat de l’agent 10149.
Considerant que del conjunt de circumstàncies i fets abans esmentats no li va ser
possible al ciutadà PPA estacionar en un lloc diferent del de l’accident i que la parada
no va ser voluntària sinó provocada per una circumstància aliena i inesperada.
Després de valorar tots els elements anteriors, hem decidit fer la següent
RECOMANACIÓ:
Que es deixi sense efecte la sanció imposada amb número de butlleta 50338524 per
inexistència dels requisits exigibles per a la imposició de la infracció prevista a
l’article 129.2.c de l’Ordenança municipal de circulació.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador corresponent a la
butlleta de denúncia 50338524 per infracció de les normes de trànsit i circulació de
vehicles, per “no restablir la circulació, al estar implicat en un accident de circulació”,
d’acord al que estableix l’article 129 apartat C, del Real Decret 1428/2003, de 21 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació; em plau informar-lo
que de l’expedient, cal destacar que la denúncia va ser notificada el 14 de juny de
2011, al senyor PPA en el moment en què se li va interposar.
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Respecte aquest expedient cal destacar que el senyor PPA no nega la comissió dels
fets pels quals ha estat denunciat, no obstant, a la vista de la documentació
aportada, considero que es pot donar per acceptada la vostra recomanació de deixar
sense efecte la sanció.”
2011/DCG/267
DECISIÓ
En data 23/11/2011, es presenta queixa per part del ciutadà, JOV per disconformitat
amb la sanció imposada per un agent municipal, per un suposat estacionament
indegut, d’acord amb la relació de fets que a continuació especifiquem, i contra la
qual el ciutadà esmentat va formular les corresponents al·legacions.
Vist que en data 23 de juny de 2011, l’agent municipal 10185, formula denúncia de
sanció en base als següents fets: Lloc: Passeig General Mendoza. Hora: 12’49. Fet
denunciat: estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal
vertical. Sanció: 100 euros. Precepte infringit: 15.2.a de l’Ordenança municipal de
circulació.
Vist que el ciutadà, JOV, en data 3 de setembre de 2011, va formular al·legacions
contra la sanció imposada i que en resum es concretaven en els següents termes:
Que el sancionat va fer una parada momentània per recollir la seva esposa, que
prèviament l’havia telefonat, comunicant-li que ja havia realitzat les compres al
Mercat del Lleó, raó per la que el conductor referit es va dirigir al lloc on va ser
sancionat, acompanyat de la seva sogra de 80 anys d’edat.
Que el mateix dia dels fets, tant el conductor com la seva esposa varen personar-se
a les oficines de la Policia Municipal del carrer Bacià per queixar-se del tracte rebut
per l’agent i pels fets ocorreguts, on se’ls va aconsellar que formulessin per escrit la
seva queixa, i que varen realitzar l’1 de juliol de 2011, segons s’acredita.
Que mentre ell estava col·locant les bosses de la compra, i la seva dona acudia a una
parada del mercat per recollir dues bosses més, l’agent municipal es va adreçar al
lloc i, sense cap més intervenció, es va limitar a redactar la butlleta de sanció. El
conductor, davant la presència de l’agent i havent observat que a l’altre costat, on hi
ha aparcaments de zona blava, quedava lliure una plaça va anar a aparcar. I tot
seguit va tornar al lloc on era l’agent per explicar-li, amb la seva dona, que ja havia
arribat, que només havia estat un parell de minuts i que considerava immoral que
se’l sancionés. I ambdós varen tenir un intercanvi tens de paraules. Fins al punt que
el sancionat li va proposar a l’agent poder acudir conjuntament a la seu de la policia
municipal per parlar amb el seu cap, i que l’agent li va contestar que ell no era qui
per dir-li el que havia de fer.
Vist que les al·legacions efectuades pel ciutadà han estat desestimades per resolució
expressa, de data 28 d’octubre de 2011, fent-se constar el que la majoria de vegades
apareix com a contesta, poc motivada, a les reclamacions i al·legacions dels
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ciutadans: “atès que les actuacions practicades permeten donar per provada la
realització dels fets denunciats, que el procediment seguit ha estat l’adequat a la
norma vigent i que no es consideren pertinents proves addicionals, s’han desestimat
les al·legacions presentades en el seu moment”.
Considerant que totes les normes s’han d’aplicar valorant els fets i circumstàncies
concurrents, en evitació d’una aplicació mecànica i fins i tot injusta de la pròpia llei o
normativa, i que en el present cas, segons s’ha acreditat pel queixant, queda
acreditat que el 23 de juny de 2011 hi haver dues trucades telefòniques efectuades
per l’esposa al marit, des del telèfon mòbil XXXXX al mòbil XXXXX, a les 12:18 i a les
12:46:40, perquè, suposadament, anés a recollir-la al mercat, i que la sanció es va
imposar a les 12:48, quan ja el conductor havia rectificat i havia estacionat en espai
autoritzat.
Considerant que no es poden demanar als ciutadans proves impossibles, ni sembla
admissible que les administracions públiques i els seus agents actuïn moguts per la
presumpció de culpabilitat de la ciutadania, posant en entredit qualsevol de les
al·legacions fetes o simplement ignorant les mateixes, com és el cas que ens ocupa.
Considerant que el ciutadà sancionat, el mateix dia es va dirigir a la seu de la policia
municipal per fer patent la seva disconformitat amb el tracte rebut i va demanar
entrevistar-se amb el superior de l’agent, i que no havent estat possible va presentar
per escrit la seva visió i queixa.
Considerant que fins i tot, malgrat que a la notificació emesa per l’Ajuntament en
data 17 d’agost de 2011 es fa constar “conductor absent en el moment de la
denúncia”, el conductor va estar en tot moment amb el vehicle, on hi havia també la
seva sogra, de 80 anys, i que sol ser habitual que molts ciutadans s’aturin
momentàniament pel temps imprescindible per a recollir algun familiar amb la
compra realitzada al mercat.
Considerant que, en casos com el que ens ocupa, caldria aconsellar que els agents
municipals entressin en comunicació prèvia amb el ciutadà infractor, per conèixer la
causa de la seva actuació i seguidament actuar en conseqüència, tant en ordre a
restituir la legalitat com de facilitar que el ciutadà respecti la normativa, des del
sentit comú i el respecte a la normativa, i evitant així la sensació errònia, però massa
sovint estesa entre la ciutadania, que la funció principal de la policia municipal sigui
la repressiva i sancionadora.
Per tot això, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció amb número d’expedient 514424 imposada al
ciutadà J.O.V. per les consideracions abans exposades, i especialment perquè de les
proves aportades pel sancionat, podem deduir que, tot i parar momentàniament en
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lloc no permès, quan l’agent municipal va fer acte de presència, el conductor va
rectificar, va aparcar correctament i no va poder dialogar ni explicar res a l’esmentat
agent.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
2011/DCG/277
DECISIÓ
En data 30 de novembre de 2011, el ciutadà NRB, ha presentat queixa, per
disconformitat amb la resolució de les al·legacions presentades contra una sanció
imposada per un agent municipal, que imputa al mateix haver conduït utilitzant
telefonia mòbil.
Vist que les circumstàncies que queden acreditades en el present cas, examinat
l’expedient corresponent, i segons la butlleta de denúncia, són les següents:
Dia: 25 de juliol 2011. Hora: 21’19 . Lloc: carrer Bisbe Lorenzana,27. Fet denunciat:
conduir utilitzant dispositiu de telèfon mòbil. Sanció: 200 euros i pèrdua de 3 punts
del carnet de conduir.
Vist que el ciutadà citat va fer al·legacions, tot negant els fets que se l’imputaven per
part de l’agent municipal 10121, i en especial indicant que el seu vehicle disposa, ja
de fàbrica, del sistema de telefonia mòbil i el sistema bluetooth. També va aportar la
factura de la companyia Movistar, on es relacionen les trucades fetes en el període
del 17 de juliol al 18 d’agost de 2011, des del seu telèfon mòbil, el 605023652, des
del qual no figura trucada en la data i hora reflectida a la butlleta de sanció.
Vist que l’Ajuntament, a la vista de les al·legacions efectuades pel ciutadà, NRB, no
dóna contesta a les mateixes, limitant-se, en la resolució de 17 de novembre de
2011, a donar per reproduïda la decisió policial i, en conseqüència, a donar per
provada la realització dels fets denunciats, sense més motiu ni argumentació que la
ratificació de l’agent.
Considerant que les resolucions administratives han d’estar suficientment motivades,
i que la ciutadania té dret a que les seves al·legacions, especialment quan aporta
dades i proves relatives al problema discutit, siguin objectivament valorades i
contestades, cosa que no ha succeït en el present cas.
Considerant que no es poden demanar proves impossibles a la ciutadania, i que en la
presa de decisions s’ha d’actuar valorant tant la presumpció de veracitat de l’agent
municipal, com la presumpció d’innocència, del ciutadà i en especial considerant les
proves objectives que concorrin, com és el cas.
Considerant que al denunciat no se’l va aturar en el moment dels fets, que a l’hora
indicada per l’agent no figura cap telefonada per part de l’afectat, i que el vehicle
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disposava de sistema bluetooth, fet que descarta que si en lloc d’haver telefonat, que
està descartat, hagués rebut una trucada no tenia necessitat d’agafar el telèfon per
disposar del sistema abans indicat, formulem la següent
RECOMANACIÓ:
Deixar sense efecte la sanció, amb número d’expedient 518616, imposada al ciutadà
NRB i, donat que havia abonat la sanció amb el 50% de la mateixa, se li retorni i no
es faci efectiva la retirada dels tres punts del carnet de conduir.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 518616
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per conduir utilitzant
dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació
que requereixi intervenció manual del conductor, d’acord al que estableix l’article 18
apartat 2n B del RD 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, cal destacar que la denúncia va ser
notificada el 26 de setembre de 2011, al senyor NRB en el domicili que consta a la
Direcció General de Trànsit i que el 28 de setembre de 2011 va presentar
al·legacions, les quals van ser desestimades.
En les al·legacions presentades per l’interessat, aquest negava els fets de la
denúncia, atenent que el vehicle amb matrícula 6459GRC, porta incorporat el sistema
bluetooth, per poder gaudir de comunicació telefònica, sense haver d’utilitzar l’aparell
de telèfon mòbil. Per aquest motiu, aporta document de l’empresa Turismes Girona,
SA que acredita que el vehicle porta incorporat sistema de telèfon integrat de
fàbrica.
El fet de portar instal·lat el sistema de telèfon integrat no implica que aquest estigui
sempre operatiu, i per altre banda, en relació als registres de trucades, cal tenir en
compte que només queden registres les que es realitzen però no les rebudes.
El 6 d’octubre de 2011, l’agent 10121 va emetre informe ratificant els fets pels quals
havia estat denunciat el senyor NRB.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considero que no es pot donar per acceptada la vostra recomanació de condonar la
multa.”
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2011/DCG/284
DECISIÓ
En data 9 de desembre de 2011, la ciutadana MMP, en representació de SRC,
presenta una queixa davant el Defensor de la Ciutadania per disconformitat amb una
sanció, imposada per la guàrdia urbana en els espais adjacents a l’Hospital Dr.
Trueta, per suposat estacionament en espai prohibit, el dia 20 de setembre de 2011.
Vist que l’esmentada senyora, en el seu moment, va formular al·legacions contra la
sanció referida que varen ser desestimades per Decret d’Alcaldia de 17 de novembre
de 2011, fent-se constar el següent: “Atès que de les actuacions practicades
permeten donar per provada la realització dels fets denunciats, que el procediment
seguit ha estat l’adequat a la normativa vigent i que no es consideren pertinents
proves addicionals, s’han desestimat les al·legacions presentades en el seu moment.”
Vist que la ciutadana reclamant va al·legar que el motiu de l’estacionament
momentani va estar motivat perquè els espais destinats a l’aparcament dels afectats
de càncer i que segueixen controls a l’ICO, a l’Hospital Trueta de Girona, estaven tots
ocupats, i que per la necessitat de no fer tard a la consulta programada per al seu
marit, va creure oportú parar momentàniament en lloc prohibit, prop de l’ICO. Que a
més el seu marit, afectat de càncer, és perceptor d’una pensió de 470 euros
mensuals.
Considerant que, tot i que l’agent municipal actuant va limitar-se a donar compliment
a la norma prevista a l’Ordenança municipal de circulació, el defensor en la condició
de salvaguarda dels drets de la ciutadania no ha de limitar-se a la simple aplicació
mecànica de les normatives, sinó que també ha de valorar totes les circumstàncies
concurrents i el principi d’equitat.
Considerant que en el cas que ens ocupa, i cal dir que per pròpia experiència del
Defensor amb ocasió d’haver d’acompanyar la seva mare a l’ICO, és patent la
insuficiència de places d’aparcament reservades per a les persones que diàriament
acudeixen, amb més o menys urgència, a l’ICO de l’Hospital Trueta, o que les places
reservades són ocupades per persones que no hi tenen dret, i que, sense que sigui
un precedent, la situació econòmica de la persona sancionada és lamentable, mogut
pel principi d’equitat i també d’humanitat, formulem la següent
RECOMANACIÓ:
Que es deixi sense efecte la sanció, amb número d’expedient 528824, imposada al
ciutadà SRC i, donat que ha abonat la sanció en la seva totalitat, 200 €, que se li
retornin els diners.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
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2011/DCG/285
DECISIÓ
En data 12 de desembre de 2011, el ciutadà RGC formula queixa davant l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania, per disconformitat amb la sanció imposada, després
d’haver formulat les corresponents al·legacions davant l’Ajuntament, com queda
acreditat a l’expedient administratiu corresponent.
Vist que en data 29 de juny de 2011, l’agent 214 imposa una sanció al reclamant,
fent constar a la butlleta de denúncia les següents dades:
Dia: 29 de juny de 2011. Hora: 19’26. Lloc: Estació d’Autobusos. Causa:
ESTACIONAR UN VEHICLE ON DESTORBI GREUMENT LA CIRCULACIÓ D’ALTRES
VEHICLES SENSE TALLAR TOTALMENT EL TRÀNSIT DE LA VIA. Qualificació: Greu.
Sanció: 200 euros.
Vist que a l’escrit d’al·legacions del sancionat es fa constar que aquell dia i hora,
havia anat a recollir un encàrrec a Audio Control, i que pel temps imprescindible va
aturar el seu vehicle a l’espai de l’estació d’autobusos, quedant-se dintre del mateix
el seu sogre, FLL que també disposa de carnet de conduir, negant que estigués
estacionat o que destorbés greument la circulació.
Vist que en cap moment, l’agent es va dirigir a l’ocupant del vehicle, extrem que no
ha de passar per alt, si és que el vehicle destorbava greument la circulació i en el seu
interior hi havia persona capacitada per retirar-lo, i que no va procedir a entregar la
butlleta de sanció en el moment dels fets.
Considerant que una de les funcions prioritàries dels agents és dissuadir la ciutadania
de cometre irregularitats i impulsar un civisme respectuós de les normes i les
obligacions, des de la col·laboració, l’ajuda i el diàleg, i també aplicant amb criteris
objectius la normativa vigent.
Considerant que en el present cas, la simple apreciació de l’agent respecte a que el
vehicle en qüestió destorbava greument la circulació, sense que hagués près les
mesures adients perquè la persona que hi havia al mateix esmenés tal situació i ni
tant sols es dirigís o parlés amb l’ocupant, ni amb el conductor, ni tampoc entregués
al mateix la butlleta de sanció, i acreditat pel ciutadà que va ser una parada
momentània, per recollir un encàrrec.
Considerant que les decisions que comporten penalitzacions i sancions han de basarse tant en la legalitat com en la valoració objectiva, que com tot dret penal ha
d’interpretar-se restrictivament, i més quan els problemes econòmics afecten tan
dramàticament a molts dels nostres conciutadans.
Per això fem la següent
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RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció amb número d’expedient 517644 imposada al
ciutadà RGC, per les raons i motius abans exposats.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

Serveis de neteja

12 expedients

No admeses
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

6 expedients
1 expedient
5 expedients

Medi Natural

9 expedients

No admeses
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

3 expedients
5 expedients
1 expedient

Altres (Brigades, Girocleta, OIAC, TMG...)17 expedients
No admeses
En tràmit
Trasllat a l’àrea
Trasllat altres síndics
Queixa desestimada
Mediació
Col·laboració de l’Àrea

3
3
1
1
1
1
6

expedients
expedients
expedient
expedient
expedient
expedient
expedients

Recomanació

1 expedient

2011/DCG/194
DECISIÓ
En data 13 de setembre de 2011, la ciutadana ELS presenta una queixa referida a les
molèsties i problemes que un veí, llogater d’un àtic de la mateixa comunitat, al carrer
Pare Claret 12, ocasiona pel fet de tenir un gos a la terrassa, en la que passa llargs
períodes i on defeca i orina.
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La mateixa ciutadana, i en nom de la pròpia comunitat de propietaris, com a
presidenta, ja va formular la corresponent petició a l’Ajuntament, en data 28 de
juliol de 2011, reiterat el 17 d’agost de 2011, denúncia o queixa que ha donat peu a
diverses intervencions dels inspectors i agents municipals, havent aixecat diverses
actes que acrediten l’incivisme del propietari del gos en qüestió i la manca de
compliment reiterat de l’Ordenança municipal de tinença d’animals.
En el present cas, l’Ajuntament, atenent les justes queixes veïnals contra l’actuació
antisocial i incívica del propietari del gos referenciat, ja va requerir, per Decret
d’Alcaldia, al propietari perquè prengués les mesures necessàries i solucionés aquest
tema.
A més ha estat advertit pels propis veïns perquè evités deixar el gos a la terrassa en
els períodes que l’esmentat propietari és absent per motius del seu treball en evitació
de defecacions i orins que perjudiquen a la resta de veïns.
L’Ajuntament també ha fet altres actuacions per mitjà de la Policia Municipal, que
queden reflectides a l’expedient obert sobre el tema, i en concret les actes del 10
d’agost, del 17 d’agost, del 31 d’agost i 20 d’octubre.
Malgrat aquestes actuacions administratives, la situació i el problema segueix sense
resoldre’s. L’Administració municipal, per mitjà de les ordenances posa i ha de posar
límits per protegir la convivència social i evitar abusos i actuacions incíviques que
alteren i perjudiquen la relació entre les persones.
En aquest cas concret, i davant la persistència irresponsable del propietari del gos,
ocasionant de la queixa referida, constatem que posar fi a l’abús i a l’incivisme que
s’ha detallat més amunt, és una exigència que imposa el respecte a la pròpia
ordenança. La normativa vigent, especialment la Llei 2/2008 de 15 d’abril i els
articles 14.4 i 55 de l’Ordenança municipal ja tenen la previsió legal de comís de
l’animal. I davant la reiterada mostra d’incivisme i irresponsabilitat del propietari del
gos, no deixa altra sortida que el seu comís.
Per tot això, fem la següent
RECOMANACIÓ:
Que en casos com el ressenyat en els antecedents, acreditada l’actitud incívica i
irresponsable del propietari d’un animal, en defensa del bé comú i dels drets de
convivència, s’apliquin les disposicions legals vigents, amb celeritat i eficàcia, i per
tant en aplicació de les previsions de l’Ordenança municipal de tinença d’animals, es
procedeixi al comís del gos ubicat en la terrassa del carrer Pare Claret, 12 àtic.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
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CIUTADANIA
169 expedients
Altres 17 (10%)

GESTIÓ VIA
PÚBLICA
46 (27%)

MEDI NATURAL
9 (5%)
SERVEIS NETEJA
12 (7%)

POLICIA
MUNICIPAL
22 (13%)

SANCIONS
63 (38%)

CIUTADANIA
RESOLUCIÓ
60
48

50
40

40

34

30

68

CI
Ó

M

DE

ED
IA
C

IÓ

2

RA

AN
AC
IÓ

AC
CE
PT
AN
AD
AC
A
IÓ
RE
RE
BU
CO
TJ
M
AD
AN
A
AC
IÓ
PE
ND
EN
T

AD
A

IC
S

DE
SE
ST
IM

SI
ND

UE
IX
A

Q

RE
CO
M

TR
A

SL
LA
T

AL
TR
ES

SL
LA
T

ÀR
EA

M
IT
TR
A

TR
À
EN

M
ES
A
AD
NO

5

1

0

10

LA
BO

2

RE
CO
M

10

L'
ÀR
EA

14

13

CO
L·

20

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

POLICIA MUNICIPAL
RESOLUCIÓ

COL. ÀREA
11 (49%)

NO ADMESA
2 (9%)

MEDIAICIÓ
1 (5%)

TRÀMIT
3 (13%)

RECO.
ACCEPT.
3 (14%)

SERVEIS DE NETEJA
RESOLUCIÓ

QUEIXA
DESEST.
1 (5%)
RECO.
ACCEPT.
1 (5%)
QEIXA
DESEST.
1 (8%)

MEDI NATURAL
RESOLUCIÓ
COL. ÀREA
1 (11%)

NO ADMESA
6 (50%)

COL. ÀREA 5
(42%)

ALTRES (Brigades, Girocleta, OIAC, TMG...)
RESOLUCIÓ

NO ADMESA
3 (33%)

COL.ÀREA
6 (34%)

NO ADMESA
3 (18%)
TRÀMIT
3 (18%)

M; 1; 6%
R.P.; 1; 6%

QUEIXA
DESEST.
5 (56%)
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GESTIÓ VIA PÚBLICA
RESOLUCIÓ
NO ADMESA 18
(40%)

COL· ÀREA 17
(37%)

RECOM.
ACCEPTADA 1
(2%)

QUEIXA DESEST.
7 (15%)

TRASLLAT A
LÀREA
1 (2%)

TRÀMIT
2 (4%)

SANCIONS
RESOLUCIÓ
COL. ÀREA
8 (13%

NO ADMESA 8
(13%)

RECOM. PENDENT
6 (10%)

TRÀMIT
5 (8%)

RECOM. REBUT.
14 (22%)
RECOM. ACCEPT.
3 (5%)
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3.3. PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
Expedients
41
Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística
En tràmit
Trasllat altres síndics
Queixes desestimades
Mediació
Col·laboració de l’Àrea

3
1
3
1
8

Activitats Classificades
No admeses
En tràmit
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

16 expedients

expedients
expedient
expedients
expedient
expedients

17 expedients
3
6
6
2

expedients
expedients
expedients
expedients

Activitats firals i mercats, AGSST, OMIC, Punt de Benv.

8 expedients

No admeses
5 expedients
Col·laboració de l’Àrea
3 expedients
_____________________________________________________________________
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Activitats firals,
mercats, AGSST,
OMIC, Punt de
Benvinguda
8 (20%)
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PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
41 expedients
Planejament,
gestió,inspecció i
disciplina
urbanística
16 (39%)

Activitats
classificades
17 (41%)

PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
RESOLUCIÓ
14

13

12
10
8

9

9
8

6
4
2
0

1

NO ADMESA

EN TRÀMIT

1

TRASLLAT
QUEIXA
ALTRES SINDICS DESESTIMADA
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PLANEJAMENT, GESTIÓ, INSPEC. I DISC.
URBANÍSTICA- RESOLUCIÓ

COL. ÀREA
8 (50%)

TRÀMIT
3 (19%)
TRASLLAT
SÍNDICS
1( 6%)

MEDIACIÓ
1(6%)

QUEIXA
DESEST.
3 (19%)

ACTIVITATS CLASSIFICADES
RESOLUCIÓ
COL. ÀREA
2 (12%)

QUEIXA
DESEST.
6 (35%)

ACT. FIRALS I MERCATS AGSST, OMIC ...
RESOLUCIÓ
COL. ÀREA
3 (38%)

NO ADMESA
5 (62%)
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3.4. HISENDA I GESTIÓ PATRIMONIAL
Expedients 32
Gestió Tributària

14 expedients

No admeses
En tràmit
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

2
1
4
3

Recomanacions

4 expedients

expedients
expedient
expedients
expedient

2011/DCG/7
(veure 2011/DCG/76-O)
2011/DCG/113
DECISIÓ
En data 18 de maig de 2011, la ciutadana MOG presenta una queixa, exposant que
se li cobra un IBI que grava dues propietats, una que li pertany a ella i una altra que
pertany a una entitat bancària.
Com a antecedents del tema plantejat, figuren els següents: el 2007, la senyora
MOG va vendre part d’uns baixos de la seva propietat a una entitat bancària. Ella va
acudir a l’Ajuntament, va presentar l’escriptura pública corresponent i va liquidar
l’impost de plusvàlua pertinent.
En anys posteriors (2008 fins a l’actualitat), l’Ajuntament ha continuat carregant a
l’esmentada senyora, la totalitat de l’impost de béns immobles sobre la finca
referenciada. Sembla que tot i haver manifestat la seva disconformitat, anualment,
sobre tal pagament, sigui per ignorància, sigui per manca d’informació precisa o per
coneixement erroni del tema, no s’havia procedit a inscriure la segregació de tal
venda en el cadastre, fet que origina que l’Ajuntament, en funció de les dades
registrals, giri anualment el rebut d’IBI sobre la persona que figura com a titular.
Finalment, aquest any 2011, després de vàries entrevistes amb el personal de l’àrea
corresponent de l’Ajuntament, i després d’entrevistar-se amb la regidora i
l’interventor, se li va proporcionar l’imprès 903 N, a fi de regularitzar el que ja
figurava a l’escriptura pública de 2007.
Al marge de l’exigència de les formalitats, el principi legal de la bona administració
implica, entre d’altres coses, que tota administració pública faciliti el compliment de
les obligacions ciutadanes, tant posant a l’abast de la ciutadania la informació
necessària, com aconsellant els tràmits imprescindibles per a l’exercici i compliment
dels seus drets i deures. I en aquest cas, partint d’una realitat innegable, coneguda i
contrastada pel propi Ajuntament, com és la venda d’una part de la propietat i la
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subsegüent liquidació de la plusvàlua al 2007, tot i la manca d’actuació eficient i
diligent per part de la ciutadana reclamant, i amb la certesa que el cobrament dels
impostos generats sobre les propietats referides estan degudament garantides,
aquest defensor fa la següent
RECOMANACIÓ:
Que es procedeixi a revisar els pagaments d’IBI efectuats per la senyora MOG, i
constatat que sigui que, a partir del 2007, ha liquidat la plusvàlua i està acreditada la
compravenda d’una part dels baixos propietat de la citada ciutadana a favor d’una
entitat bancària, amb efectes retroactius, se li retorni la part de l’IBI corresponent a
la part de la finca venuda i, en tot cas, un cop regularitzada la situació cadastral es
requereixi a l’entitat bancària compradora l’abonament de l’IBI relatiu a la seva
propietat.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

2011/DCG/132
(veure 2011/DCG/148-O)
2011/DCG/217
(veure 2011/DCG/213-O)

Patrimoni

11 expedients

No admeses
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

1 expedients
4 expedients
3 expedient

Recomanacions

3 expedients

2011/DCG/54
DECISIÓ
En data 10 de març de 2011, la ciutadana ESM presenta una queixa davant l’Oficina
del Defensor a causa del desconcert i desinformació que ha patit arrel d’un accident
sofert per la mateixa en la línia d’autobús L2 de TMG, davant l’Hipercor, ocorregut el
4 de desembre de 2010.
Per part de l’Oficina del Defensor s’han fet diverses gestions per aclarir la situació de
l’expedient de l’esmentada ciutadana i s’ha demanat informació tant als responsables
de l’Ajuntament com al personal de TMG.
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La relació dels fets, en síntesi, és la següent:
El dia 4 de desembre de 2010, la senyora ESM, al baixar del bus urbà de la línia 2,
davant l’Hipercor, pateix una caiguda arrel de la qual se’n deriven lesions.
El dia 11 de desembre presenta reclamació a l’Ajuntament, adjuntant diversos
informes, acreditatius de l’assistència mèdica a urgències.
El 20 de desembre es trasllada informe-escrit al senyor Pere Casas, com a gerent de
TMG.
Tant el 16 de desembre de 2010, com el 29 de gener de 2011, la ciutadana de
referència presenta escrits complementaris de la comunicació inicial, tot adjuntant
informes mèdics, i el 10 de març s’envia a les oficines de TMG tota aquesta
documentació.
Cal fer esment que a l’inici de l’expedient es va informar a la senyora ESM que
s’havien fet gestions amb els conductors d’autobusos i que cap dels conductors no
en sabia res de l’accident de la citada senyora. Però posteriorment, la afectada
localitza el conductor, de l’autobús número 40, el qual reconeix haver atès a la
senyora ESM, però que a ell ningú de l’empresa ni de l’Ajuntament li havien
preguntat per aquells fets.
Vist que de forma persistent i reiterada l’afectada s’ha anat interessant per l’evolució
del seu expedient i la resolució del mateix, i que també ha comunicat la seva
disconformitat i el seu desconcert al defensor sobre si és l’Ajuntament o és TMG el
responsable que ha de respondre la seva reclamació.
Vist que TMG va contactar, a finals de març de 2011, amb la companyia
asseguradora de tal entitat, però que encara, a dia d’avui, no hi ha resolució
expressa ni contesta escrita dirigida a la senyora ESM.
Considerant que l’Ajuntament ha de vetllar i donar facilitats perquè els drets de la
ciutadania siguin respectats i es facin efectius en l’àmbit de les seves competències, i
que en ordre a reduir els inconvenients i els problemes derivats de la contractació i
cessió de serveis públics, com és el transport urbà, el propi Ajuntament hauria
d’actuar com a interlocutor únic en front l’asseguradora, i no fer recaure aquesta
gestió sobre el ciutadà perjudicat, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que amb la màxima celeritat es resolgui la reclamació de la senyora ESM, i es donin
les instruccions pertinents a l’empresa concessionària que gestiona el transport públic
urbà, TMG, per tal que aquestes situacions no es tornin a produir, i al mateix temps
s’acordi facilitar des del mateix Ajuntament la tramitació d’aquest tipus de
reclamacions.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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Resposta Ajuntament
“En resposta a la vostra recomanació referent a l’expedient 2011/DCG/54, em plau
comunicar-li que la ciutadana ESM es va posar en contacte amb l’empresa TMG i
aquesta va adreçar el cas a l’assegurança de la qual disposa per aquests casos.
Segons la informació que ens ha proporcionat l’assegurança, s’ha mantingut diàleg
amb l’advocat que representa aquesta senyora i l’assegurança ja li ha fet arribar als
seu advocat una proposta d’indemnització.
Arribat aquest punt, la senyora ESM pot acceptar la indemnització o reclamar per via
judicial.
Es per tot l’anterior que considero que puc acceptar la vostra recomanació de facilitar
des de l’Ajuntament la tramitació d’aquest tipus de reclamació.”
2011/DCG/63
DECISIÓ
Molts han estat els ciutadans que s’han dirigit a aquest defensor manifestant la seva
disconformitat i impotència respecte a la forma i causa per les que judicialment s’han
desestimat les seves pretensions en front l’Ajuntament en temes de responsabilitat
patrimonial.
Hem constatat també, que quan l’Ajuntament sol·licita informe a l’UOS, sol haver
passat diversos mesos des de l’incident o accident que origina una reclamació
patrimonial i fins i tot s’ha constatat, en algun cas, que s’ha portat a terme la
reparació de la deficiència origen del problema.
Hem tingut ocasió d’examinar i estudiar diverses sentències dels jutjats contenciosos
administratius de la nostra ciutat. I una de les sorpresives consideracions que
constatem com a repetitives en tals resolucions és la següent:

“Segons l’informe obrant a l’expedient, indica que no consta cap reparació en aquell
punt”.
És un dret de la ciutadania gaudir d’una bona administració i una obligació per a les
institucions públiques prestar serveis eficients.
I la constatació abans esmentada posa de relleu una pràctica mancada de
transparència i d’objectivitat, que crea greus perjudicis i indefensió a la ciutadania.
És absolutament imprescindible que des de l’Ajuntament es porti a terme un control
exhaustiu de totes les intervencions efectuades als espais públics per part de la
brigada d’obres o d’empreses contractades pel propi Ajuntament.
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I més imprescindible encara que els responsables d’informar i emetre informes sobre
la realitat de deficiències i problemes, que hagin originat o originin problemes a
qualsevol ciutadà / ciutadana, reflecteixin amb total objectivitat i veracitat l’estat dels
espais públics que faci referència la reclamació de la persona afectada.
Per això, i amb la única finalitat de fer viable i efectiu el dret a gaudir d’una bona
administració fem la següent
RECOMANACIÓ
Garantir la màxima objectivitat i veracitat i evitar la indefensió de la ciutadania pel
que fa a l’emissió d’informes sobre reparacions a la via pública o espais públics.
Que es porti a terme un control exhaustiu de totes les actuacions d’obres o reformes
efectuades per la brigada municipal o empreses contractades, i al mateix temps
s’actuï amb celeritat quan qualsevol persona presenta una reclamació per problemes
o defectes d’espais o vies públiques, aixecant acta i deixant prova de la situació en el
moment en que s’ha produït l’incident que ha provocat els danys.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

2011/DCG/184
DECISIÓ
En data 6 de setembre de 2011, el senyor AHL presenta una queixa davant l’Oficina
del Defensor de la Ciutadania per disconformitat amb la resolució dictada per
l’Ajuntament en un expedient de responsabilitat patrimonial, a resultes de la caiguda
soferta pel mateix, tractant-se d’una persona amb mobilitat reduïda i que es desplaça
amb cadira de rodes per la ciutat.
Reclamat l’expedient administratiu, hem examinat el tema i hem estudiat les diverses
circumstàncies concurrents, els arguments esgrimits en la resolució de l’Ajuntament i
els motius al·legats pel ciutadà abans referenciat.
L’objecte de la reclamació de la persona queixant era poder obtenir el rescabalament
dels danys que li havia causat a la seva cadira de rodes l’impacte en voler pujar a la
vorera existent en un pas de vianants situat a la zona del Mas Xirgu i que va del
Burguer King fins al Lidl. La factura de la reparació de la cadira de rodes, objecte de
reclamació, importava 402’77 euros.
Obert l’expedient de responsabilitat patrimonial es va tramitar, segons el
procediment establert, iniciant-se per escrit del ciutadà de data 23 de juliol de 2010 i
resolució de l’Alcaldia de 29 de setembre de 2010.
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Practicades les oportunes proves i demanats els corresponents informes, l’instructor,
finalment, va redactar les necessàries conclusions, argumentant i motivant les
mateixes i va traslladar la seva proposta desestimatòria de la pretensió
indemnitzatòria del ciutadà. I així, per Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2011,
es va decidir “desestimar la petició indemnitzatòria de responsabilitat patrimonial

derivada de la reclamació formulada pel senyor AHL, per danys ocasionats per una
caiguda a la via pública, vorera d’un pas de vianants del sector de Mas Xirgu el dia
18 de juny de 2010, al mancar els elements bàsics que configuren la responsabilitat
patrimonial, bàsicament per la inexistència de la relació de causalitat entre el dany
sofert i el funcionament d’un servei públic, d’acord amb la fonamentació continguda
en la part expositiva de la present proposta de resolució”.
Amb la independència i llibertat de criteri que caracteritza la responsabilitat del
Defensor de la Ciutadania, després d’examinar totes les variables i argumentacions
del cas que s’ha sotmès a la nostra consideració.
Considerant que l’informe del Cap de Servei de Mobilitat acredita que l’accés al pas
de vianants del lloc on varen ocórrer els fets no està adaptat segons el codi
d’accessibilitat, i del mateix compromís municipal, quan el 1998 va aprovar el pla de
supressió de barreres arquitectòniques a la via pública.
Considerant que els informes emesos per part de la Policia Municipal en casos de
caigudes a la via pública, quan en el moment dels fets són requerits pels propis
afectats o testimonis, són una eina valuosíssima per deixar constància indubitada
dels fets, no obstant, la inexistència dels mateixos no pot ser causa suficient per
posar en qüestió la realitat d’uns fets que s’acrediten per altres vies, ni pot ser motiu
irrebatible per desestimar la pretensió ciutadana.
Considerant que les dades objectives del tema estudiat posen de relleu que
l’Ajuntament, malgrat tenir el projecte i propòsit de portar endavant la normativa del
codi d’accessibilitat des de 1998, no ha donat l’abast, fins ara, per suprimir totes les
barreres arquitectòniques que priven, en part, del dret a la igualtat de les persones
amb mobilitat reduïda, i que en aquest cas la vorera no estava adequada per accedir
des del pas de vianants amb cadira de rodes, i que a més hi ha un testimoni que va
prestar declaració sobre la caiguda del senyor AHL.
Considerant que, malgrat l’existència de picaresca i d’imprudències que cal posar de
relleu i perseguir, l’Administració Municipal té mitjans adients per resoldre amb
justícia les reclamacions ciutadanes, i que les administracions no poden partir de la
presumpció de culpabilitat del ciutadà sinó, com obliga la nostra Constitució, del
principi d’innocència.
Considerant que en molts casos, per la pròpia quantia reclamada, resultaria
econòmicament excessiu i injust haver d’acudir a la via judicial, i que l’Administració
Municipal, com la més propera i familiar, ha de facilitar al màxim la vida i la defensa
dels seus drets a la ciutadania, fem la següent
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RECOMANACIÓ
Que s’aculli favorablement la pretensió indemnitzatòria del ciutadà AHL, se li abonin
els 402’77 euros, i es prossegueixi amb l’execució del pla de supressió de barreres
arquitectòniques per fer efectiu el dret a la igualtat de les persones amb mobilitat
reduïda.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

Secretaria General

2 expedients

Col·laboració de l’Àrea

2 expedient

Recaptació, Recursos humans

5 expedients

No admesa
Queixes desestimades
Mediació

1 expedient
2 expedients
1 expedient

Recomanació

1 expedient

2011/DCG/207
DECISIÓ

El senyor CRC ens presenta una queixa referent al procediment de notificació d’unes
sancions imposades per la Policia Municipal.
El defensor revisat l’expedient i estudiat el cas fa les següents argumentacions i
formula la conseqüent recomanació:
Hem revisat l’expedient i el procediment de notificació de la sanció de data 12 de
febrer i també la de data 1 de març de 2011 i hem constatat que efectivament
ambdues varen ser notificades a l’adreça d’Anglès, carrer Eixampla, 20 3er 2ª i
posteriorment es van publicar al Butlletí Oficial de la Província en data 3 de juny de
2011.
La Llei de trànsit estableix que la notificació de les denúncies es farà en l’adreça que
consti domiciliat el vehicle i també que si es produeix un canvi de domicili s’ha de
notificar aquest canvi a la Direcció General de Trànsit.
Atès que en cap moment es qüestiona la imposició d’ambdues sancions, ni els
preceptes infringits.
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Atès el contingut de la recomanació d’ofici formulada pel defensor a l’Ajuntament, en
data 17 de març de 2011, i en el dia d’avui pendent de resposta i en la que es
demana que abans de procedir a la notificació mitjançant publicació al BOP, els
organismes oficials contrastin internament les dades de que disposen per tal de
facilitar la comunicació directa a la persona afectada, talment com es sol fer en via
executiva.
Atès que el senyor CRC va formalitzar nou empadronament al municipi de Girona en
data 8 de març.
Em remeto a la recomanació d’ofici de data 17 de març de 2010 i formulo la següent
RECOMANACIÓ
Que es retornin les sancions amb el número d’expedient 489651 i 485777 al seu
estat de voluntària, amb la possibilitat de pagament amb la bonificació del 50 %, tai i
com seria si s’haguessin contrastat les dades de que disposen els diferents serveis
municipals a fi de facilitar la comunicació directa al senyor CRC.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
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HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
32 expedients
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
14 (44%)

RECAP. RRHH
5 (16%)

SECRETARIA
GENERAL
2 (6%)

PATRIMONI
11 (34%)

HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
RESOLUCIÓ
12
10

10

8

8

7

6
4

4

2
0

1

NO ADMESA

TRÀMIT

1

QUEIXA
DESEST.

RECOM.
ACCEPT.
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RECOM.
PEND.

MEDIACIÓ
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GESTIÓ TRIBUTÀRIA
RESOLUCIÓ

COL.ÀREA
3 (21%)

RECO.
PENDENT
4 (29%)

NO
ADMESA
2 (14%)

TRÀMIT
1(7%)

QEIXA
DESEST.
4 (29%)

PATRIMONI
RESOLUCIÓ

COL. ÀREA
3 (27%)

RECO.
PENDENT
2 (18%)

NO ADMESA
1 (9%)

QUEIXA
DESESTI.
4 (37%)

RECO.
ACCEPT.
1 (9%)

RECAP. RRHH
RESOLUCIÓ
MEDIACIÓ
1 (20%)

RECOM.
PENDENT
1 (20%)
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1 (20%)
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2 (40%)
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3.5. SERVEIS A LES PERSONES
Expedients 27
Equips d’atenció social i primària

16 expedients

No admeses
En tràmit
Trasllat altres síndics
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

4
1
1
7
3

expedients
expedient
expedient
expedients
expedient

Habitatge social

3 expedients

Col·laboració de l’Àrea

3 expedient

Benestar i família

3 expedients

No admès
En tràmit
Col·laboració de l’Àrea

1 expedient
1 expedient
1 expedient

Esports, joventut, promoció salut, CC
Queixes desestimades
Col·laboració de l’Àrea

2 expedients
2 expedient

Recomanació

1 expedients

5 expedients

2011/DCG/95
DECISIÓ
En data 29 d’abril de 2011, el ciutadà, SBG, presenta una queixa per disconformitat
contra la resolució d’un recurs pel cobrament d’unes quotes d’un curs de musculació,
a les instal·lacions municipals de Santa Eugènia.
El beneficiari de les classes de musculació és el senyor RBC, que en diverses
ocasions, a partir d’abril de 2009, va fer l’abonament de la quota trimestral de
l’activitat de musculació, a través de caixa, és a dir, pagant directament a les
instal·lacions en efectiu.
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El pare del beneficiari citat, el senyor SBG, té concertat amb l’Ajuntament el servei i
abonament de piscina per a tota la família, pagant l’esmentat abonament a través de
domiciliació bancària.
El servei d’esports de l’Ajuntament, va carregar l’import de l’activitat de musculació,
del seu fill major d’edat, dels anys 2009 i 2010, a la compte bancària que ell havia
facilitat per el càrrec de l’abonament de la piscina, sense que el reclamant hagués
signat cap conformitat, ni autorització per cap altre càrrec.
Utilitzar aquestes dades per a una altra finalitat que no sigui l’autoritzada entenem
que no és lícit, al marge que implica utilització de dades personals, protegides per la
Llei Orgànica 15/1999 sobre protecció de dades.
En el moment en que el senyor SBG va ser conscient que, sense la seva conformitat,
se li havia carregat una activitat no contractada pel mateix, i que a més havia estat
abonada en metàl·lic, directament pel seu fill, va presentar reclamació sol·licitant la
devolució dels càrrecs efectuats per l’Ajuntament relatius als anys 2009 i 2010. Però
tal reclamació ha estat desestimada, tot al·legant que no havia presentat cap recurs i
que el termini per presentar-ho havia prescrit, malgrat que les quanties o abonament
del 2009 s’ha cobrat dues vegades, una per càrrec bancari una altra per caixa.
És criteri d’aquest defensor que la ciutadania té dret a confiar que la gestió i actuació
de l’administració pública es basa en els principis d’objectivitat, transparència, no
discriminació, eficiència i de respecte estricte de la legalitat. Només així podrem
incidir, una i altra vegada, en la corresponsabilitat de la ciutadania en ordre al
compliment de les seves obligacions.
Finalment, també cal tenir present que no és lícit cobrar dues vegades pel mateix
concepte, donat que representaria un enriquiment injust, ni cobrar per càrrec bancari
sense autorització expressa del titular del compte.
Per això, fem la següent
RECOMANACIÓ:
Que per respecte al principi de legalitat, però en especial per l’exigència ètica que
recau sobre els comportaments i decisions de tota entitat pública, com també des de
la necessitat de facilitar i impulsar la confiança de la ciutadania en l’administració
municipal, aconsellem que s’estimi la reclamació del senyor SBG i se li retornin els
imports carregats al seu compte bancari, sense el seu consentiment i per una
activitat d’un fill major d’edat, relatius a l’activitat de musculació dels anys 2009 i
2010.
I pel que fa a la utilització de dades personals i bancàries de la ciutadania
recordarem a l’Ajuntament les exigències i limitacions que respecte a això imposa la
legalitat vigent, en especial la Llei orgànica 15/1999.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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Resposta Ajuntament
“En relació a la seva recomanació número 2011/DCG/95, relativa a la queixa del
ciutadà SBG causada pel cobrament d’unes quotes d’un curs de musculació a les
instal·lacions municipals de Santa Eugènia, em plau manifestar-li que ha estat
acceptada i que per tant, se li retornaran els dos cents trenta-set euros amb vuitanta
cèntims (237,80 €) corresponents a les quotes d’abonament a la sala de musculació
de la piscina municipal de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla dels anys 2009 2010.”
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SERVEIS A LES PERSONES
27 expedients
ESPORTS,
JOVENTUT,
PROMOCIÓ SALUT,
C.C. 5 (19%)
BENESTAR I
FAMILIA
3 (11%)

HABITATGE
SOCIAL
3 (11%)

EQUIPS ATENCIÓ
SOCIAL I
PRIMÀRIA
16 (59%)

SERVEIS A LES PERSONES
RESOLUCIÓ
10

9

9

9

8
7
6
5

5

4
3

2

2

1

1

1

0
NO ADMESA

TRÀMIT

TRASLAT
SINDIC
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QUEIXA
DESEST.

RECOM.
ACCEPT.

COL. ÀREA
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EQUIPS D'ATENCIÓ SOCIAL I PRIMÀRIA
RESOLUCIÓ
COL. ÀREA
3 (19%)

NO
ADMESA
4 (25%)
TRÀMIT
1 (6%)

TRASLLAT
SINDICS
1 (6%)

QUEIXA
DESEST.
7 (44%)

ESPORTS, JOVENTUT, PROM. SALUT, CC
RESOLUCIÓ
QUEIXA
DESEST.
2 (40%)

COL. ÀREA
2 (40%)

RECOM.
ACCEPT.
1 (20%)

BENESTAR I FAMÍLIA
RESOLUCIÓ
NO ADMESA
1 (34%)

COL. ÀREA
1 (33%)

TRÀMIT
1 (33%)
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4
Actuacions d’ofici
17 expedients
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4.1. CIUTADANIA
Gestió de la via pública
3 expedients
2011/DCG/60-O
DECISIÓ D’OFICI:
Hem pogut constatar que hi ha una zona d’aparcament reservada per a ús dels
usuaris dels jutjats contenciosos, concretament al carrer Bernat Boadas. Els referits
aparcaments, poc utilitzats, fins i tot entre setmana, resten també amb la prohibició
d’aparcament per a la resta de la ciutadania, que cap vinculació té amb els jutjats
contenciosos, els dissabtes, diumenges i festius.
Això ha ocasionat que alguns veïns hagin estat multats per aparcar en tal zona,
algun cap de setmana o festiu, o fora de l’horari laboral dels jutjats, aplicant-se per
part dels agents municipals rigorosament la prohibició d’aparcament per a tot vehicle
no autoritzat.
Des de l’Oficina del Defensor hem fet gestions i indagacions sobre la necessitat o
conveniència de que tal reserva d’aparcament es mantingui o no a disposició de tals
jutjats els caps de setmana i festius. I fetes les mateixes, ens han confirmat que a
partir del divendres a la tarda, els jutjats contenciosos no funcionen ni treballen.
Donat que les places d’aparcament escassegen, i més en les zones de la nostra ciutat
afectades per les obres del TAV, hem cregut oportú replantejar el destí i ús de les
places d’aparcament reservades als jutjats contenciosos, limitant-les exclusivament
als dies laborables, i fins i tot a la jornada laboral. I per tant, s’hauria de facilitar a les
persones que viuen al barri, i a la ciutadania en general, l’ús de tals aparcaments els
caps de setmana i festius, i en hores no laborables per no ser utilitzats ni necessaris
pels esmentats jutjats.
Per les raons exposades, formulem d’ofici la següent
RECOMANACIÓ:
Limitar l’horari d’ús a favor dels vehicles autoritzats del personal del jutjats
contenciosos als dies laborables i horari laboral ordinari en els espais reservats al
carrer Bernat Boadas pels esmentats jutjats, deixant sense efecte la prohibició
d’aparcament per a la resta de la ciutadania, tant els caps de setmana i festius, com
fora de l’horari laboral dels citats jutjats.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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Resposta Ajuntament:
“He rebut la decisió d’Ofici de data 21 de març de 2011 expedient 2011/DCG/60-O del
Defensor de la Ciutadania en què recomana, limitar l’horari d’ús a favor dels vehicles
autoritzats del personal del Jutjats Contenciosos als dies laborables i horari laboral
ordinari en els espais reservats al carrer Bernat Boadas pels esmentats jutjats,
deixant sense efecte la prohibició d’aparcament per a la resta de la ciutadania, tant
els caps de setmana i festius, com fora de l’horari laboral dels citats jutjats.
Des dels serveis Mobilitat s’ha emès un escrit al Director del Departament de Justícia
en el qual se li trasllada la recomanació del Defensor de la Ciutadania. També se li
ha comunicat que si en el termini de 15 dies no reitera la seva disconformitat
argumentada respecte aquesta proposta, procedirem a limitar el temps de la
prohibició d’estacionament de vehicles al davant del Jutjat Contenciós situat al carrer
Bernat Boades. Atès que no s’ha rebut cap resposta i que ha transcorregut el temps
per presentar disconformitat a la proposta, procedirem a modificar aquesta
senyalització en breu i segons la disponibilitat de la brigada de pintura.
2011/DCG/265-O
DECISIÓ D’OFICI
Han estat diversos els ciutadans que s’han dirigit al defensor per exposar la seva
queixa, les seves preocupacions i disconformitat amb l’estat de manca de
senyalització precisa pel que fa als espais del costat del Pont de Pedret i que són
utilitzats, diàriament, com a aparcament, i per la suposada falta de coherència i
unitat de criteri de la Policia Municipal, a l’hora d’imposar multes.
Vist que el criteri general, expressat en diverses ocasions per part dels responsables
de la via pública del nostre Ajuntament, és que només es pot aparcar en els espais
senyalitzats expressament com a espais d’aparcament.
Vist que l’aleatorietat amb que s’exerceix el control i la vigilància d’espais com el que
a l’inici hem citat, l’adjacent al Pont de Pedret, desconcerta la ciutadania i genera
greuges comparatius, que s’interpreten com si les normes no fossin iguals per a
tothom (hi ha dies que es posen multes i d’altres que no, hi ha agents que són
estrictes i d’altres que mostren una major flexibilitat, hi ha vehicles sancionats i
d’altres no...)
Considerant que és obligació de l’Ajuntament ordenar els espais públics, senyalitzarlos adequadament, d’acord amb les finalitats a que es destinen, i procurar que es
respectin els usos a que estan destinats, i facilitar a la ciutadania el coneixement de
la corresponent informació.
Considerant que molta de la problemàtica que ve originant-se a l’entorn de l’espai
utilitzat com a aparcament al costat del Pont de Pedret, necessita d’una millor
reorganització i informació, per facilitar a la ciutadania el seu ús correcte i a la
vegada facilitar la tasca de la mateixa Policia Municipal, formulem d’ofici la següent
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RECOMANACIÓ:
Que s’adoptin les mesures correctores oportunes i necessàries, com seria procedir a
una correcta i visible senyalització i adequació de l’espai adjacent al Pont de Pedret,
col·locant senyalització horitzontal i vertical per tal de facilitar la informació a la
ciutadania, pel que fa a la possibilitat d’estacionament i també la tasca de control i
sanció de la mateixa Policia Municipal.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ REBUTJADA (demanat aclariment)

Resposta Ajuntament
En relació a la recomanació formulada a l’expedient 2011/DCG/265-O, en què demaneu
que s’adoptin mesures oportunes i necessàries respecte la senyalització de les zones
d’estacionament a prop del pont de Pedret, em plau informar-vos que:
En els aparcaments a què fa referència la recomanació, les places d’estacionament
estan senyalitzades amb marques horitzontals d’acord amb la normativa vigent. La
normativa sobre trànsit i circulació de vehicles estableix que en les zones
d’estacionament només es pot aparcar en els llocs senyalitzats horitzontalment. També
l’Ordenança municipal de circulació a l’article 15.22 estableix que està prohibit
estacionar fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els
estacionaments autoritzats.
Els espais no senyalitzats com aparcaments són necessaris per permetre la circulació i
maniobra dels vehicles de diverses dimensions. Sovint les persones conductores de
turismes de dimensions reduïdes tenen una percepció de l’espai lliure viari condicionada
per les necessitats dels seus propis vehicles i no d’altres de dimensions superiors com
furgonetes, familiars, vehicles de distribució de mercaderies ... ,o altres.
No obstant l’anterior, li vull informar que he donat instruccions a la Policia Municipal
que només actuï en aquestes zones d’estacionament quan hi hagi motius clars de
dificultats en la circulació de vehicles.
Nou escrit del defensor adreçat a l’Alcaldia:
En relació amb la resposta que ens vareu adreçar a la recomanació d’ofici
2011/DCG/265-O relativa a l’adopció de mesures per la deguda senyalització de les
zones properes a la rodona de Pedret, no ens queda clar si accepteu o rebutgeu la
nostra recomanació.
En ella textualment feu constar:
“...he donat instruccions a la Policia Municipal que només actuï en aquestes zones
d’estacionament quan hi hagi motius clars de dificultats en la circulació de vehicles”.
La interpretació d’aquesta resposta dóna la possibilitat d’una actuació subjectiva per
part de l’agent sancionador, doncs segons les circumstàncies es pot considerar que
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es dificulta més o menys i també pot crear confusió als conductors que, estacionen
diàriament en determinats espais, sense ser sancionats, i de cop un dia es troben la
denúncia.
Nosaltres hem tractat aquest tema tant amb el regidor responsable com amb el cap
de la Policia Municipal i ambdós estan totalment d’acord que és millor senyalitzar
molt estrictament la zona on queda permès l’estacionament i que transcorreguts uns
dies, que poden servir d’avis, se sancioni els infractors.
És per aquest motiu que demanem un aclariment de la resposta i de l’actuació que
es preveu portar a terme.

2011/DCG/288-O
DECISIÓ D’OFICI
Una de les prioritats de qualsevol ajuntament ha de ser la sostenibilitat, en aquest
cas la mobilitat sostenible. Girona, té marcat aquest camí a seguir en el full de ruta
de l’Agenda 21 Local, el qual conté les actuacions necessàries per avançar cap al
desenvolupament sostenible i és un punt de trobada i diàleg entre les autoritats
locals i els actors socials. Per aconseguir una mobilitat sostenible, però, cal prioritzar
els desplaçaments a peu, bicicleta i en transport públic.
Per les seves característiques, la ciutat de Girona, és idònia per a l’ús de la bicicleta.
Les distàncies curtes entre desplaçaments i la reduïda superfície de nucli urbà permet
que la bicicleta sigui un mitjà de transport còmode, sostenible i econòmic, silenciós
que ocupa poc espai i permet circular a una velocitat mitjana de 15 km/h. Té també,
unes limitacions que cal tenir en compte com són la seva fragilitat i que la normativa
del seu ús no és de coneixement general sinó que es basa més en la pròpia
percepció de la correcció en l’ús i en el civisme individual de l’usuari.
La ciutat de Girona ha assumit la importància de la bicicleta tant en termes de
mobilitat com de salut i medi ambient. Recentment s’ha posat en marxa el servei de
la Girocleta amb 10 estacions i més de 250 bicicletes repartides per tota la ciutat.
Actualment es beneficien d’aquest servei uns 1650 usuaris. Però s’ha d’anar més
enllà, i aquestes mesures s’han de complementar amb la creació i desenvolupament
de les ordenances i reglaments d’utilització adequats, de la inversió necessària en
infraestructures i de la millora dels serveis. Això pot comportar reduir l’espai destinat
a circulació i estacionament de cotxes. Apostar per la mobilitat implica fer renúncies
per fer compatible l’espai disponible de la ciutat amb la proliferació de la bicicleta.
El 58,8% de desplaçaments diaris dins de l’àmbit urbà es realitzen en bicicleta i a
peu. A Girona es disposen de 16,5 km de carril bici i se n’estan executant 1, 15 km
més. Cadascuna de les 160 bicicletes distribuïdes per Girona del servei de la Girocleta
té un ús entre 3,5 i 4 vegades al dia. Entre el 6 i el 7% d’alumnes de la UdG van a
classe amb la bicicleta.

93

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2011

Actualment només els articles 22 i 47 de l’Ordenança municipal de circulació de
vehicles fan referència a l’estacionament i circulació de bicicletes en el nucli urbà de
la nostra ciutat.
En moltes ocasions s’han produït conflictes entre vianants i ciclistes, i entre ciclistes i
turismes, especialment quan els usuaris de les bicicletes, de forma indeguda però
moguts per la necessitat, circulen per les voreres o fan cas omís dels semàfors.
La carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat en el seu article 10.1
diu: “Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir
mitjans de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte,
afavoreixen transports públics accessibles a tothom segons un pla de desplaçaments
urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i garanteixen la seva fluïdesa
tot respectant el medi ambient” i en el seu article 10.2: ... “encoratja l’ús dels
vehicles no contaminants”.
RECOMANACIÓ
Davant la necessitat de fomentar la mobilitat sostenible cal facilitar la circulació i ús
de la bicicleta a la nostra ciutat i per aconseguir-ho recomanem a l’Ajuntament de
Girona l’elaboració d’un reglament d’ús de la bicicleta en general i d’ús i conservació
de la Girocleta, per tal de controlar i incentivar aquest servei com a mitjà públic de
transport i posar tots els mitjans per tal de fer de la bicicleta una alternativa real al
cotxe.
Cal engegar una campanya d’informació i sensibilització a la ciutadania sobre el bon
ús de la bicicleta i de la Girocleta, i planificar l’increment de carrils bici, tant per
millorar la seguretat dels ciclistes com la dels vianants.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

Serveis de neteja
1 expedient

2011/DCG/74-O
DECISIÓ D’OFICI
Una de les finalitats de la institució del Defensor és vetllar perquè de la millor
manera possible la ciutadania pugui exercir els seus drets i que per part de
l’administració municipal es faciliti el gaudi i l’exercici dels mateixos.
I no és suficient la simple bona voluntat. Cal incentivar i esperonar la imaginació per
fer que la burocràcia i el servei que es presta des de les diferents àrees cada dia
sigui més àgil i eficaç.
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I des d’aquesta perspectiva, tot assumint aquest compromís, el Defensor, amb les
seves propostes i suggeriments, intenta contribuir a humanitzar i flexibilitzar
l’engranatge de la imprescindible burocràcia administrativa.
Arrel d’alguna queixa, o fins i tot
ciutadans/nes, i fins i tot empleats de
d’examinar i estudiar el tema del control
una persona acut a la deixalleria, la
beneficis.

aportacions desinteressades d’alguns/nes
l’Ajuntament, el defensor ha tingut ocasió
que se segueix en relació a les vegades que
utilització de la qual atorga determinats

Tal mesura incentiva i afavoreix la corresponsabilització ciutadana sobre un tema tan
sensible, avui dia, com la recollida selectiva. I malgrat aquest ha de ser l’objectiu
principal, també és important incentivar aquest hàbit per mitjà de les bonificacions.
La utilització de la deixalleria, més de 6 vegades l’any, permet gaudir a l’usuari d’un
descompte en el rebut de les escombraries.
Pel que hem pogut constatar, sembla que el sistema, relativament recent, de control
de la utilització de la deixalleria és millorable, doncs com tot sistema mecanitzat
comporta algun error.
Per això ens hem decidit a formular d’ofici el següent suggeriment
SUGGERIMENT:
En relació al control de les vegades que la deixalleria és utilitzada per un/una
usuari/a, seria bo establir algun mecanisme que facilités el coneixement del número
de vegades que s’ha utilitzat, sigui per mitjà de la pàgina web, sigui facilitant que al
passar el control a la mateixa deixalleria aparegués aquesta informació i així poder
evitar errors i equívocs, facilitant, als usuaris de tal servei, el gaudi de les
bonificacions i també com a objectiu principal, per contribuir a impulsar l’hàbit
d’acudir a la deixalleria.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
Resposta Ajuntament

“En resposta a l’escrit amb relació al control de les vegades que és utilitzada la
deixalleria pels usuaris, em plau comunicar-vos que s’accepta el vostre suggeriment i
des de l’Àrea de Medi Ambient el faran extensiu al Consell Comarcal del Gironès,
administració encarregada de gestionar el software comú a totes les deixalleries del
Gironès.”
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Policia Municipal
3 expedients

2011/DCG/150-O, 86
DECISIÓ D’OFICI
En massa ocasions hem observat que moltes persones, quan vénen a formular una
queixa respecte a multes i sancions, solen queixar-se més del tracte rebut per part
dels agents de la Policia Municipal que de la quantia de la sanció o de la discrepància
relativa a les circumstàncies que es fan constar a la butlleta de denúncia.
I no podem passar per alt, ni hem de deixar de valorar i posar de relleu que, en
algunes ocasions, ciutadans i ciutadanes han vingut a l’Oficina del Defensor, o ens
han fet arribar per correu o via telemàtica no la seva disconformitat amb la sanció,
que la accepten i la reconeixen, sinó la disconformitat amb el tracte rebut per part
dels agents que intervenen en els fets. Un fet anecdòtic al respecte: un ciutadà a
qui, amb la intervenció del defensor, se li va anul·lar la sanció imposada, va fer
donació de la quantia de la sanció a favor de la casa d’acolliment municipal “La
Sopa”.
És cert que cal respectar el principi de legalitat, amb totes les seves conseqüències, i
que els agents municipals han de vetllar eficientment perquè l’incompliment de les
normes i ordenances i els actes incívics siguin corregits i sancionats, i que els hem de
dotar dels mitjans necessaris i del recolzament indispensable per a la seva rellevant
labor.
Però el tracte i l’actuació dels agents amb la ciutadania sempre s’ha de basar en el
respecte, la correcció i l’amabilitat, mai buscant la confrontació, mai mostrant ira o
actuant amb l’orgull ferit. I en temps de crisi econòmica no es pot pretendre que qui,
com a resultes d’un incompliment o infracció, és sancionat amb quantia econòmica
important, i a vegades difícil d’assumir per a economies precàries i dèbils, mantingui
la serenitat desitjable, l’objectivitat imprescindible, l’ humor necessari i la paraula
precisa i prudent.
Pensem que com deia Miguel de Cervantes:”Al que has de castigar con obras no lo
trates mal con palabras”. I és que en algunes ocasions, determinats agents, després
d’imposar una sanció per infracció de normes de circulació, solen promoure denúncia
penal per suposat atemptat a l’autoritat, resistència o desobediència o falta de
respecte i consideració a l’autoritat, sigui per via de delicte o de falta penal. I això,
moltes vegades, amb greus conseqüències econòmiques i pèrdua de punts del carnet
de conduir.
Cal dir que massa sovint, l’Ajuntament, quan els ciutadans i ciutadanes recorren i
al·leguen contra tals incidents i actuacions, sol limitar-se a demanar la simple
ratificació de l’agent, i feta aquesta, donar per inexpugnable la versió del mateix,
desestimant sense més arguments ni motius la reclamació ciutadana.
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La consideració de la presumpció de veracitat de que gaudeixen els agents de
l’autoritat, sol ser motiu suficient i tranquil·litzador perquè l’Administració Municipal
doni com a irrecurrible la sanció imposada i la decisió presa. I habitualment,
incomplint el principi de la bona administració, ni es contesten les al·legacions, ni es
motiven les resolucions més enllà de rendir-se a la presumpció de veracitat. I
aquesta pràctica no la pot acceptar el defensor com a lícita i correcta, sense perjudici
que la resolució en el seu cas sigui la que correspongui, tant si és favorable o
contraria a les pretensions de la ciutadania.
Com diu alguna sentència, les relacions entre agents de l’autoritat i la ciutadania no
suposen que els segons no puguin reprotxar als primers la seva actuació i fins i tot
que puguin desqualificar-la, sense que això impliqui consentir el dret a menysprear
els agents en l’exercici de les seves funcions, perquè un dels elements bàsics de la
convivència democràtica implica que es respecti el principi d’autoritat i el respecte al
mateix. En les relacions humanes i socials no sempre és possible mantenir un nivell
de correcció intatxable, especialment en moments i circumstàncies on la irritació, la
ira o el desacord es fan més patents, com és el cas que ens ocupa.
És precís assumir amb prudència i realisme el desavantatge que tot ciutadà o
ciutadana té respecte a un agent municipal, i les dificultats que això reporta a la
ciutadania per raó del principi de presumpció de veracitat dels agents al moment de
discutir o impugnar el contingut de la butlleta de sanció. I precisament, per això la
Policia Municipal ha d’actuar amb humilitat, fent complir la legalitat, però evitant la
confrontació i la represàlia inadequada contra el ciutadà indignat i aïrat.
Per tot el que hem exposat, hem decidit fer la següent
RECOMANACIÓ D’OFICI:
Cal que la Policia Municipal extremi la prudència i observi un tracte amable i
contingut en la seva relació amb la ciutadania, evitant al màxim les denuncies penals
contra aquelles persones que, molestos per la imposició de sancions o multes,
profereixen expressions inadequades i aïrades. És necessari no entrar a discutir amb
els infractors o infractores ni a menystenir-los o menysprear-los en funció de
l’autoritat de que estan investits els agents municipals.
Cal evitar la judicialització de les conductes ciutadanes i impedir que d’una simple
infracció administrativa, per un excés de zel i d’un concepte extrem de l’autoritat per
part d’alguns agents municipals, es desemboqui en un procés penal contra el ciutadà
o ciutadana a instàncies dels servidors públics.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament
“Vista la vostra recomanació d’ofici relativa a l’expedient de la referència, li comunico
que des d’aquesta Prefectura es donarà instrucció als agents i comandaments de la
Policia Municipal, a efectes de recordar la necessitat de garantir l’autoritat amb
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educació i respecte vers els ciutadans i ciutadanes, extremant la prudència, i
observant sempre un tracte amable i contingut en les seves actuacions i relacions
amb la ciutadania.”
2011/DCG/249-O, 235, 247
DECISIÓ D’OFICI
El defensor ha rebut diverses queixes de ciutadans i ciutadanes en referència a la
manca de notificació de denúncies per infraccions de trànsit i de que, sense haver
rebut per part de l’Ajuntament cap notificació escrita, es veuen sorpresos per la
notificació de la providència de constrenyiment.
Hem examinat cada una de les queixes i hem vist necessari fer d’ofici les següents
consideracions i recomanació.
El tema objecte de queixa parteix de la següent situació o circumstància: La persona
sancionada, en el moment de la infracció, i quan l’agent municipal redacta la butlleta
de denúncia i intenta donar-li, es nega a signar-la i a rebre-la.
La ciutadania, majoritàriament, ignora que el fet de negar-se a rebre la butlleta,
quan l’agent municipal intenta la notificació en el mateix moment de la suposada
infracció, dóna per formalitzat el tràmit de la notificació, sense que posteriorment
tingui obligació l’Ajuntament d’enviar-li cap més notificació, en aquest tràmit
administratiu, complint l’establert en la normativa vigent.
La Llei 30/1992, a l’article 59.4 disposa expressament que “quan l’interessat o el seu

representant refusi la notificació d’una actuació administrativa, es farà constar a
l’expedient, especificant-ne les circumstàncies de l’intent de notificació i es tindrà per
efectuat el tràmit, seguint-se el procediment”.
L’article 81.5 del R.D.L. 339/1990, reformat per la Llei 18/2009, disposa que
l’interessat disposarà de 20 dies naturals per formular al·legacions:
Article 81.5.
“Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de
quince días (*) naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el
efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción
podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:
a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la
denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá
ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados”.
* Posteriorment es va aprovar que el termini fos de 20 dies naturals
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A tenor de les precedents disposicions legals, quan la ciutadania rep la notificació
sobre la infracció, ho és per via de constrenyiment, i ja és tard per fer al·legacions de
qualsevol mena. I malgrat l’aforisme i norma legal de que la ignorància de les lleis no
excusa del seu compliment, és també cert que les administracions públiques i els
servidors públics han de vetllar per prestar un servei eficient i facilitar a la ciutadania
el compliment de les seves obligacions, en definitiva una Bona Administració, que
des de l’òptica d’un civisme integrador inclou drets i deures.
En funció d’aquestes consideracions, per evitar possibles queixes o al·legacions per
ignorància de la normativa i, considerant la complexa situació i circumstàncies
econòmiques i socials per les que travessa la nostra societat, hem cregut necessari
fer d’ofici el següent
SUGGERIMENT:
Aconsellar als agents municipals que en aquelles situacions en que la persona a qui
se sanciona es nega a rebre la notificació de la butlleta, facin el possible per
informar-la que, malgrat estan en el seu dret de no signar i de rebutjar-la,
l’Ajuntament la considera notificada i els terminis per fer al·legacions o acollir-se al
descompte del 50% de la sanció, comencen a transcórrer a partir d’aquell mateix
moment.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
2011/DCG/291-O
DECISIÓ D’OFICI
Hem rebut a la nostra oficina algunes queixes de ciutadans i ciutadanes que són
sancionats, en hores d’entrada i sortida, per estacionar prop de les escoles, per
poder recollir els nens o nenes.
Som coneixedors de la dificultat de trobar estacionament prop de les escoles, sobre
tot en les hores punta d’entrada i sortida dels i les alumnes.
El creixement de la població i com a conseqüència l’augment de circulació de vehicles
provoca col·lapses puntuals.
Cal deixar constància que moltes famílies es veuen obligades a recollir les criatures
per portar-les a d’altres activitats extraescolars, lluny del centre on cursen els estudis
i que, per manca de serveis públics, de transports flexibles, permanents i disponibles,
tenen la necessitat d’acudir-hi amb els seus vehicles.
És per aquest motiu que davant la impossibilitat de poder donar la mateixa resposta i
poder actuar amb igualtat de criteri, en totes les ocasions en que es dóna aquest
problema, aquest defensor formula d’ofici la següent
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RECOMANACIÓ:
Cal que la Policia Municipal es mostri tolerant i un tant permissiva en les zones que
envolten les escoles a Girona, i sempre que no representi un perill o no es dificulti la
circulació, evitin sancionar els conductors que estacionen momentàniament per anar
a buscar els seus fills i/o filles a les escoles, sense perjudici de millor criteri per part
de l’agent.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
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4.2. HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
3 expedients
Secretaria General
2011/DCG/61-O
DECISIÓ D’OFICI
De forma reiterada, per diversos motius i en moltes ocasions, han arribat a la nostra
oficina queixes referents als sistemes de notificacions, especialment pel diferent
tractament que s’utilitza quan les notificacions són per comunicar una sanció o
qualsevol altra resolució o ho són per cobrar en via executiva. És en aquest tram
quan de forma eficient, i utilitzant tots els mitjans, l’Ajuntament fa les pertinents
averiguacions del domicili o domicilis del ciutadà.
No seria just oblidar que l’Ajuntament compleix, en el context de la normativa vigent,
amb tots els requisits legals exigibles a l’hora d’iniciar els tràmits de notificacions i
comunicacions a la ciutadania, sigui personalment o per via del BOP. I tampoc
podem obviar l’obligació de la ciutadania de comunicar els canvis de domicili i
d’adequar les dades del seu empadronament i les relatives a la titularitat de negocis
o vehicles per facilitar a l’administració municipal la seva feina i evitar situacions com
les que han originat aquest escrit.
No podem oblidar que les administracions públiques han de servir amb eficàcia,
eficiència i transparència a tota la ciutadania i que respecte a la mateixa disposen,
legítimament, de mitjans i medis que desequilibren, normalment, la situació al seu
favor en la relació que manté amb la immensa majoria de persones.
Es dóna el cas que algun ciutadà està abonant anualment alguns impostos per algun
concepte i està degudament registrat a l’Ajuntament i, malgrat això, per discrepància
relativa a l’empadronament, les notificacions s’han efectuat pel BOP. I és
precisament, partint d’aquesta última consideració que, moguts pel principi d’equitat,
al marge d’explicacions merament formals i burocràtiques, considerem necessari que
l’Ajuntament, talment com fa en la via executiva, s’esmerci i actuï més diligentment
per tal de fer arribar les seves comunicacions o notificacions a la ciutadania, limitant
al màxim possible la seva publicació al BOP.
Per això d’ofici RECOMANEM:
Que en atenció al dret a la bona administració, i amb la finalitat d’evitar problemes i
facilitar el compliment de les seves obligacions a la ciutadania, abans de procedir a
realitzar les notificacions per via del butlletí oficial, contrasti internament les dades de
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que disposen els diferents serveis municipals a fi de facilitar la comunicació directa a
la persona afectada, talment com se sol fer quan el tema està en via executiva.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

2011/DCG/68-O
RECOMANACIÓ D’OFICI
Aquest Defensor tant en la seva intervenció en el ple del 8 de març de 2011, com en
la presentació de la memòria escrita de les actuacions relatives a l’any 2010, va
manifestar la necessitat que els escrits i les al·legacions que efectuen els ciutadans
respecte a decisions, actuacions i comunicacions de l’Ajuntament, siguin contestats
amb la necessària celeritat i motivació, responent explícitament els fets i raons que la
ciutadania al·legui.
D’anteriors actuacions de la meva antecessora, i partint de queixes estudiades per la
mateixa, s’havia demanat en diverses ocasions una major atenció a les respostes, a fi
de donar compliment a les exigències legals de la pròpia llei de procediment
administratiu, en el sentit que l’administració té obligació de respondre els arguments
i al·legacions emprats pels ciutadans/ciutadanes.
És obligació de la institució del Defensor de la Ciutadania, entre d’altres, la de vetllar
perquè l’Administració Municipal resolgui en temps i forma deguts les diverses
peticions, queixes o recursos que li adreça la ciutadania. Això forma ja part d’un dret
inqüestionable com és el dret a una bona administració, dimanant de les directrius de
la Unió Europea i concretat recentment en la Llei 26/2010 relativa a les
administracions catalanes, i específicament en l’article 22.
Del contingut de reiterades queixes rebudes a la nostra oficina, deduïm que, de
vegades, els acords i resolucions administratives no donen resposta ni argumenten
suficientment, ni en tots els casos, els fets, al·legacions i raonaments exposats per la
ciutadania en els seus recursos o escrits.
Pensem que tots hem de fer un esforç per evitar respostes insuficients o poc
fonamentades. I això no posa en qüestió una dada indiscutible i objectiva com és
que la immensa majoria de les actuacions administratives del nostre Ajuntament són
correctes i satisfactòries, no només des del punt de vista legal, sinó també
argumental.
Per això, i amb la única finalitat de recordar i incentivar el servei eficient i eficaç que
tota administració ha de proporcionar a la ciutadania,
Fem la següent RECOMANACIÓ:
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Que partint del dret de la ciutadania a una Bona Administració es recordi a tots els
responsables del nostre Ajuntament la necessitat de donar respostes suficientment
motivades i argumentades, tot contestant en temps i forma les al·legacions, motius,
fets i raonaments esposats per la ciutadania en els seus recursos o escrits, evitant
així contestes rutinàries o la sensació d’indefensió que alguns ciutadans/nes
al·leguen quan reben les contestes als seus escrits.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament
“En resposta a la seva recomanació d’ofici número 2011/DCG/68-O em plau
manifestar-li que ha estat acceptada i es passarà escrit a tots els responsables de
l’Ajuntament on es recordi que:
Partint del dret de la ciutadania a una bona administració es recordi a tots els
responsables del nostre Ajuntament la necessitat de donar respostes suficientment
motivades i argumentades, tot contestant en temps i forma les al·legacions, motius,
fets i raonaments esposats per la ciutadania en els seus recursos o escrits, evitant
així contestes rutinàries o la sensació d’indefensió que alguns ciutadans/nes
al·leguen quan reben les contestes als seus escrits.”

2011/DCG/126-O
DECISIÓ D’OFICI
En reiterades ocasions, aquest defensor ha parlat de la necessitat de donar a
conèixer àmpliament la institució del Defensor de la Ciutadania, institució de la que
voluntàriament, i amb ànim de facilitar la defensa dels drets de les ciutadanes i
ciutadans, s’ha dotat el nostre Ajuntament, en un gest de generositat i valentia. I així
mateix s’ha manifestat el Ple en diverses ocasions.
En reunions del Fòrum de Síndics/ques, Defensors/es Locals de Catalunya, partint de
l’encàrrec que tenim, com a institució de participació ciutadana, d’orientar, aconsellar
i defensar els drets de les persones, tot facilitant la revisió de decisions i actes de
l’Ajuntament i evitant contenciosos innecessaris, s’ha posat de relleu la idea de fer
figurar al peu de totes les notificacions administratives l’existència de la institució
esmentada i la possibilitat d’acudir a ella, en cas de discrepància o disconformitat
amb la resolució administrativa.
Tot i que tal idea pot complicar i incrementar la feina del defensor i la seva oficina,
és més que evident que pot facilitar el coneixement de la institució i també les vies
d’un major diàleg i participació ciutadana, en l’àmbit del propi Ajuntament,
possibilitant també la disminució de processos judicials, de camí llarg, incert i costós
per a la ciutadania.
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Per això, amb la voluntat i ànim de facilitar un major coneixement de la institució del
Defensor i de possibilitar a la ciutadania aquest recurs gratuït, en el cas de
discrepància o disconformitat respecte a resolucions administratives, proposem la
present
RECOMANACIÓ D’OFICI:
Que s’incorpori al peu de les notificacions dels actes administratius municipals la
següent informació:

Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en
defensa dels drets de la ciutadania. El seu servei és gratuït. Si teniu alguna
discrepància o queixa en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la seva
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament
“En relació a la seva recomanació d’ofici número 2011/DCG/126-0 en plau
manifestar-li que ha estat acceptada i s’ha passat ordre al servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informació per tal de que en totes les resolucions de l’Ajuntament
que es dictin s’incorpori el següent paràgraf:
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre
les seves competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en defensa
dels drets de la ciutadania. El seu servei és gratuït. Si teniu alguna discrepància o
queixa en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents”.

Gestió tributària
3 expedients

2011/DCG/76-O, 7
DECISIÓ D’OFICI
És una realitat constatable que a la nostra societat, plural, diversa i complexa, hi ha
persones previsores i moltes que no ho són, persones que amb pocs ingressos
estalvien i d’altres que cobrant molt més arriben a la seva jubilació sense més
patrimoni que la pensió corresponent.
Les administracions públiques, i entre elles l’Ajuntament, atorguen determinats
beneficis a persones que acrediten uns determinats límits d’ingressos, computant-ne
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com a tals no només el que ingressen per pensions públiques, sinó també els que
obtenen en base a estalvis realitzats en la seva vida, i pensions privades.
És d’agrair el procedir de molta part de la ciutadania que amb esforç i sacrificis
procura i s’afana per estalviar en el possible amb la finalitat de no haver de menester
ajudes ni pensions assistencials per mantenir-se quan ja no disposen d’altres
ingressos que una minsa pensió. Són exemples de responsabilitat social i també de
solidaritat activa.
Aquestes constatacions prèvies, m’han portat a reflexionar sobre determinades
situacions que es donen a la nostra societat i el nostre municipi.
El nostre Ajuntament, amb un clar compromís social per afavorir determinades
persones amb ingressos insuficients per portar a terme una vida digna, té establertes
determinades bonificacions i serveis, especialment per a persones grans. Però a
l’hora d’atorgar les dites bonificacions (p.e. en la taxa d’escombraries), no només es
prèn en consideració els ingressos per pensió
sinó també els recursos
complementaris que la persona sol·licitant acrediti, com ara els interessos dels
estalvis o la pensió privada que s’ha procurat amb sacrifici.
I des d’aquesta òptica i condicions, hi ha persones que si bé pels ingressos de la
seva pensió serien creditores a les ajudes i subvencions establertes, no hi poden
accedir pels ingressos complementaris que perceben gràcies a la seva previsió i
esforç passat.
És per això, i amb la finalitat d’evitar un tracte discriminatori envers les persones que
han procurat estalviar i s’han sacrificat per tal de no haver de necessitar ajudes o
subvencions, que fem el següent
SUGGERIMENT:
Per a les persones jubilades que viuen soles, aconsellaríem que els beneficis o
bonificacions, en temes com el de la taxa d’escombraries, etc.., es vinculessin
exclusivament a la quantia de la pensió o pensions que percebin de les
administracions públiques, limitant-se en tot cas, el nivell dels altres ingressos en la
quantia que es consideri.
Així evitarem un càstig insolidari en contra d’aquelles persones que, amb sacrificis i
privacions, s’han procurat estalvis o altres mitjans d’ingressos i que, en definitiva,
han demostrat una actitud solidària al llarg de la seva vida per subsistir sense
pensions assistencials ni ajudes de les administracions.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
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2011/DCG/148-O, 132
DECISIÓ D’OFICI
En data 6 de juny de 2011, la ciutadana MPI, presenta una queixa respecte a la
pràctica aplicada per l’Ajuntament de Girona de cobrar el rebut d’escombraries al
propietari registral de l’immoble i no al titular del negoci, arrendatari del citat
immoble.
L’esmentat propietari es queixa de que, al no figurar en el rebut el nom de l’usuari o
titular del negoci, té problemes perquè se li reintegri l’import del rebut per part del
llogater i titular del negoci que origina el rebut d’escombraries. I una de les raons
al·legades pel titular arrendatari en front del propietari és que al no figurar el seu
nom al rebut no se’l pot desgravar fiscalment i en ocasions es desentén de la
responsabilitat de pagar.
Després de contactar amb l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament, i examinada la
normativa que regula el cobrament del citat rebut, hem de concloure que l’actuació
de l’Ajuntament és del tot legal. En efecte, vist el contingut dels articles 36.3 de la
Llei 58/2003, General Tributària, i 23.2.A del RD Legislatiu 2/2004, l’Administració
Municipal pot exigir el tribut directament del propietari de l’immoble o “substitut”,
sense intentar cobrar prèviament del contribuent, que és qui es beneficia del servei.
Dit això, és criteri d’aquest Defensor que l’Administració Municipal ha d’evitar
problemes innecessaris a la ciutadania i ha de facilitar al màxim el compliment de les
càrregues o obligacions. En el present cas, formalment, l’Ajuntament ha obrat i obra
conforme a llei, però atenent la problemàtica que aquesta temàtica dels rebuts
d’escombraries genera entre propietaris dels immobles i titulars dels negocis
establerts en els referits immobles, que en realitat són els que generen el rebut en
qüestió, caldria adoptar alguna mesura addicional que evités aquests problemes. I
això sense perjudici que els implicats puguin acordar la domiciliació bancària en el
compte del titular del negoci.
Per aquesta raó, fem la següent RECOMANACIÓ D’OFICI:
En els rebuts i liquidacions del servei de recollida i gestió de residus, quan
l’Ajuntament tingui coneixement del nom del titular del negoci generador de
l’activitat que constitueix el fet imposable del rebut esmentat, caldria fer figurar el
nom d’aquest titular, evitant així els problemes de recobrament per part del
propietari o titular de l’immoble, i la problemàtica fiscal que en ocasions es pot
produir.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
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2011/DCG/213-O, 217
DECISIÓ D’OFICI
En moltes ocasions, aquest defensor ha pogut constatar situacions que representen
una realitat normativa o legal que pugna i contradiu aspiracions legítimes de
persones que, reunint els mateixos requisits objectius que d’altres, no obstant tenen
un tracte diferent en base, exclusivament, als ingressos familiars o la situació de
solvència econòmica personal. És el cas de persones jubilades, famílies nombroses o
famílies monoparentals.
Precisament el març de 2011, i en quant al tema de les bonificacions i serveis a favor
de les persones grans, aquest defensor va fer el següent suggeriment:

“Per a les persones jubilades que viuen soles, aconsellaríem que els
beneficis o bonificacions, en temes com el de la taxa d’escombraries, etc..,
es vinculessin exclusivament a la quantia de la pensió o pensions que
percebin de les administracions públiques, limitant-se en tot cas, el nivell
dels altres ingressos en la quantia que es consideri.
Així evitarem un càstig insolidari en contra d’aquelles persones que, amb
sacrificis i privacions, s’han procurat estalvis o altres mitjans d’ingressos i
que, en definitiva, han demostrat una actitud solidària al llarg de la seva
vida per subsistir sense pensions assistencials ni ajudes de les
administracions.”
També ha estat objecte de la nostra reflexió i valoració la problemàtica relativa tant a
les famílies nombroses com monoparentals. I han estat diverses les persones que
han reclamat claredat i precisió respecte al tracte legal que reben unes i altres, donat
que moltes de les bonificacions que recullen les ordenances municipals s’apliquen
exclusivament a les famílies nombroses.
Considerant que la voluntat de la Generalitat i l’avenç dels drets socials de la
ciutadania plantegen l’equiparació, en molts aspectes, entre les famílies nombroses i
les famílies monoparentals, és voluntat de la nostra institució, compartida amb molts
altres síndics i defensors de Catalunya, remoure obstacles i promoure l’equiparació
dels drets i beneficis entre famílies nombroses i famílies monoparentals.
I per altra banda caldrà repensar el tracte diferenciat que es dóna a les famílies
nombroses, segons els ingressos, per tal d’evitar greuges comparatius o la
penalització d’aquells que es procuren majors ingressos en base a la seva activitat i
sacrifici.
Per això formulem d’ofici el següent
SUGGERIMENT
Que en les ordenances municipals, i respecte a temes de bonificacions i exempcions
de càrregues i impostos, es doni un tracte similar o equiparable a les famílies
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nombroses i famílies monoparentals i, al mateix temps, es repensi el tracte dispensat
a les pròpies famílies nombroses per raó dels seus ingressos, tot evitant sancionar o
discriminar pel simple fet de procurar-se, a base de treball, responsabilitat i sacrifici,
una situació de major solvència econòmica.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

Recaptació

1 expedient
2011/DCG/81-O, 15
DECISIÓ D’OFICI
En ocasions diverses ha arribat a l’Oficina del Defensor alguna queixa relativa a
l’inconvenient que per a molts ciutadans representa, avui dia, haver de personar-se
davant l’Oficines de Recaptació Municipal per tal de fer efectiva alguna multa o
impost, quan aquests estan en via executiva.
Certament que iniciat el procediment de constrenyiment es complica el procés, donat
que l’import inicial es veu incrementat pels recàrrecs i interessos. Però en l’època de
la tecnologia i la informàtica, i considerant que la Llei 11/2007, dóna un impuls
extraordinari en favor de la informatització i de l’administració electrònica, tot
afavorint l’exercici de les obligacions i els drets de la ciutadania, des de la
simplificació i l’eliminació de burocràcia innecessària, cal reconsiderar aquest tema i
circumstància.
La col·laboració d’entitats bancàries en el procés ordinari sol ser habitual a l’hora de
recaptar impostos o cobrar sancions, dintre de l’anomenat període voluntari, però no
és així quan s’ha iniciat la via de constrenyiment. En aquest cas, també cal tenir
present que, en ocasions, la persona contra la que s’inicia la via executiva ha estat
notificada per via del corresponent edicte al butlletí oficial de la província, havent
perdut la possibilitat de pagar en període voluntari.
La bona administració exigeix facilitar el compliment de les obligacions ciutadanes
amb els mínims inconvenients i les màximes facilitats, dintre del respecte a les
normatives i ordenances vigents. I facilitar que fins i tot en via executiva els
ciutadans/nes puguin abonar els imports reclamats per l’Ajuntament a través de les
entitats bancàries o altres mitjans, és un tema que cal estudiar, a fi d’evitar
l’obligació de la presencia física a l’Oficina de Recaptació Municipal.
Per tot això, hem decidit fer d’ofici la següent
RECOMANACIÓ:
Per tal de facilitar el compliment de les obligacions ciutadanes, relatives al pagament
d’impostos i sancions en via de constrenyiment, tot evitant la necessitat i obligació
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existent, ara, d’haver d’acudir a l’Oficina de Recaptació Municipal per abonar els
imports reclamats, recomanem que s’estudiï alguna solució i s’adoptin acords per
permetre que l’esmentat pagament també es pugui realitzar per altres mitjans, sigui
amb col·laboració amb les entitats bancàries o per altres vies alternatives, sense
haver de personar-se a l’Oficina de Recaptació Municipal.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

Resposta Ajuntament
“Des de fa anys, un dels criteris de gestió de la recaptació municipal ha estat el de

facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions de pagament i, en
molts casos, l’Ajuntament de Girona ha estat pioner en alguna de les solucions
adoptades.

Un altre dels criteris que des de fa anys predomina alhora de dissenyar processos de
relació de la ciutadania amb la recaptació municipal ha estat el d’evitar la necessitat
d’haver de personar-se a l’Oficina de Recaptació i sense deixar mai de banda el marc
normatiu d’aquesta matèria, el qual és molt pautat.
Pel que fa als rebuts de padrons, un cop iniciat el període executiu, s’envia un
document per poder pagar per banc el rebut amb el recàrrec executiu del 5%.
En aquest moments, els únics pagaments que la ciutadania ha d’efectuar a l’Oficina
de Recaptació són els deutes que es troben en període executiu amb providència de
constrenyiment, pel fet que, a més del recàrrec s’han d’aplicar interessos de demora
que s’han de liquidar en el moment d’efectuar l’ingrés, ja que aquest no es pot
preveure quan serà.
De tota manera, junt amb el Departament d’Informàtica, s’està treballant en obtenir
una forma que permeti el pagament per banc de les providències de constrenyiment
amb el recàrrec del 10% o del 20% i s’està a l’espera de trobar la solució pel que fa
al càlcul dels interessos de demora fins el dia en què es produeixi l’ingrés.
Recentment s’ha posat en marxa la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual
possibilitarà, un cop fetes les últimes proves, el pagament per via telemàtica dels
rebuts en voluntària i en executiva, excepte si estan acumulats en un expedient
executiu per altres deutes.”
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Responsabilitat Patrimonial
1 Expedient
2011/DCG/72-O
DECISIÓ D’OFICI
En diverses ocasions alguns ciutadans i ciutadanes s’han dirigit a aquest defensor
manifestant el seu desacord respecte a determinats informes relatius a reparacions,
portades a terme en llocs on s’han produït caigudes, que han motivat reclamacions
patrimonials dels mateixos en front de l’Ajuntament.
En alguna ocasió, sense posar en dubte la veracitat de l’informe emès pel
responsable de la U.O.S., s’ha certificat que en el lloc de la caiguda no s’ha constatat
cap punt defectuós del paviment, i que no s’ha realitzat cap actuació per part de la
brigada d’obres de l’Ajuntament.
Fetes les oportunes indagacions, aquest defensor ha pogut constatar que si bé era
cert que no s’havia produït cap reparació per part de la brigada d’obres de
l’Ajuntament, també era cert que el tram defectuós a l’entorn d’un registre d’aigües
havia estat reparat per la pròpia Companyia d’Aigües, abans que el responsable de
l’UOS hagués anat a comprovar el lloc de la caiguda.
El fet que els tràmits de reclamació patrimonial, i les corresponents comprovacions,
no es tramitin amb la celeritat necessària, poden originar, com és el cas que
comentem, discrepàncies injustificades entre el que al·lega el ciutadà/na afectada i el
certificat emès pels serveis de l’Ajuntament, amb el corresponent perjudici si el tema
acaba davant les instàncies judicials.
Per això, aquest defensor, sense perjudici de la decisió última de l’Ajuntament
respecte a l’existència o no de responsabilitat patrimonial en temes de defectes en el
paviment dels carrers, creu convenient i necessari fer d’ofici la següent
RECOMANACIÓ:
Que abans d’emetre un informe relatiu a l’existència o no de deficiències o defectes
en el paviment dels carrers, respecte a expedients de qualsevol mena, però
especialment respecte a temes que hagin originat una reclamació patrimonial, per tal
d’evitar indefensió i informacions esbiaixades, es facin les pertinents comprovacions
no només a través dels serveis del propi Ajuntament sinó també dels serveis de
qualsevol altra empresa depenent de l’Ajuntament, com la Companyia d’Aigües, per
tal de reflectir la realitat, amb objectivitat i veracitat.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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Resposta Ajuntament
“En relació a la vostra recomanació formulada i relativa a l’expedient 2011/DCG/72-O,
en què demana que els tècnics que emeten informes sobre deficiències a la via pública
(especialment respecte a temes que hagin originat una reclamació patrimonial), a més
de les comprovacions dels serveis propis de l’Ajuntament, consultin la companyia
d’Aigües que també depèn de l’Ajuntament, per tal de reflectir la realitat amb
objectivitat i veracitat, em plau informar-vos que s’ha acceptat la recomanació.
Així mateix, i tal i com m’informa el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, s’ha
ordenat que es traslladi l’ esmentada recomanació a tot el personal tècnic de Mobilitat i
Via Pública que emeten informes sobre incidències a la via pública.”
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4.3. SERVEIS A LES PERSONES
Habitatge social
2011/DCG/218-O
DECISIÓ D’OFICI-RENDA BÀSICA d’EMANCIPACIÓ (RBE)
Una de les funcions bàsiques de tota administració pública és facilitar la vida i el
desenvolupament de les persones, contribuint a enderrocar barreres i problemes
que impedeixen l’exercici i el gaudi de drets tant essencials com la igualtat, la
llibertat, treball, habitatge...
Milers de joves, des de fa quatre anys, s’han beneficiat de la implantació de la Renda
Bàsica d’Emancipació, una ajuda al lloguer d’habitatge de 210 € mensuals per a joves
d’entre 22 i 30 anys amb uns ingressos inferiors a 22.000 €/any.
Concretament, i pel que fa a la província de Girona, més de 6.000 joves gironins,
segons dades del Ministeri de Treball, han accedit a aquestes ajudes des de la seva
entrada en vigor, el 2008. Però ara aquesta ajuda es troba amb un futur incert degut
a la pròxima finalització del període inicial màxim de vigència, deixant en mans del
futur Govern de l’Estat la decisió de la seva continuïtat.
En més d’una ocasió, els síndics i defensors hem fet pública la nostra preocupació
per la problemàtica social que envolta el tema de l’habitatge i específicament la
gravetat del drama originat per la legislació vigent sobre hipoteques. Ens preocupa la
possible vulneració del dret de d’habitatge recollit a l’article 47 de la Constitució
espanyola: “Tots els espanyols tenen el dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat.

Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes
pertinents per tal de fer efectiu aquest dret...” i a l’article 26 de l’Estatut d’autonomia
“Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un
habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un
sistema de mesures que garanteixi aquest dret...”.

I un dels col·lectius que està patint la crisi amb major incidència i virulència és el dels
joves, que si fins ara havien gaudit d’aquesta ajuda, i en molts casos n’eren
dependents per a la subsistència quotidiana, ara, amb sous ridículs i escasses
possibilitats de millora laboral, en el cas dels que disposin de treball, la seva
subsistència o la seva possibilitat d’exercir l’emancipació es veu greument dificultada.
Per evitar el deteriorament del dret a l’habitatge i l’increment de dificultats del
col·lectiu de joves per a la seva emancipació, creiem oportú plantejar d’ofici el
següent
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SUGGERIMENT:
Ja que està en mans del proper Govern de l’Estat la decisió de mantenir la
continuïtat, o no, de la RBE, i que és seva la responsabilitat del compliment dels
articles esmentats anteriorment, aquest hauria de fer el possible per aplicar les
mesures adients per garantir aquests drets de la ciutadania, incidint sobretot en un
dels sectors més desprotegits: el jovent.
Practicar i plantejar noves polítiques d’habitatge, centrar-se en el mercat d’stocks
existent, crear convenis amb bancs i caixes per garantir l’habitatge les famílies
desnonades i per la gent jove mitjançant lloguers de baix preu, o donar sortida al
parc immobiliari de pisos oficials no venuts posant-los al mercat de lloguer
mitjançant lloguers mínims i/o amb opció de compra futura són algunes de les
mesures pragmàtiques que es podrien adoptar.
També caldrà fer un esforç per educar a la societat sobre la cultura de lloguer
d’habitatge, tal i com s’ha fet a altres països europeus, ja que basar l’economia d’un
país en la compra venda d’habitatge, essent aquest un dret fonamental de les
persones, no és el millor exponent de creixement sostingut ni de model de país. No
som nosaltres els que hem de proposar les mesures adients per solucionar la
problemàtica de l’habitatge, però sí som els que hem de vetllar per les persones i pel
seu dret fonamental a un habitatge digne, estimulant la imaginació i el compromís
dels nostres ajuntaments i de la resta d’institucions públiques, Generalitat i Estat, per
fer efectiu el dret de les persones a un habitatge digne.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT

Promoció de la salut
2011/DCG/240-O
DECISIÓ D’OFICI
La Constitució propugna com a valors suprems del seu ordenament jurídic la llibertat,
la justícia, la igualtat i el pluralisme cultural, polític, i social i estableix unes garanties
perquè aquests valors i els drets inherents a aquests no es puguin infringir. I
respecte el pluralisme cultural, polític i social també s’ha de contemplar decisions que
prenen les persones en matèria de salut, i en concret sobre l’aplicació o no de les
vacunes.
L’ètica mèdica imposa la obligació d’informar objectivament sobre l’aplicació de les
vacunes i un cop explicat el procediment s’ha de respectar l’opció del pacient.
D’aquest procediment els facultatius en diuen consentiment informat, procediment
mèdic formal que té per objectiu aplicar el principi d’autonomia del pacient, és a dir,
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l’obligació de respectar els pacients com a individus i fer honor a les seves
preferències en quant a atenció mèdica.
Pel que fa al tema relatiu a les vacunes, tema discutit i discutible, la missió del
defensor no és la de fer un judici paral·lel o discutir sobre beneficis, bondats, virtuts,
contraindicacions o efectes secundaris d’aquestes. No volem fer un debat en pro o en
contra de les vacunes, cosa que pertoca essencialment als tècnics i entesos mèdics
coneixedors de la matèria, sinó que volem parlar de la possible falta d’informació als
pacients i de la violació de drets d’aquestes persones que escullen lliurement no ser
vacunades.
No es poden vulnerar els drets fonamentals de les persones, independentment de la
decisió de la vacunació o no vacunació que, més enllà de la recomanació de la OMS,
no està subjecte a cap mena d’obligatorietat per part de cap administració o
organització mèdica.
Per tot el que s’ha exposat, he decidit fer d’ofici el següent
SUGGERIMENT:
És el deure de qualsevol administració vetllar pel compliment de les normes i deures
per part dels ciutadans, però tant important com això és no vulnerar els seus drets
fonamentals i respectar les decisions que no s’oposen a la normativa vigent o
d’obligat compliment, i també és important fomentar l’exercici de la llibertat de la
ciutadania.
Aquest defensor creu que des de les administracions locals s’han de promoure
campanyes de difusió per tal de fomentar l’exercici de la llibertat de la ciutadania a
l’hora de prendre una decisió sobre la vacunació. Aquesta campanya haurà de ser
informativa i objectiva, exposant els pros i els contres d’aquestes: beneficis,
contraindicacions, al·lèrgies, efectes secundaris, etc., tot evitant qualsevol mena de
discriminació per raó de ser favorable o contraria a les vacunes.
Aquest defensor fa extensiu aquest suggeriment a totes les administracions perquè
vetllin perquè el col·lectiu mèdic informi de manera objectiva als pacients i respecti la
decisió presa respecte a la vacunació i a la seva aplicació, tot evitant qualsevol
discriminació per raó de l’acceptació o rebuig del tema vacunal.
RESOLUCIÓ:
RECOMANACIÓ PENDENT
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5
Gràfics comparativa recomanacions
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6

Temporització de les actuacions del
Defensor i de les respostes de
l’Ajuntament
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7
Taula d’expedients i resolucions
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8.1. IV ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORÍAS LOCALES
Granada 5,6 y 7 de Octubre de 2011
DECLARACIÓN DE GRANADA

Reunidos en Granada, en el IV Encuentro Estatal de Defensorías Locales, después de
compartir nuestras experiencias y opiniones sobre las ponencias presentadas
acordamos las siguientes conclusiones, propuestas y acuerdos:

I.- La acción de las defensorías en tiempos de crisis.
Ante la actual situación de crisis que vivimos en nuestra sociedad las defensorías
deben ser capaces de generar un discurso propio y consistente jurídicamente que les
permita

desarrollar sus actuaciones de forma eficaz para la protección y la

defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
Los síndicos y defensores locales nos comprometemos a efectuar un seguimiento del
impacto de los eventuales recortes en las políticas públicas de protección social, con
el objeto de poner de manifiesto aquellas acciones u omisiones que supongan un
detrimento o reducción de prestaciones que lesionen los contenidos esenciales de los
derechos sociales.
El necesario respeto al propio ejercicio de las competencias de las defensorías
locales, en cuanto a la protección de los derechos de la ciudadanía, ante la
administración municipal, no excluye a la vez, su capacidad y función de mediar,
informar y orientar a aquellas personas que se encuentran en situaciones de
precariedad.

II.- Las Defensorías Locales como impulso de la buena administración
Las Defensorías pueden y deben jugar un papel

relevante en la promoción del

Derecho a la Buena Administración, compendio de todos los derechos:
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1.- actuando como un verdadero control de calidad democrática
2.- como agente de participación ciudadana
3.- y como mecanismo de denuncia de toda clase de desviaciones de poder.

III.- Actuaciones y soluciones de las Defensorías Locales.
En el último año se han tramitado más de 16.000 quejas por parte de las 74
Defensorías Locales, que han sido atendidas favorablemente en un 65% por parte de
las Administraciones.
Las encuestas de satisfacción de la ciudadanía resaltan como fortalezas de las
Defensorías Locales la atención personalizada, la proximidad de la institución, la
agilidad en la tramitación y su independencia política.

IV.- Demanda y prestaciones sociales.
Se detecta un aumento de las demandas de prestaciones sociales que en algunos
casos han llegado a las propias Defensorías, sin embargo no se ha producido en
general un aumento del presupuesto social. Los Defensores locales somos
plenamente conscientes de nuestras limitaciones en esta materias sin embargo
entendemos que podemos desarrollar determinadas medidas tales como:
1.- Información más clara y concreta sobre los recursos sociales.
2.- Supervisión del cumplimiento de los plazos administrativos.
3.- Proponer la creación de Mesas cívicas, compartidas con el tercer sector para
construir consensos en esta materia.
4.- Recomendar la adecuación de unos servicios sociales más adaptados a los nuevos
usuarios.
5.- Proponer que para el 2012 no se disminuyan los presupuestos sociales en tanto
en cuanto son servicios fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 26
de la Ley de Bases de Régimen Local.
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V.- Escasez de recursos y prioridades municipales.
Las defensorías locales deben aprovechar y potenciar la proximidad con la ciudadanía
para hacer llegar al gobierno local sus necesidades; en ese sentido las Defensorías
deben ser rigurosas en la defensa de la aplicación de la Ley haciendo un seguimiento
de las actuaciones de la Administración para no generar indefensión.
En sus propuestas las Defensorías deben impulsar:
1.- La racionalización de los recursos y transparencia en las actuaciones de la
Administraciones Públicas.
2.-

La oportunidad para revisar las competencias y procesos optimizando las

inversiones.
3.- Una redistribución equitativa de las cargas y gravámenes de la ciudadanía
En consecuencia con todo lo anterior las Defensorías locales se comprometen a
reforzar sus estándares de calidad para ser más eficaces y eficientes a través de
herramientas como pueden ser: autoevaluaciones, cartas de servicios, certificaciones
ISO de calidad…

VI. Acuerdos
Las sindicaturas locales acordamos celebrar nuestro V Encuentro Estatal en la ciudad
de Barcelona y convocar, en la misma ciudad, a la Comisión Permanente para una
sesión de trabajo preparatoria del mismo.
En Granada a 7 de octubre de 2011.
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8.2. PROPOSTA CONJUNTA FÒRUMSD EN DEFENSA
DEL DRET A L’HABITATGE
Abril de 2011
LA VEU DELS SÍNDICS. SÍNDIQUES, DEFENSORES I DEFENSORS
AL SERVEI DELS DRETS DE LA CIUTADANIA
I ARA MÉS QUE MAI, EN DEFENSA DEL DRET A L’HABITATGE
I CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL
Vivim en un estat que es defineix a la Constitució com a estat social i democràtic de
dret i que propugna com a valors superiors la llibertat, la justícia i la igualtat. I
segons l’article 9 de la mateixa constitució, correspon als poders públics remoure els
obstacles que n’impedeixen o en dificulten el seu assoliment.
L’article 47 de la Constitució disposa: "Tots els espanyols tenen dret a un habitatge

digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran
les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del
sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació".
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya manifesta a l'article 26 que: "Les persones que

no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a
la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que
garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis”.
Les conseqüències de la greu crisi econòmica estan provocant drames personals,
familiars i socials, vinculats a situacions d’atur i pèrdua d’habitatges.
Son moltes les veus que s’han aixecat denunciant la inadequació de l’actual legislació
hipotecària, que lluny de garantir la igualtat de les parts i la justícia, desequilibra la
situació, en cas d’impagaments d’hipoteca, a favor de bancs i caixes.
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En els últims dos anys, i no s’atura, milers de famílies i persones han estat
desposseïts del seu habitatge, i a més es veuen abocats a seguir com a deutors de
les institucions financeres, malgrat haver perdut el seu habitatge.
Aquest drama social requereix de decisions polítiques valentes, justes i solidàries. I
l’estem vivint tots els síndics, sindiques, defensors i defensores als nostres pobles i
ciutats, i no podem tancar els ulls, ni romandre en silenci o insensibles.
Per això, des del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de
Catalunya, exercint la nostra responsabilitat en defensa dels drets de la ciutadania,
volem cridar l’atenció dels poders públics sobre aquest drama social que fa referència
a l’execució de les hipoteques sobre els habitatges de milers de persones, tot
reclamant una modificació legislativa més protectora de la ciutadania i del seu dret a
un habitatge digne, sigui establint la dació en pagament, com han fet en d’altres
països del nostre entorn i cultura, sigui adoptant altres mesures protectores del dret
a l’habitatge, tot impedint les clàusules abusives o els privilegis que afavoreixen les
entitats financeres en front de la ciutadania.
Març de 2011
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Proposta de recomanació
RECOMANACIÓ QUE EL SÍNDIC/A DE GREUGES / DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA
FA AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE XXXXXXXX PERQUÈ VALORI I APROVI, SI
S’ESCAU, UNA MOCIÓ A FAVOR DE LA DACIÓ EN EL PAGAMENT DE LES
HIPOTEQUES I DE L’ELIMINACIÓ DE LES CLÀUSULES DEL SÒL
La crisi econòmica ens obliga a protegir eficaçment el dret a la subsistència i els
ingressos imprescindibles per cobrir les necessitats més elementals. El dret més
fonamental com és el de la vida queda en no res si no va acompanyat d’altres com el
de la llibertat, la subsistència, el treball o l’habitatge.
Avui, amb més de quatre milions de persones a l'atur i amb uns embargaments
hipotecaris, per desgràcia massa freqüents, molts drets civils estan en crisi. Per això
és bo recordar que tot té un límit i, en aquest sentit, fer constar que la Llei
d’Enjudiciament Civil, en l'article 607, es garanteix la no embargabilitat del salari,
sou, pensió, retribució o equivalent que no excedeixi de la quantia del Salari Mínim
Interprofessional i que també es modula el possible embargament a les persones que
puguin percebre quanties superiors a aquest nivell d'ingressos.
Pel que fa als embargaments hipotecaris, si la venda de l’habitatge no cobreix la
quantitat del préstec, el banc prossegueix amb la reclamació dels diners deguts i
demana l’embargament de propietats del deutor, inclosa la nòmina amb les
restriccions esmentades.
No sembla equitatiu que la llei protegeixi tan descaradament les entitats financeres
quan hi ha impagament d’hipoteca perquè les entitats esmentades executen pel
valor inicial de l’habitatge, carregant sobre la persona hipotecada la diferència dels
valors que l’habitatge ha perdut. Les entitats financeres tampoc s’acontenten amb
l’entrega de l’habitatge, sinó que a més reclamen la diferència del valor a dia d’avui,
agreujant el drama de qui perd el seu habitatge i queda endeutat amb el banc.
El sobrendeutament de les famílies i la precarietat i inestabilitat laboral de moltes
persones fa imprescindible la defensa d’uns ingressos indispensables que garanteixin
una vida mínimament digna.
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Aquesta situació ha generat un important moviment social exigint una iniciativa
legislativa que obligui els bancs i caixes a cancel·lar les hipoteques quan se’ls retorni
la propietat sobre la que s’havia constituït la hipoteca.
En aquesta línia reivindicatòria molts ajuntaments estan aprovant mocions que insten
al govern de l’Estat per tramitar una modificació legal que situï el conflicte en els
mateixos termes que ho fan la majoria d’Estats del nostre entorn, permeten
cancel·lar les hipoteques amb el retorn de la propietat sobre la que s’ha constituït la
hipoteca.
És per això que el Síndic/a de Greugues de XXXXX - Defensor/a de la Ciutadania de

XXXXX, es dirigeix al Plenari municipal recomanant que, també ell, aprovi una moció
que insti la modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació en
pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats
casos, declarant abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a
la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat i fent arribar aquest acord
al Consell de Ministres i, especialment, als Ministeris d’Economia i de Justícia, al
President del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l’Associació
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.
Síndic/a municipal de greuges - Defensor/a de la Ciutadania
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8.3. CARTA EUROPEA DE
SALVAGUARDA DELS DRETS
HUMANS A LA CIUTAT
Adreçada als homes i dones de la ciutat
Per què, al llindar del segle XXI, una Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat?
La Declaració de Drets Humans (1948) és universal. Què potser no ha estat
reforçada i completada per molts altres compromisos que insistien en la protecció de
determinats drets de diferent abast?. La Convenció Europea (1950) ofereix el que
anomenem una garantia jurisdiccional. I tanmateix existeixen nombrosos drets que
encara no són "efectius" i els ciutadans tenen moltes dificultats per orientar-se en el
laberinto dels procediments administratius i jurídics.
Com garantir millor els drets humans? Com actuar millor? Com assegurar millor les
condicions públiques per a la felicitat privada de cada persona?
Aquí sorgeix la Ciutat.
Perquè, arreu on els habitants de les àrees rurals prossegueixen el seu camí cap a
les ciutats i on aquestes acullen un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de pas,
però també i sobretot, estrangers que cerquen la llibertat, el treball i l'intercanvi de
coneixements, la ciutat ha esdevingut el futur de l'ésser humà.
La ciutat és, avui, l'espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats.
També és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l'espai urbà de
fronteres incertes apareixen totes les discriminacions arrelades a l'atur, la pobresa, el
menyspreu de les diferències culturals, mentre que, alhora, s'esbossen i es
multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.
La vida a la ciutat també ens imposa actualment l'obligació de precisar millor
determinats drets, ja que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens
imposa el reconeixement de nous drets: el respecte del medi ambient, la garantia
d'una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats d'intercanvi i lleure,
etc.
Finalment, davant la crisi que assola la democràcia delegada en l'àmbit dels estats
nacionals i la inquietud que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix
com el recurs a un nou espai polític i social.
És aquí on s'obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se'ns presenta
l'ocasió perquè tots els ciutadans i ciutadanes participin en la ciutadania: una
ciutadania de la ciutat. Si cada dret definit pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i
solidari, ha de garantir-lo als altres.
El compromís que adoptem aquí s'adreça a les dones i als homes del nostre temps.
No pretén ser exhaustiu i el seu abast dependrà de com els habitants de la ciutat el
facin seu. Es presenta com un marc de resposta a les expectatives dels ciutadans i
ciutadanes, que les ciutats escenifiquen i revelen alhora.
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Aquesta Carta se situarà per a ells, com també per a aquelles persones que els
governen, al nivell de la subsidiarietat que és el de la ciutat, conjunt de punts de
suport per reivindicar els seus drets, reconèixer eventuals violacions i posar-hi fi.
Aquests punts de suport s'ofereixen com tantes altres oportunitats per superar les
dificultats i conciliar les lògiques, de vegades contradictòries, implantades en la vida
mateixa de la ciutat.
Una voluntat: integrar el lligam social, de forma durable, dins l'espai públic.
Un principi: la igualtat.
Un objectiu: l'augment de la consciència política de tots els seus habitants.
Les ciutats sotasignades:
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el
Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la
Carta Social Europea i els altres instruments internacionals per a la protecció dels
drets humans s'apliquen als habitants de les ciutats com a qualsevol altra persona.
Recordant que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, que
tots els poders públics són responsables de la seva garantia, però que el seu
reconeixement i els mecanismes que en permeten l'execució encara són insuficients,
sobretot pel que fa als drets socials, econòmics i culturals.
Convençudes que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia
dels drets humans per a tots els habitants de les ciutats sense cap exclusió en la
promoció dels valors de cohesió i protecció dels més vulnerables.
Convençudes per aquestes raons de la necessitat de l'existència d'una Carta Europea
de Drets Humans a la Ciutat que proclami amb solemnitat i claredat les llibertats
públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants de les ciutats i el
compromís de les autoritats municipals de garantir-los en el respecte de les
competències i dels poders que detenen legalment segons els termes de les seves
legislacions nacionals respectives.
Inspirades en els valors de respecte de la dignitat de l'ésser humà, de la democràcia
local i del dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida
de tothom.
Assumint els termes de la Carta Europea d'Autonomia Local, segons els quals cal fer
l'administració municipal més eficaç i més propera del ciutadà, i seguint les
recomanacions del Compromís de Barcelona, signat el 17 d'octubre de 1998 per les
ciutats que van participar en la Conferència Europea Ciutats pels Drets Humans, de
millorar l'espai públic col·lectiu per a tots els ciutadans i ciutadanes sense distinció de
cap tipus, han decidit de comú acord assumir els compromisos següents:
PART I
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DISPOSICIONS GENERALS
Art. I - DRET A LA CIUTAT
1. La ciutat és espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a
trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social i ecològica, cosa que
comporta assumir també deures de solidaritat.
2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el
respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants.
Art. II - PRINCIPI D'IGUALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ
1. Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes les persones que
viuen a les ciutats signatàries, independentment de la seva nacionalitat.
2. Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació
per raó de color, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen
nacional o social o nivell d'ingressos.
Art. III- DRET A LA LLIBERTAT CULTURAL, LINGÜÍSTICA I RELIGIOSA
1. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat
cultural.
2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a exercir la seva llibertat lingüística i
religiosa.
Les autoritats municipals, en col·laboració amb les altres administracions, fan tot allò
necessari per tal que els infants de grups lingüístics minoritaris puguin estudiar la
seva llengua materna.
3. La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per
les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació
nacional, les autoritats municipals duen a terme totes les accions necessàries per
garantir aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos.
4. En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre
creients i no creients, com també entre les diferents religions.
5. Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la
memòria dels difunts, tot assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris.
Art. IV - PROTECCIÓ DELS COL·LECTIUS I CIUTADANS MÉS VULNERABLES
1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de
mesures específiques de protecció.
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2. Les persones discapacitades gaudeixen d'una assistència municipal particular. Se'ls
han d'adaptar els habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports públics han
de ser accessibles a tothom.
3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de suport a la població més
vulnerable, garantint a cada persona el dret a la ciutadania.
4. Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració
de tots els ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i
evitar els assentaments de caràcter excloent.
Art. V - DEURE DE SOLIDARITAT
1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. Les autoritats
locals hi participen i fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics.
2. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de xarxes i associacions de
solidaritat entre ciutadans i ciutadanes, i controlaran la bona execució dels deures
públics.
Art. VI - COOPERACIÓ MUNICIPAL INTERNACIONAL
1. Les ciutats fomenten el coneixement mutu dels pobles i les seves cultures.
2. Les ciutats signatàries es comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals
dels països en vies de desenvolupament en els àmbits de l'equipament urbà, la
protecció del medi ambient, la salut, l'educació i la cultura, i a implicar-hi el major
nombre possible de ciutadans i ciutadanes.
3. Les ciutats inciten en particular els actors econòmics a participar en programes de
cooperació per tal d'associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de
solidaritat i de plena igualtat entre els pobles, que vagi més enllà de les fronteres
urbanes i nacionals.
Art. VII - PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT
1. El principi de subsidiarietat que regeix el repartiment de les competències entre
l'estat, les regions i les ciutats ha de ser permanentment acordat per tal d'evitar que
l'estat central i les altres administracions competents no descarreguin les seves
pròpies responsabilitats sobreles ciutats.
2. Aquesta concertació té l'objectiu de garantir que els serveis públics depenguin del
nivell administratiu més proper a la població per tal que siguin més eficaços.
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PART II
DRETS CIVILS I POLÍTICS DE LA CIUTADANIA LOCAL
Art. VIII - DRET A LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de participar en la vida política local
mitjançant l'elecció lliure i democràtica dels representants locals.
2. Les ciutats signatàries fomenten l'ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en
l'àmbit municipal a tots els ciutadans i ciutadanes majors d'edat no nacionals,
després d'un període de dos anys de residència a la ciutat.
3. Al marge de les eleccions periòdiques que estan destinades a renovar les
instàncies municipals, es fomenta la participació democràtica. A aquest efecte, els
ciutadans i ciutadanes i les seves associacions poden accedir als debats públics,
interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als reptes que afecten l'interès de la
col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o bé de manera directa mitjançant
un referèndum municipal, o bé a través de les reunions públiques i l'acció popular.
4. Les ciutats, per tal de salvaguardar el principi de transparència i de conformitat
amb les disposicions legislatives dels diferents països, organitzen el sistema de
govern i l'estructura administrativa de manera que faci efectiva la responsabilitat dels
representants electes envers els ciutadans i ciutadanes, així com també la
responsabilitat de l'administració municipalenvers els òrgans de govern.
Art. IX - DRET D'ASSOCIACIÓ, DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ
1. Els drets d'associació, de reunió i manifestació es garanteixen a tothom a les
ciutats.
2. Les administracions locals fomenten la vida associativa com a expressió de la
ciutadania, en elrespecte de la seva autonomia.
3. La ciutat ofereix espais públics per a l'organització de reunions obertes i trobades
informals.
Garanteix el lliure accés de tothom a aquests espais en el respecte de les normes.
Art. X - PROTECCIÓ DE LA VIDA PRIVADA I FAMILIAR
1. La ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a
les famílies, en la diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de
la democràcia local.
2. La família, des de la seva formació i sense intervenció en la seva vida interna,
gaudeix de la protecció de les autoritats municipals i de facilitats, en particular en
l'àmbit de l'habitatge. Les famílies més desafavorides disposen doncs d'ajuts
financers, com també d'estructures i serveis per a l'assistència a la infància i la
vellesa.
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3. Les autoritats municipals desenvolupen polítiques actives per vetllar per la
integritat física dels membres de les famílies i encoratgen la desaparició dels
maltractaments en el seu si.
4. En el marc del respecte de la llibertat d'elecció en l'àmbit educatiu, religiós,
cultural i polític, les autoritats locals adopten totes les mesures necessàries per
protegir la infància i la joventut i afavorir l'educació sobre les bases de la democràcia,
la tolerància i la possibilitat de plena participació en la vida de la ciutat.
5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi que els infants puguin gaudir
de la seva infantesa.
Art. XI - DRET A LA INFORMACIÓ
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser informats de tot allò que pertoca a la
vida social, econòmica, cultural i administrativa local. Els únics límits són el respecte
de la vida privada de les persones i la protecció de la infància i la joventut.
2. Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació d'informació
que afecti la població sigui accessible, eficaç i transparent. A aquest efecte,
desenvolupen l'aprenentatge de les tecnologies informàtiques, el seu accés i la seva
actualització periòdica.

PART III
DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS DE
PROXIMITAT
ART. XII - DRET GENERAL ALS SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL
1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques socials com a part central de les
polítiques de protecció dels drets humans i es comprometen a garantir-los en el marc
de les seves competències.
2. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir lliurement als serveis
municipals d'interès general. Amb aquesta finalitat, les ciutats signatàries s'oposen a
la comercialització dels serveis personals d'ajuda social i vetllen perquè existeixin uns
serveis essencials de qualitat a preus acceptables en altres sectors dels serveis
públics.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a desenvolupar polítiques socials
especialment destinades als més desfavorits, com a forma de rebuig a l'exclusió i en
la recerca de la dignitat humana i de la igualtat.
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Art. XIII - DRET A L'EDUCACIÓ
1. Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat gaudeixen del dret a l'educació. Les
autoritats municipals faciliten l'accés a l'educació elemental dels infants i els joves en
edat escolar.
Encoratgen la formació de les persones adultes, en un marc de proximitat i respecte
dels valors democràtics.
2. Les ciutats contribueixen a la posada en disposició de tothom dels espais i centres
escolars, educatius i culturals, en un context multicultural i de cohesió social.
3. Les autoritats municipals contribueixen a augmentar el nivell de ciutadania
mitjançant pedagogies educatives, en particular pel que fa a la lluita contra el
sexisme, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, tot implantant principis de
convivència i hospitalitat.
Art. XIV - DRET AL TREBALL
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a exercir activitats remunerades, mitjançant
un lloc de treball digne que garanteixi la seva qualitat de vida.
2. Les autoritats municipals, en la mesura de les seves possibilitats, contribueixen a
assolir la plena ocupació. Per tal de fer efectiu el dret al treball, les ciutats signatàries
afavoreixen el punt d'equilibri entre l'oferta i la demanda d'ocupació i encoratgen
l'actualització i la requalificació dels treballadors mitjançant la formació continuada.
Desenvolupen accions accessibles a les persones a l'atur.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a no firmar cap contracte municipal sense
introduir-hi una clàusula que rebutgi el treball il·legal, tant si es tracta de treballadors
nacionals com estrangers, de persones en situació tant regular com irregular en
relació amb les lleis nacionals, com també clàusules que rebutgin el treball dels
infants.
4. Les autoritats municipals desenvolupen, en col·laboració amb les altres institucions
públiques i les empreses, mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes davant el
treball, per impedir qualsevol tipus de discriminació per motius de nacionalitat, sexe,
opció sexual, edat o discapacitació pel que fa al salari, les condicions de treball, al
dret de participació, a la promoció professional i a la protecció contra
l'acomiadament. Les autoritats municipals encoratgen la igualtat en l'accés de les
dones al treball mitjançant la creació de llars d'infants i d'altres mesures, i la igualtat
en l'accés de les persones discapacitades, mitjançant la creació dels equipaments
adients.
5. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de llocs de treball protegits per a
les persones que han de tornar a inserir-se dins la vida professional. En particular,
les autoritats municipals encoratgen la creació de llocs de treball relacionats amb els
nous jaciments d'ocupació i les activitats que tenen un benefici social: serveis a les
persones, medi ambient, prevenció social i educació per a adults.
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Art. XV - DRET A LA CULTURA
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la cultura en totes les seves expressions,
manifestacions i modalitats.
2. Les autoritats locals, en cooperació amb les associacions culturals i el sector
privat, encoratgen el desenvolupament de la vida cultural urbana en el respecte de la
diversitat. Es posen a la disposició dels ciutadans i ciutadanes espais públics adients
per a les activitats culturals i socials en condicions d'igualtat per a tothom.
Art. XVI - DRET A L'HABITATGE
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre.
2. Les autoritats municipals vetllen per l'existència d'una oferta adient d'habitatge i
d'equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda
al nivell d'ingressos. Aquests equipaments han de disposar d'estructures d'acolliment
per als sense sostre que puguin garantir la seva seguretat i dignitat, com també
d'estructures per a les dones víctimes de violència, en particular de violència
domèstica, de maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució.
3. Les autoritats municipals garanteixen el dret dels nòmades a residir en la ciutat en
condicions compatibles amb la dignitat humana.
Art. XVII - DRET A LA SALUT
1. Les autoritats municipals afavoreixen l'accés en igualtat de tots els ciutadans i
ciutadanes, a l'atenció i prevenció sanitàries.
2. Les ciutats signatàries, per mitjà d'accions en l'àmbit econòmic, cultural, social i
urbanístic contribueixen de manera global a promoure la salut de tots els seus
habitants amb la seva participació activa.
Art. XVIII - DRET AL MEDI AMBIENT
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la
compatibilitat entre desenvolupament econòmic i equilibri ambiental.
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi
de precaució, polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació
acústica), d'estalvi de l'energia, de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació
dels residus; amplien i protegeixen els espais verds de les ciutats.
3. Les autoritats municipals executen totes les accions necessàries perquè els
ciutadans i ciutadanes apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i
configura la ciutat i perquè siguin consultats sobre les modificacions que el puguin
alterar.
4. Les autoritats municipals desenvolupen una educació específicament orientada
envers el respecte de la natura, en particular per als infants.
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Art. XIX - DRET A UN URBANISME HARMONIÓS I SOSTENIBLE
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament urbanístic ordenat
que garanteixi una relació harmoniosa entre l'hàbitat, els serveis públics, els
equipaments, els espais verds i les estructures destinades als usos col·lectius.
2. Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació dels ciutadans i
ciutadanes, una planificació i una gestió urbanes que assoleixin l'equilibri entre
l'urbanisme i el medi ambient.
3. En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni natural, històric,
arquitectònic, cultural i artístic de les ciutats i a promoure la rehabilitació i la
reutilització del patrimoni construït, per tal de reduir les necessitats pel que fa a les
noves construccions i al seu impacte en el territori.
Art. XX - DRET A LA CIRCULACIÓ I LA TRANQUIL·LITAT A LA CIUTAT
1. Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir mitjans
de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte, afavoreixen
transports públics accessibles a tothom segons un pla de desplaçaments urbans i
interurbans. Control en el tràfic automobilístic i garanteixen la seva fluïdesa tot
respectant el medi ambient.
2. El municipi controla rigorosament l'emissió de sorolls i vibracions de tot tipus.
Defineix les àrees completament reservades, o reservades en determinats moments,
als vianants i encoratja l'ús dels vehicles no contaminants.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a assignar els recursos necessaris per fer
efectius aquests drets i, si escau, recorren a formes de col·laboració econòmica entre
entitatspúbliques, empreses privades i la societat civil.
Art.XXI - DRET AL LLEURE
1. Els governs locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a disposar de
temps lliure.
2. Les autoritats locals garanteixen l'existència d'espais lúdics de qualitat oberts a
tots els infants sense discriminació.
3. Les autoritats municipals faciliten la participació activa en l'esport i fan possible
que les instal·lacions necessàries per a la pràctica esportiva estiguin a la disposició
de tots els ciutadans i ciutadanes.
4. Les autoritats municipals encoratgen un turisme sostenible i vetllen per l'equilibri
entre l'activitat turística de la ciutat i el benestar social i ambiental dels ciutadans i
ciutadanes.
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Art. XX II - DRETS DELS CONSUMIDORS
Les ciutats vetllen, en els límits de les seves competències, per la protecció dels
consumidors.
A aquest efecte, i pel que fa als productes alimentaris, garanteixen o fan garantir el
control dels pesos i les mesures, de la qualitat, la composició dels productes i
l'exactitud de les informacions, com també de les dates de caducitat dels aliments.
PART IV
ELS DRETS RELATIUS A L'ADMINISTRACIÓ DEMOCRÀTICA LOCAL
Art. XXIII - EFICÀCIA DELS SERVEIS PÚBLICS
1. Les autoritats locals garanteixen l'eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a
les necessitats dels usuaris vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o
d'abús.
2. Les administracions locals es dotaran d'instruments per a l'avaluació de la seva
acció municipal i tindran en compte els resultats d'aquesta avaluació.
Art. XXIV- PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA
1. Les ciutats signatàries garanteixen la transparència de l'activitat administrativa. Els
ciutadans i ciutadanes han de poder conèixer els seus drets i obligacions polítiques i
administratives mitjançant la publicitat que es fa de les normes municipals, que han
de ser comprensibles i actualitzades de forma periòdica.
2. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a disposar d'una còpia dels actes
administratius de l'administració local que els afecten, llevat dels casos en què
existeixen obstacles d'interès públic o en relació amb el dret a la vida privada de
terceres persones.
3. L'obligació de transparència, publicitat, imparcialitat i no-discriminació de l'acció
dels poders municipals s'aplica a: la conclusió dels contractes municipals arran de
l'aplicació d'una gestió rigorosa de la despesa municipal; la selecció de funcionaris,
empleats i treballadors municipals en el marc dels principis de mèrit i competència.
4. Les autoritats locals garanteixen la transparència i el control rigorós de l'ús dels
fons públics.
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PART V
MECANISMES DE GARANTIA DELS DRETS HUMANS DE PROXIMITAT
Art. XXV - ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA LOCAL
1. Les ciutats desenvolupen polítiques de millora de l'accés dels ciutadans i
ciutadanes al Dret i la Justícia.
2. Les ciutats signatàries afavoreixen la solució extrajudicial dels conflictes civils,
penals, administratius i laborals, mitjançant la implantació de mecanismes públics de
conciliació, transacció, mediació i arbitratge.
3. Si s'escau, la justícia municipal, exercida pels jutges de pau independents (homes
de bé), elegits pels ciutadans i ciutadanes o pels governs locals, té la competència
per resoldre amb equitat els conflictes que oposen els ciutadans i ciutadanes i
l'administració municipal i que presenten caràcter de recurs.
Art. XXVI - POLICIA DE PROXIMITAT
Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de
proximitat altament qualificats, amb missions d'agents de seguretat i convivència.
Aquests agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una
policia d'educació cívica.
Art. XXVII - MECANISMES DE PREVENCIÓ
1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius:
mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables; Ombudsman
municipal o defensor del poble com a institució independent i imparcial.
2. Per tal de facilitar l'exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al
control de la població l'estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una
comissió d'alerta constituïda per ciutadans i ciutadanes que s'encarregarà de
l'avaluació de l'aplicació de la Carta.
Art. XXVIII - MECANISMES FISCALS I PRESSUPOSTARIS
1. Les ciutats signatàries es comprometen a establir els seus pressupostos de
manera que les previsions dels ingressos i les despeses puguin fer efectius els drets
enunciats en aquesta Carta. Poden implantar a aquest efecte un sistema de
pressupost participatiu. La comunitat de ciutadans i ciutadanes, organitzada en
assemblees de barris o sectors o fins i tot en associacions, podrà d'aquesta manera
expressar la seva opinió sobre el finançament de les mesures necessàries per a la
realització d'aquests drets.
2. Les ciutats signatàries es comprometen, en nom del respecte de la igualtat de tots
els ciutadans i ciutadanes davant les càrregues públiques, a no ermetre que els
àmbits o activitats de la seva competència escapin a la legalitat en atèria social,
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fiscal, ambiental o de qualsevol altre ordre; i actuen de manera que les àrees
d'excepció a la legalitat desapareguin allà on existeixen.
DISPOSICIÓ FINAL
VALOR JURÍDIC DE LA CARTA I MECANISMES D'APLICACIÓ
1. Un cop adoptada, la Carta romandrà oberta a la signatura individualitzada de totes
les ciutats que s'adhereixin a aquest compromís.
2. Les ciutats signatàries incorporen dins l'ordenament local els principis i les normes,
com també els mecanismes de garantia, establerts en aquesta Carta i en fan menció
explícita en els fonaments jurídics dels actes municipals.
3. Les ciutats signatàries reconeixen el caràcter de dret imperatiu general dels drets
enunciats en aquesta Carta i es comprometen a rebutjar o denunciar qualsevol acte
jurídic, en particular qualsevol contracte municipal, les conseqüències del qual serien
un obstacle per al compliment dels drets reconeguts o serien contràries a la seva
realització, i a actuar de manera que els altres subjectes de dret reconeguin així el
valor jurídic superior d'aquests drets.
4. Les ciutats signatàries es comprometen a reconèixer aquesta Carta mitjançant la
menció expressa a totes les seves ordenances municipals com a primera regla
jurídica vinculant de la ciutat.
5. Les ciutats signatàries es comprometen a crear una comissió encarregada
d'establir cada dos anys una avaluació de l'aplicació dels drets reconeguts per la
Carta i a fer-la pública.
6. La Reunió de la Conferència Ciutats pels Drets Humans, constituïda com a
assemblea plenària de les ciutats signatàries, decidirà implantar un mecanisme de
seguiment adient per tal de verificar la recepció i acompliment d'aquesta Carta per
les ciutats signatàries.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA
Les ciutats signatàries es comprometen a actuar davant els seus estats de manera
que les legislacions nacionals permetin la participació dels ciutadans i ciutadanes
residents no nacionals en les eleccions municipals, en el sentit expressat a l'Article
VIII.2 d'aquesta Carta.
SEGONA
Per tal de permetre el control jurisdiccional dels drets continguts d'aquesta Carta, les
ciutats signatàries es comprometen a demanar als seus estats i a la Unió Europea
que completin les declaracions constitucionals de drets humans o la Convenció
Europea de Drets Humans.
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TERCERA
Les ciutats signatàries elaboraran i executaran programes Agenda 21, en aplicació
dels acords adoptats a la Conferència de l'ONU sobre Medi Ambient i
Desenvolupament que es va celebrar a Rio de Janeiro l'any 1992.
QUARTA
En cas de conflicte armat, les ciutats signatàries vetllaran pel manteniment del
govern de la municipalitat en el respecte dels drets proclamats en aquesta Carta.
CINQUENA
La signatura del representant de la ciutat present el divuit de maig de 2000 a SaintDenis està subjecta a la seva ratificació pel Ple Municipal, que podrà establir les
reserves al text de l' articulat que consideri adequades.
Fet a Saint-Denis, el divuit de maig de dos mil.
Girona, abril 2012
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