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“L’equitat és la justícia portada més enllà del que ordena la llei”
Aristòtil, s. IV a. C.

1.1. Introducció
Salutació i agraïment
Sr. Alcalde, senyores regidores, senyors regidors, amics i companys, amigos y
amigas, ciutadans tots, com en anteriors anys, complint amb el deure de donar
comptes de la feina realitzada durant el 2012, com a Defensor de la Ciutadania de
Girona comparec davant vostre per exposar la memòria de les activitats i la feina
portada a terme per la institució que represento.
Donar comptes a la ciutadania, més que una obligació legal, és un deure moral i ètic
que hem d’assumir tots els que ostentem alguna responsabilitat pública, perquè ens
devem a la ciutadania, i donar comptes de la feina que fem és una obligació
democràtica i una exigència del principi de transparència, sense el qual queda en
entredit la mateixa democràcia que tots diem defensar. És una bona ocasió per fer
una petita parada i compartir algunes reflexions sobre la nostra ciutat i la nostra
societat, on la provisionalitat, les urgències i els problemes del dia a dia, sovint, ens
fan oblidar o ens despisten del que és més essencial, tot confonent el que és urgent
amb el que és important, i ocupant-nos més dels símptomes que de les causes.
Permeteu-me que, abans de passar a exposar els temes i estadístiques que resulten
de la feina realitzada, refermi davant el Ple de l’Ajuntament, davant tots els que
representeu, des del govern o des de l’oposició municipal, les diferents sensibilitats i
projectes polítics de la nostra ciutat, el meu agraïment per la vostra confiança i la
vostra col·laboració, confiança i col·laboració que també vull agrair a tots els tècnics i
empleats del nostre Ajuntament, que directa o indirectament han facilitat el meu
treball, i amb ell han facilitat la vida de la ciutadania, possibilitant la solució de les
seves queixes o problemes. Aquest és l’àmbit privilegiat i fonamental que visibilitza
l’expressió de la democràcia i el valor de la paraula. I mai agrairem prou el
compromís de tots aquells que, com vosaltres, sacrificant part de les vostres vides i
el vostre temps, lliurement i voluntàriament, us dediqueu a treballar pel bé comú,
des de plantejaments i projectes diferents i idees diverses.

Democràcia participativa
La democràcia està renyida amb el pensament únic i el consens forçat. La
democràcia, de la que és expressió nítida el petit parlament que cada ajuntament
conforma, exigeix coherència, honestedat, transparència i confrontació legítima, des
del respecte i el diàleg. En aquest sentit vull recordar que la ciutadania a la que tots
hem de servir, des de les nostres respectives responsabilitats, especialment en
aquests temps, de qüestionament de la gestió pública i de tot el que es relaciona
6

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2012

amb la política, espera de nosaltres un treball i un comportament exemplaritzant i un
compromís seriós i coherent per cercar solucions als problemes reals del dia a dia.
En anteriors memòries he parlat de la necessitat de donar pas i promoure la
democràcia participativa, base i fonament d’una democràcia activa i viscuda pel
conjunt de la societat. I haig de reconèixer que el nostre Ajuntament ha donat
passes i està obrint portes a la participació, però que caldrà anar més enllà. Aquest
mateix escenari ja ha estat testimoni de la participació d’entitats cíviques, que han
pogut adreçar-se i exposar a tots vostès els seus plantejaments, objectius i
inquietuds. Els valors compartits son imprescindibles per fer camí vers una societat
més humanitzada, més solidària, més ètica i més cohesionada. I aquest objectiu no
és ni pot ser patrimoni d’un partit ni d’una ideologia.
És tasca indispensable de tots, especialment de totes i tots els que aquí representeu
la voluntat i les distintes sensibilitats de la societat que conforma la nostra estimada
ciutat. I en moments difícils com els que ens han tocat viure, és més necessari que
mai un compromís nuclear de tots plegats que situï les persones com a centre de
totes les nostres preocupacions i les nostres accions per fer una mica de llum i donar
esperança, animant-nos a creure que una societat millor és viable i que entre tots la
podem fer possible.

Deteriorament dels drets. Compromís i solidaritat
Com a Defensor de la Ciutadania, comptant amb la vostra confiança, haig de posar
l’accent i cridar l’atenció respecte al deteriorament progressiu dels drets socials, que
reclamen polítiques actives i decidides per facilitar la vida i la convivència solidària
dels nostres conciutadans. Drets i polítiques que han de contribuir a evitar l’exclusió
social.
Sóc conscient de les limitacions que afecten les administracions municipals, doncs
estan a primera línia de foc i no disposen ni de les competències ni dels recursos
suficients per cobrir les necessitats o solucionar satisfactòriament la diversitat de
problemes dels seus veïns i veïnes. Però aquesta constatació no pot justificar ni la
inacció ni el lament, cal revoltar-se, cal remoure obstacles i cal lluitar per superar els
estrets límits dels mitjans i les competències municipals, més enllà de les lleis, amb la
finalitat de contribuir activament a mantenir i ampliar, si es pot, els drets socials dels
nostres conciutadans.
Les regidores i regidors no esteu aquí per casualitat. Esteu aquí per decisió lliure i
democràtica de la ciutadania gironina, que és plural i diversa, tant socialment com
econòmicament i culturalment. I conformeu aquest petit i actiu parlament de forma
responsable i conscient, de forma voluntària i compromesa, per servir la vostra
ciutat, que és fonamentalment la ciutadania, per impulsar, des de les vostres
respectives ideologies i sensibilitats, solucions i alternatives als problemes reals, a les
aspiracions i a les necessitats de les persones i famílies.
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Política del bé comú i l’interés general
I això cal ressaltar-ho i agrair-ho, perquè en l’exercici de les vostres responsabilitats
polítiques no tot son beneplàcits o felicitacions, èxits o encerts, també teniu
contratemps, disgustos i insatisfaccions i possiblement errors, malgrat el temps i els
esforços que hi dediqueu, per sobre del que us seria exigible. I en moments en que
la política i els polítics, a nivell general, son una de les preocupacions bàsiques de la
ciutadania, per incoherències d’alguns, la falta d’ètica d’altres i els casos de corrupció
d’uns quants que, en lloc de servir el bé comú, s’han dedicat, des de la política o des
de posicions d’influència en les esferes del poder o administracions públiques, a
defraudar, a enriquir-se i a malmetre el crèdit i la confiança en la política, cal
ressaltar l’exemple de milers de persones que com vosaltres lluiteu pels vostres
ideals, vivint, sentint i compartint la política al servei de la societat.
No descobreixo res de nou, si dic que la causa essencial de la problemàtica situació
que vivim radica, primerament, en el debilitament dels valors ètics i de la
imprescindible solidaritat necessària per a la cohesió social, i seguidament en la
manca de treball, causa i origen del drama de l’atur, que comporta el deteriorament
de la protecció social, la insuficiència de la protecció pública i privada, l’increment de
la precarietat laboral i dels drets col·lectius.
Però cal caminar, i vosaltres mateixos, uns amb més responsabilitat que d’altres, uns
des del govern de la ciutat i altres des de l’oposició, doneu mostres i exemplifiqueu el
valor de la política, de la POLÍTICA en majúscules, que no és altra cosa que treballar
al servei dels vostres conciutadans posant les mires en el bé comú i l’interés general,
això sí des del respecte a l’oponent, que no enemic, però cadascú des de les vostres
conviccions i amb prioritats no sempre coincidents, que responen a la pluralitat i la
diversitat d’una societat democràtica i lliure, però que tots la voldríem més justa.
I ara més que mai, si volem afermar una democràcia real i efectiva, és imprescindible
promoure i ampliar espais de convivència, de diàleg, de participació. La democràcia
no és regal de ningú ni patrimoni dels partits: és i ha de ser el resultat de la
conquesta personal i col·lectiva de tots els que integrem la societat. I cal ampliar els
canals i camins de participació. Son temps convulsos i problemàtics, que albiren nous
escenaris i plantejaments que només tindran consistència si entre tots aconseguim
una democràcia de qualitat, on el respecte als altres, on l’exercici dels nostres drets i
el compliment de les nostres obligacions promoguin una convivència justa i solidària.

Defensories i defensors/ores
Permeteu-me que, arribats a aquest punt, parli del paper de les Defensories i
sindicatures municipals com a element distintiu i enriquidor d’aquells pobles i ciutats
que disposen de tal institució, com a compromís a favor de la transparència, la
participació ciutadana i la bona administració.
Saben vostès que el Defensor no gaudeix de poder executiu per variar o modificar
resolucions administratives, però, per voluntat del ple, disposa d’autoritat per
proposar acords i mediacions o per fer recomanacions per millorar les respostes i el
8
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tracte a les persones. I precisament des de la seva situació de reconeguda i
acreditada independència de criteri, el Defensor exerceix un magisteri ètic o moral,
gaudeix del que en deien els romans “auctoritas”, amb l’objectiu que comparteixo
amb tots vosaltres, que no és altre que servir la ciutadania, cercant solucions justes
a situacions problemàtiques i implementant i exigint una administració municipal més
àgil, flexible i eficient al servei de les persones.
Com he dit, nomenar i mantenir la figura del Defensor és un decisió generosa i
valenta, perquè les funcions que exerceix tal institució, en defensa dels drets de la
ciutadania, de la bona administració i de la transparència, pot arribar a ser incòmode.
El poder procura, habitualment, evadir controls i sol ser reaci a donar comptes. Per
això és predicable la valentia respecte d’aquells consistoris municipals que, com el
nostre, s’han dotat de tal institució. I és una decisió generosa, perquè tot i no existir
obligació legal, els municipis que la instauren, la respecten i la mantenen, ho fan
amb l’objectiu de beneficiar al ciutadania. La institució del Defensor és una gran
porta oberta a la participació ciutadana, una garantia de defensa dels seus drets i
una última esperança per obtenir la revisió o modificació de decisions que consideren
errònies, injustes o perjudicials, sense acudir al llarg, costós i incert camí dels
tribunals.
No em puc estar de fer referència al procés invers que algunes administracions
públiques estan fent respecte a institucions com les sindicatures i defensories, i del
que tenim coneixement per la mateixa premsa.
No són temps propicis ni favorables a parlar de drets i mantenir institucions que
vetllin pels mateixos. Però els drets personals i socials son peça clau i fonamental
quan parlem de ciutadania, quan ens referim a una democràcia real i efectiva, on el
bé comú i l’interès general, on la participació i la coresponsabilitat de tots els seus
membres fan possible una societat activa i equilibrada, i on els drets i els deures
estan en el mateix pla.

2012: any de crisi econòmica i social
Vivim temps problemàtics. I ocultar o ignorar els problemes, o simplement dulcificarlos, ens allunyaria de la necessària solució. El 2012 ha estat un any dur i difícil,
econòmicament i socialment, especialment per a totes aquelles persones que han
patit la pèrdua del treball i com a conseqüència de tal circumstància o d’altres
problemes han perdut el seu habitatge. Una societat digna i justa ha d’estar al costat
dels que més durament pateixen les conseqüències de la crisi. Les administracions
públiques, i la municipal molt especialment, han d’estar a la primera línia de combat
contra els problemes que trenquen projectes de vida, esmicolen esperances,
incrementen les desigualtats socials i la pèrdua d’oportunitats.
En aquest sentit, vull remarcar
recolzament actiu a propostes
problema social de l’habitatge.
l’habitatge és un exemple, que

que el nostre Ajuntament ha donat i esta donant
encaminades a cercar i donar solucions al greu
La constitució de la Taula per a la defensa de
s’ha tirat endavant per voluntat unànime de tots
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vostès i que esta essent imitat per molts altres municipis. És un petit pas que ha
donat veu i ha acollit amb solidaritat la lluita del carrer, ratificant que el problema
hipotecari no és un problema individual sinó un problema social.
Passant a les dades concretes de la memòria, valgui dir que les estadístiques són
impersonals, però els actors de la vida social i dels problemes que posen de relleu les
estadístiques tenen noms i cognoms. Darrera de les dades d’aquesta memòria hi un
crit de rebel·lia, un clam contra el que es creu injust, i una exigència d’estructures i
d’actuacions que facilitin més la vida de les persones i la solució dels seus problemes.
Complint amb la meva responsabilitat, des de la proximitat amb les persones i la
voluntat d’escoltar-les, acompanyar-les i defensar-les, no comparteixo la indiferència
amb que se solen contemplar les reclamacions individuals des de la burocràcia,
sovint amb fredor i prepotència, com si d’entrada el ciutadà individual mai tingués
raó, o tingués sempre interessos antisocials o egoistes. Els casos concrets, en
ocasions, reclamen reflexions generals i van més enllà d’un simple problema personal
o puntual. Massa sovint la ciutadania te la sensació que davant les institucions
públiques està sempre sota sospita, quan reclama o protesta, invertint-se el principi
de presumpció d’innocència que, en aquest tipus de relació, sol convertir-se en
presumpció de culpabilitat. I la picaresca o la manca d’ètica d’alguns, que certament
existeix, no pot justificar la generalització de la desconfiança de les administracions i
els seus funcionaris respecte a la ciutadania.

Legalitat – justícia
Parlem sempre del respecte a la legalitat com a garantia de convivència ordenada i
pacífica. I és cert, perquè és imprescindible que tota societat civilitzada i avançada es
doti de bones lleis i les faci complir. Però també caldria preocupar-se tant o més
d’infondre i difondre el respecte per la justícia. No sempre les formalitats legals
garanteixen les exigències de la justícia. Per això entre els principis que inspiren i
guien les decisions del Defensor compta més l’equitat que la legalitat estricta. Tal
com ja deia Aristòtil al segle IV a. C. “L’equitat és la justícia portada més enllà del
que ordena la llei”.
Els juristes, els tribunals, i la burocràcia que envolta les instàncies del poder solen
acontentar-se amb els temibles aforismes com, “DURA LEX, SED LEX”, o “EL QUE NO
HI HA A UN EXPEDIENT NO ÉS AL MON”. Aquests aforismes, des de l’experiència de
la realitat quotidiana, pugnen amb la bondat i el sentit últim de la justícia, doncs
consagren la hipocresia i les formalitats per sobre de la realitat i donen un poder
desequilibrant a les burocràcies al marge de la justícia, donant facilitats als que
manen o administren i gestionen les administracions públiques, i sembren el camí de
la ciutadania de dificultats i barreres.
Sortosament les actuacions del Defensor no queden encasellades pels estrets marges
de la legalitat formal o de la burocràcia, ni és una instància jurídica o un engranatge
més de la burocràcia municipal. I amb les seves actuacions i recomanacions obra una
porta a l’esperança per a moltes persones i contribueix al manteniment d’un preuat
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bé com és la pau social i la convivència pacífica, que no són possibles sense justícia.
Precisament partint de l’equitat i del sentit últim de justícia, des de la institució del
Defensor procurem buscar solucions efectives i mediacions necessàries davant els
problemes que la ciutadania sotmet a la nostra consideració, més enllà dels estrets
límits de la burocràcia o de la pura formalitat legal, buscant la complicitat dels
responsables municipals i guanyant-nos la confiança de les persones.
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1.2. Actuacions, queixes, expedients i consultes
En el transcurs de l’any 2012, a conseqüència de la crisi econòmica i social ha
augmentat de forma molt considerable la feina de l’Oficina del Defensor, que ha
portat a terme més de 2000 actuacions. La tasca realitzada s’ha incrementat molt
substancialment respecte el 2011. El 2012 ha estat l’any en que més feina i
intervencions s’han generat per a la institució que represento. Des d’algun
departament de l’Ajuntament amablement, i potser de forma gràficament exagerada,
m’han arribat a dir que no donaven abast per respondre els requeriments i
recomanacions del defensor.
En aquest apartat haig de dir que he comptat amb nous mitjans personals i materials
provistos per l’Ajuntament, cosa que agraeixo. De forma especial haig d’agrair també
a la Carina Peracaula la seva eficaç dedicació i el seu eficient servei.
Repassant la tasca feta podem constatar el següent:
▪

Visites. El defensor ha atès personalment 471 visites, individuals i col·lectives,
prèviament concertades, sobre temes tant diversos com medi ambient, tributs
serveis socials, problemes urbanístics i d’habitatge, temes de seguretat social i
atur, qüestions de la llei de la dependència o del PIRMI, temes bancaris,
problemes de via pública, tracte policial, etc....

▪

Expedients. Hem obert, estudiat i tramitat 341 expedients (15% mes que l’any
passat).

▪

Altres intervencions. Hem fet 95 intervencions sense expedient, gestions
puntuals sobre qüestions o problemes que s’han resolt sense obrir expedient i
que han requerit alguna gestió concreta per part del Defensor.

▪

Informacions. Des de l’Oficina s’han donat 970 informacions, consultes i
assessoraments.

▪

Mitjans. Hem tingut relacions amb els mitjans de comunicació en 12 ocasions.
(Punt Diari, Diari de Girona, ràdios, TVGirona, TV3 i altres mitjans...).

▪

Relació amb tècnics i polítics. Per estudiar, tractar i 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 166 ocasions. En aquest
sentit cal remarcar la bona disposició i el tracte afable i servicial del personal
de l’Ajuntament que sempre han atès els requeriments i peticions d’informació
del Defensor.

Resumint: Des de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania s’han dut a terme un total
de 2055 actuacions, que donen idea de la feina i el servei que s’ha prestat a la
ciutadania gironina des de la nostra institució. Aquesta realitat fa palès que la
institució que represento, des de la proximitat i el tracte directe amb les persones i
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els responsables de l’Ajuntament és, cada vegada més, una institució utilitzada i
valorada per la ciutadania, sense l’aval de la qual no tindria cap sentit.
Pel que fa a la distribució per àrees dels 341 expedients oberts, es distribueixen de la
següent manera:
▪

2 Àrea de l’Alcaldia

▪

200 Àrea de Ciutadania

▪

27 Àrea de Promoció i Ocupació

▪

34 Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal

▪

64 Àrea de Servei a les Persones

▪

14 Actuacions d’ofici, que estan degudament recollides a la present memòria

Dels 341 expedients, en 31 ocasions no hem admès la queixa a tràmit (L’any passat
van ser 59 les queixes no admeses). El fet que hagi disminuït a la meitat aquest
número, creiem que és degut a que els ciutadans i ciutadanes, cada vegada més,
coneixen la figura del Defensor i saben l’abast de la seva competència. En totes
aquestes ocasions hem informat on podia dirigir-se el ciutadà o ciutadana que ens ha
presentat la queixa. I sempre s’ha explicat, motivat i justificat el perquè de la no
admissió.
En el moment de tancar l’exercici 2012, 51 expedients encara estaven en tràmit,
pendents d’estudi, d’informe i per tant de resolució.
S’han resolt un total de 259 expedients, aproximadament un 22% més que l’any
anterior.
10 expedients han estat tramesos a altres síndics, (Defensor del Pueblo, Síndic de
Greuges de Catalunya i altres síndics, síndiques). La majoria d’aquests han estat
adreçats al Síndic de Greuges de Catalunya, en tractar-se de queixes relatives a la
retirada de la PIRMI, per part de la Generalitat o d’altres temes que no eren de
competència municipal. En aquest sentit, vull recalcar l’existència d’un conveni de
col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya, que possiblement haurem de
renegociar per tal de donar major efectivitat al principi de subsidiarietat. No podem
ignorar que un valor irrenunciable per la ciutadania és el de la proximitat, i els temes
i problemes relacionats amb la sanitat, l’educació o benestar social i família els tenen
i els viuen les persones al municipi, prescindint de quina és l’administració
competent.
Durant el 2012, s’han admès a tràmit 249 queixes, un 22% més que l’any passat que
van ser 205 queixes admeses.
D’aquestes, 68 s’han desestimat. Més o menys el mateix número que l’any passat. És
una mostra i una prova evident que no a tothom que reclama, malgrat sentir-se
agreujat, se li dóna la raó. Un cop estudiat el cas, revisat l’expedient i analitzades les
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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. Però, en tot cas, el
Defensor sempre ha donat resposta a la persona que s’ha queixat, tot justificant i
motivant el perquè de la desestimació de la seva queixa.
En 82 ocasions hem pogut resoldre la queixa amb Col·laboració de l’Àrea, número
sensiblement superior a l’any passat. Poc a poc la major confiança i complicitat amb
els responsables municipals facilita acords i solucions. Sovint, mantenint una
entrevista amb el responsable polític o tècnic corresponent, hem tractat les
divergències entre l’administració i la ciutadania, en relació al motiu de la queixa, i
hem pogut arribar a un acord favorable al ciutadà o ciutadana, o a una solució
satisfactòria per a tots.
En 5 ocasions l’expedient s’ha resolt amb una mediació, és a dir, les parts implicades,
amb l’ajut del defensor, han arribat a un acord, posant-se fi a la problemàtica o a la
discrepància entre les parts. Val a dir que alguna de les mediacions ha estat en
temes on l’Ajuntament no hi tenia intervenció directa, com en casos de problemes
sorgits entre veïns d’una comunitat. Però el Defensor amb la seva intervenció ha
facilitat el diàleg i l’avinença entre els implicats, contribuint a la pau social.
S’han fet 94 recomanacions o suggeriments, (un 65% més que l’any passat que se’n
van formular 57). D’aquestes recomanacions, 27 han estat acceptades (l’any passat
varen ser 16) per l’Ajuntament, 19 recomanacions han estat rebutjades. I en el
moment de tancar la Memòria, 48 recomanacions encara restaven pendents de
resposta per part de l’Ajuntament, (l’any passat restaven pendents de resposta per
part de l’Ajuntament 26 recomanacions).
Les recomanacions en tema de multes de trànsit s’han incrementat ostensiblement,
amb la finalitat d’evitar qualsevol suspicàcia de tractes de favor o d’arbitrarietat per
part del responsable polític o instructor de l’expedient sancionador. Cal dir que acudir
al Defensor és la última oportunitat per reconduir o discutir la decisió o resolució
prèviament pres per l’Ajuntament, el qual ha tingut ocasió d’estudiar el cas abans
que el ciutadà acudeixi a aquesta institució.
Del total de recomanacions i suggeriments que s’han adreçat a l’Ajuntament 14 ho
han estat d’ofici. Com ja saben vostès, el defensor actua a petició de les persones
que se li adrecen, però també pot actuar per pròpia iniciativa fent recomanacions
sobre qüestions o problemes que tenen un interès general, i que poden contribuir a
millorar situacions, actuacions o decisions de l’administració municipal.
Seguint el mateix sistema iniciat en la memòria de l’any passat, publiquem totes les
recomanacions que hem adreçat a alcaldia i de les que hem donat trasllat a la
ciutadania. Algunes d’elles han estat recollides i comentades pels mitjans de
comunicació. I a continuació del text literal de les recomanacions també podeu llegir
la resposta de l’Ajuntament.
Us puc assegurar que en tots aquells casos que, com a Defensor, he resolt fer
recomanació, ho he fet amb plena llibertat de criteri, sense cap interferència
14

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2012

administrativa o política, havent meditat i reflexionat, desprès d’estudiar la queixa de
la persona o persones que s’han dirigit a la nostra oficina, i de valorar l’expedient
administratiu. És imprescindible millorar el sistema de tramitació i respostes a les
recomanacions del Defensor per part de l’Ajuntament amb dos finalitats
irrenunciables: la celeritat i la confiança amb la institució. El defensor actua quan ha
finalitzat el procediment administratiu, en el que s’han pres les oportunes decisions i
s’han valorat els informes i opinions dels tècnics. Per tant, qual el Defensor posa en
qüestió algunes decisions municipals, després de valorar els arguments i fets posats
de relleu en l’expedient, i després d’haver escoltat la ciutadania, si no volem incórrer
en els mateixos errors de la burocràcia administrativa, caldrà respondre la seva
recomanació sense reiniciar de nou el procés administratiu intern. I cal entendre que
pel Defensor és més important l’equitat i la justícia que la simple formalitat o
literalitat de la llei.
Pel que fa a les recomanacions acceptades per l’Ajuntament m’emplenen de
satisfacció per haver contribuït a resoldre problemes i haver facilitat un tracte més
humà i just a les persones que havien formulat les seves reclamacions o queixes.
També cal ressaltar com a positiu el gran nombre de reclamacions que es resolen
amb col·laboració de les diferents àrees o responsables de l’Ajuntament.
Comentari a part mereixen les recomanacions rebutjades per l’Ajuntament en
l’exercici de les seves legítimes competències, però amb discordança amb el criteri
del Defensor. Malgrat respecte a l’any anterior ha disminuït el seu percentatge,
extrem positiu que cal tenir en compte, és incòmode i insatisfactori per qui us parla
la constatació d’aquest nombre, que continua essent elevat i excessiu, especialment
perquè el Defensor no comparteix els raonaments de l’Ajuntament, ni veu com a
positiu per la ciutadania l’excessiva prudència i dependència de formulismes legals.
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1.3. Conclusions i propostes
▪

Insistir i reiterar que la Policia Municipal té la funció principal d’ajuda i
prevenció en les relacions ciutadanes, per garantir la convivència i l’exercici de
les llibertats, per evitar la suspicàcia infundada de que els agents estan més
per la recaptació que pel servei a la ciutadania.

▪

Assumir el compromís de respondre amb celeritat les recomanacions del
Defensor, i de donar ràpid compliment a les que hagin estat acceptades.

▪

Treballar en tots els fonts possibles contra l’atur i els desnonaments,
orquestrant una campanya de sensibilització entre totes les instàncies i
organitzacions de la nostra ciutat, per actuar amb eficàcia i solidaritat contra
aquestes xacres i els drames que ocasionen i promoure un parc suficient
d’habitatges socials.

▪

Seguir treballant per fer de la nostra ciutat un exemple de participació
ciutadana i de transparència, propis d’una democràcia participativa i de
qualitat.

▪

Continuar en la millora de la coordinació i comunicació entre les diferents
àrees i organismes que intervenen en la prestació de serveis a la ciutadania
en l’àmbit de la nostra ciutat.

▪

Acordar paralitzar els processos de constrenyiment administratiu, quan la
persona afectada hagi acudit al Defensor formulant queixa contra la decisió o
resolució municipal fins a la seva finalització, amb recomanació o no.

▪

Reordenar i fomentar el transport públic de la ciutat, exigint la coordinació
imprescindible de les empreses que hi intervenen.

Com podreu comprovar s’han incrementat molt el número de recomanacions,
especialment les relatives a actuacions relacionades amb sancions i via pública, que
el defensor ha adreçat a l’Ajuntament. En aquest sentit vull remarcar la bona relació i
el tracte afable i sovintejat que he mantingut durant 2012 tant amb el regidor de
Seguretat, Mobilitat i Via Pública, senyor Joan Alcalà, i el seu equip de gestió de
sancions, amb els qui he pogut dialogar i discutir per trobar solucions a les queixes
ciutadanes. Com també amb el regidor de Serveis Socials, senyor Eduard Berloso, i el
seu equip. No sempre hem coincidit, i davant les divergències he complert amb la
meva responsabilitat, decidint amb plena llibertat de criteri i proposant la
recomanació que he entès com a més equitativa i justa.
Vull deixar constància de que la manca de celeritat en respondre les recomanacions
continua essent una assignatura pendent de l’Ajuntament, i això crea desànim i
desconcert entre la ciutadania afectada i també al Defensor. Si volem que la
Institució que represento no sigui un engranatge burocràtic més, és imprescindible
respondre i atendre amb celeritat els seus requeriments i recomanacions, en la línia
que tots vostès han manifestat en anteriors ocasions: voluntat clara i decidida de
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mantenir la institució i de respectar la labor del Defensor. Si no és així, el descrèdit
de la institució i del propi Ajuntament es farà patent entre la ciutadania.
Són temps d’obligada austeritat pública i de necessària solidaritat. He comprovat
situacions personals i familiars de gent que no podien pagar la factura de llum i gas o
de l’aigua, o de qui per pagar el lloguer amb prou feines tenia per poder menjar, o
de qui havent perdut l’habitatge per no poder pagar la hipoteca se’l declarava deutor
de quantitats inassumibles, de qui tenint com a únics ingressos una ajuda social veia
com el banc, o altres entitats, li embargaven els minsos ingressos que obtenia
d’ajudes socials, de qui venia a demanar per poder menjar o poder adquirir els llibres
escolars dels seus fills, de qui, podent i volent treballar, es troba en indigència per
manca de treball, ... Aquesta nostra societat requereix grans dosis de solidaritat per
suplir la carència d’un marc de relacions basades en la justícia. I la protecció de la
ciutadania no es pot deixar en mans de la caritat privada, s’ha d’assumir des de les
instàncies públiques.
Però no vull acabar amb desànim i catastrofisme: penso que serem capaços de
superar aquesta situació injusta i dramàtica en la que viuen molts dels nostres
conciutadans. Crec que el clima de legítima indignació contra tot el que passa
referent a corrupteles i corrupcions en els àmbits polítics, en la manca de sensibilitat
social referent als problemes que genera l’atur i els desnonaments, és un repte que
cal encarar i resoldre amb valentia i contundència: volem una societat més neta, més
transparent, més justa i més humana.
Hem d’impulsar canvis a tots nivells: començant per les persones i acabant per les
institucions. La pau social, la convivència solidaria i una economia al servei de les
persones només seran possibles si hi ha justícia, ètica i coresponsabilitat.
També vull dedicar unes paraules d’agraïment a les persones que aplegats en
plataformes cíviques diverses lluiten per millorar les condicions de vida dels seus
conciutadans, obrint escletxes d’esperança i treballant per aportar i exigir solucions a
problemes inaplaçables com l’habitatge, la salut, el menjar. I menció especial vull
dedicar als components de la plataforma d’afectats per la hipoteca que des de la
intempèrie dels carrers han donat visibilitat i han posat sobre la taula
d’administracions públiques i jutjats el drama humà de persones i famílies que es
veuen dia rere dia abocats a la pèrdua de l’habitatge i sense ell a l’exclusió social. És
una lluita desigual, però que manté l’esperança de que el camí vers una societat més
digna i justa és possible. Nosaltres, Ajuntament i defensor, estem als seu costat.
Tots plegats ens hem de confabular per fer la vida pública un àmbit de servei, des de
la màxima transparència i des del compromís ètic per afrontar els problemes i
facilitar la vida de la ciutadania. Hem de lluitar des de la indignació i la justícia per
una societat on la dignitat de les persones sigui respectada i on es marginin de la
vida pública personatges antisocials mancats d’ètica i sobrats d’avarícia.
Com dèiem els síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, en el
manifest fet públic amb motiu del 64 aniversari de la declaració universal dels drets
humans “En temps difícils i problemàtics com els que ens han tocat viure, la
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declaració universal dels drets humans ha de ser el far orientador de comportaments
i decisions de persones i governs.”
Hi ha un llarg camí per recórrer però amb bona voluntat i amb solidaritat avançarem
tots plegats. Aquests és el compromís que comparteixo amb tots vosaltres.
Espero obtenir la vostra aprovació i us dono les gràcies anticipades.
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1.4. Altres actuacions del Defensor de la Ciutadania
Reunions del FòrumSD
Reunions del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya.
Durant l’any s’han portat a terme diverses reunions.

Presentació Tercer Recull d’Informes del FòrumSD
El FòrumSD en aquesta ocasió, també presenta el seu Tercer Recull d’Informes dels
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, a Girona, al Saló de
Plens de l’Ajuntament de Girona, el dia 12 de gener de 2012, amb l’assistència de
l’alcalde de Girona, el president de la Diputació, diversos alcaldes, alcaldesses,
regidors, regidores de les poblacions amb síndics o defensors.

Presentació al Ple de la Memòria del Defensor de la Ciutadania
de Girona
En data 16 d’abril de 2012, el defensor de la ciutadania presenta la Memòria
d’actuacions de l’oficina davant del Ple de l’Ajuntament. Els diversos grups polítics es
mostren favorables a la tasca realitzada pel Defensor.

Reunió de la Comissió dels Estatus
Continuen les reunions de la Comissió dels Estatuts, per tal de donar per acabada i
aprovar la nova redacció d’aquest document que regeix el funcionament del Fòrum
de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya. El document queda
aprovat el dia 20 de setembre de 2012 en Assemblea General extraordinària
celebrada a Sant Feliu de Guíxols.

Junta de Portaveus
El dia 20 de juliol el defensor presenta l’informe semestral davant la Junta de
portaveus dels partits polítics de l’Ajuntament.

V Trobada Estatal de Defensors Locals
Assistència i participació a la V Trobada de defensors locals, de l’estat espanyol que
va tenir lloc a Barcelona, els dies 3, 4 i 5 d’octubre.
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S’organitzen diverses taules de debat simultani. “El Defensor Local davant l’exclusió
social”, “Experiències de modificació de les prioritats pressupostàries municipals en
temps de crisi”, “Experiències de dinamització de les defensories”.

VII Jornades de Formació
El dia 15 de novembre de 2012 assistim i participem a les VII Jornades de Formació
que tenen lloc a Mollet del Vallès. S’organitzen diverses taules de treball.
“Experiències: el defensor local com a membre d’un comitè d’ètica”, “Habitatge: el
paper de l’administració local”.

Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Girona
Participació i col·laboració en la creació de la Taula de Coordinació Local pel Dret a
l’Habitatge de Girona. Elaboració del protocol d’actuació per facilitar l’accés als
recursos de què disposa la Taula, als ciutadans afectats per un procés hipotecari.
Per tal de mantenir control i seguiment dels casos, s’acorda mantenir una reunió
setmanal amb els altres actors de la Taula i afectats.
Altres participacions, contactes, aportacions i intercanvi d’experiències i temes
diversos
Participació a la Xerrada sobre el dret a decidir sobre la vacunació, a la Casa de
Cultura de Girona, el dia 17 de gener de 2012.
Participació a la Caminada de la Policia el dia 19 de gener de 2012.
Assistència en la presa de possessió del senyor Carles Jaume Fernández, com a
Subdelegat del Govern a Girona, el dia 6 de febrer de 2012.
El dia 26 d’abril assistència a la presentació de l’informe anual del Síndic de Greuges
de Catalunya davant del Ple del Parlament.
Intervencions en diversos mitjans de comunicació.
Diverses intervencions per correu electrònic al FòrumSD, per intercanvi d’opinions i
experiències.
Visites a diferents Centres Cívics i instituts de la ciutat, a fi de donar a conèixer la
institució i el funcionament de la institució del Defensor de la Ciutadania de Girona.
També assistència, en motiu de festes veïnals organitzades pels Centres Cívics.
El dia 6 de juliol participa en la gravació del programa “Aquí Parlem”, presentat per
Lluís Falgàs, que entrevisten a la Síndica de Barcelona (Maria Assumpció Vilà), i el
Defensor de la Ciutadania de Girona.
El dia 13 de setembre el defensor assisteix a Barcelona en una reunió d’una comissió
del FòrumSD amb la Vicepresidenta del Govern, Joana Ortega.
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Participació a la presentació de la Campanya de l’Agenda Llatinoamericana 2013, al
centre Cívic de Sant Narcís, el dia 24 d’octubre de 2012.
Participació a la visita d’una delegació de defensors locals de Sèrbia a Catalunya.
Participació al programa de TV “Cau la Nit”, parlant sobre el tema de l’habitatge.

VII Jornades de Formació
Els dies 24 i 25 de maig participem a les VII Jornades de Formació que tenen lloc a
Cornellà de Llobregat. S’organitzen diverses taules de treball. “L’aplicació del principi
de subsidiarietat en l’administració”, “Els Ajuntaments i l’aplicació dels Drets Humans
a la ciutat”, “La participació ciutadana i la Bona Administració”.
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2.

Extracte de l’activitat de l’Oficina
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EXTRACTE DE L'ACTIVITAT
OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
ANY 2012

Any 2011
Expedients pendents:

25

Expedients tancats el 2012:

25

Any 2012
Expedients resolts:

259

Queixes admeses:

249

Trasllat a l'àrea:

10

No admesos:

31

En tràmit:

51

Total expedients:

341

Intervencions sense expedient:

95

Total consultes, informacions
assessoraments:

970

Visites concertades:

471

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

TOTAL ACTUACIONS:

24

12

166

2055

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2012

2.1. Gràfics
ACTUACIONS DE L'OFICINA DEL
DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 2012
entrevistes,
contactes
tramitació exp.
Fòrumsd
166 (8%)

mitjans de
comunicació
12 (1%)

visites
471 (23%)

consultes,
informacions i
assessoraments
970 (46%)

intervencions
sense expedients
95 (5%)

expedients
341 (17%)

ACTUACIONS DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE
GIRONA

ANY 2012
ANY 2011

1200
970

1000
800
600

490

471

400

296
95 112

25

consultes,
informacions i
assessoraments

intervencions
sense
expedients

expedients

visites

12 26
mitjans de
comunicació

0

295

166

entrevistes,
contactes per
tramitació exp.
gestió Fòrumsd

200

260

341
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3.

Expedients, recomanacions,
respostes de l’Ajuntament i gràfics
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EXPEDIENTS PER ÀREES
2012
D'OFICI
14 (4%)

SERVEIS A LES
PERSONES
64 (19%)

ALCALDIA
2 (1%)

HISENDA I GESTIÓ
MUNICIPAL 35 (10%)

PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
26(8%)

CIUTADANIA
200 (58%)

ANY 2012

EXPEDIENTS PER ÀREES

ANY 2011

250
200

200

169

150
100
64

50
0

41
26
2

35

32

27

10

ALCALDIA

CIUTADANIA

PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ

28

HISENDA I
GESTIÓ
MUNICIPAL

SERVEIS A LES
PERSONES

14

17

D'OFICI
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3.1. Alcaldia
Expedients:

2

Col·laboració de l’àrea:

2 expedients
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3.2. Ciutadania
Expedients:

200

Gestió de la via pública
Total:

24 expedients

No admeses:

3 expedients

En tràmit:

4 expedients

Queixes desestimades:

1 expedient

Amb col·laboració de l’àrea:

13 expedients

Recomanacions:

3 expedients

2012/DCG/72

(Veure recomanació d’ofici 2011/DCG/288-O)

2012/DCG/170, 2012/DCG/189

(Veure recomanació d’ofici 2012/DCG/202-O)

Policia Municipal
Total:

11 expedients

En tràmit:

4 expedients

Queixes desestimades:

2 expedients

Mediació:

1 expedient

Amb col·laboració de l’àrea:

4 expedients

Sancions
Total:

129 expedients

En tràmit:

18 expedients

Queixes desestimades:

43 expedients
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Amb col·laboració de l’àrea:

5 expedients

Recomanacions:

63 expedients

2012/DCG/6

DECISIÓ
La ciutadana MRLV, veïna del carrer del Carme, formula, en data 10 de gener de
2012 queixa davant del Defensor.
Vist que a la butlleta de sanció hi figuren les següents dades: Data i hora: 26 d’abril
de 2011 a les 10.27 h. Lloc de la infracció: carrer del Carme. Fets denunciats:
estacionar un vehicle de forma que dificulta greument la retirada del dipòsit d’un
contenidor d’escombraries o d’un element anàleg.
Vist que de les al·legacions efectuades en la tramitació administrativa, la persona
sancionada acredita que el lloc d’aparcament no figura com a prohibit, i que sol ser
utilitzat de forma habitual pels veïns del carrer, extrem que hem constatat
personalment en diverses ocasions i que també acredita la ciutadana amb diverses
fotografies.
Vist que la persona sancionada indica que fins i tot en alguna ocasió ha preguntat a
algun agent si en aquell lloc estava ben aparcada, havent estat la resposta
afirmativa.
Considerant que a la butlleta es fa constar que el vehicle sancionat destorbava
greument la retirada d’un dipòsit o contenidor i considerant que el contenidor en
qüestió és el destinat a la recollida selectiva de matèria orgànica, de poc volum i fàcil
manipulació.
Considerant que la ciutadania te dret a confiar en la paraula dels agents de
l’autoritat, i en les pràctiques i hàbits consentits de forma ostensible i habitual com
és el cas de l’aparcament en el lloc objecte d’aquesta queixa ens porta a fer la
següent
RECOMANACIÓ
Que per les raons i consideracions abans exposades, es deixi sense efecte i s’anul·li
la sanció amb número de butlleta 50334943.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació amb l’expedient sancionador
corresponent a la butlleta de denúncia 50334943 per infracció de les normes de
trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un vehicle de forma que dificulti
greument la retirada o el dipòsit d’un contenidor d’escombraries o d’un element
anàleg, d’acord amb el que estableix l’article 15 apartat 29 de l’Ordenança municipal
de circulació, em plau informar-lo que de l’expedient, cal destacar que la denúncia es
va interposar el 20 de juliol de 2011. El 2 d’agost de 2011 es va notificar la denúncia
al senyor RD CL, que el mateix dia va presentar escrit d’al·legacions, les quals van
ser desestimades. El 6 d’octubre de 2011 es va notificar la resolució sancionadora.
Respecte d’aquest expedient cal destacar que el senyor RDCL nega la comissió dels
fets pels quals ha estat denunciat.
Per aquest motiu, en vista de la documentació aportada, considerem que es pot
donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/7

DECISIÓ
En data 10 de gener de 2012 el ciutadà SBV, presenta queixa contra la resolució de
l’Ajuntament, que dóna per bona la sanció imposada al reclamant per uns fets
ocorreguts el 26 de juny de 2011.
Examinat l’expedient administratiu i el contingut de la butlleta de sanció, emesa per
l’agent 10180, hem de fer constar els següents antecedents i circumstàncies:
Data de la sanció: 26 de juny de 2011. Lloc: Gran Via Jaume I amb pàrquing Pl.
Constitució a les 12.00 h. Fets denunciats: no respectar el conductor d’un vehicle un
senyal de sentit obligatori a l’esquerra.
El reclamant va formular escrit d’al·legacions contra la notificació de la sanció,
rebuda el 17 d’agost de 2011, basant-se essencialment en un suposat error de
l’agent policial al moment d’agafar la matrícula del vehicle sancionat, donat que
al·lega que el dia de la sanció era absent de la ciutat i que havia estat a Núria.
Sense entrar a considerar l’exactitud o no, tant del contingut de la butlleta 50344955
com del que al·lega el reclamant, de l’expedient ressalten les següents dades:
A la butlleta de sanció s’indica que l’agent no va procedir a aturar i fer entrega de la
butlleta de sanció “per estar en un servei prioritari”.
No és la primera vegada que aquest defensor ha tingut ocasió d’examinar un cas
similar, havent deixat recomanació expressa de que només en casos puntuals i
degudament justificats la Policia Municipal pot deixar d’aturar i comunicar, en el
moment de la infracció, al ciutadà infractor. I, certament, que creiem del tot
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necessari deixar constància de quin era el servei prioritari que justifica que no es
procedeixi així.
Considerant les circumstàncies anteriors, i no havent-se reflectit ni a la butlleta, ni
amb posterioritat quin era el servei prioritari que justifiqués que no s’havia pogut
aturar ni comunicar la infracció al ciutadà, i acreditat pel mateix que el dia de la
sanció no era present a Girona, formulo la següent
RECOMANACIÓ
Que atenent els arguments exposats i les circumstàncies acreditades es revisi
l’expedient amb la butlleta número 50344955 i s’acordi anul·lar la sanció.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
513216, amb número de butlleta 50344955, per infracció de les normes de trànsit i
circulació de vehicles, per no respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de sentit
obligatori recte (R400.b), regulat en l’article 155 del Reglament general de circulació;
em plau informar-lo que:
De la revisió de l’expedient, cal destacar que la denúncia es va notificar al titular del
vehicle el 17 d’agost de 2011, el qual va presentar al·legacions el 18 d’agost, les
quals van ser desestimades. El 19 de desembre de 2011 se li va notificar la sanció.
En les al·legacions presentades per l’interessat, s’hi exposava que ell es trobava
absent de la ciutat, i que en la denúncia es fa constar que l’agent denunciant es
trobava en un altre servei prioritari.
El 31 d’agost es va sol·licitar informe a l’agent 10180 en el qual es va ratificar en els
fets pels quals havia estat denunciat el vehicle amb matrícula XXXX. En aquest
informe, va exposar que es ratificava en el contingut de la denúncia, i que la
fotografia aportada pel titular del vehicle no acreditava que el vehicle no es trobés en
la data i hora de la denúncia en el lloc dels fets.
Per tot l’anterior, atès que en la revisió de l’expedient s’ha constatat un error en la
tramitació de la denúncia, considero que es pot donar per acceptada la vostra
recomanació de deixar sense efecte la sanció.
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2012/DCG/8

DECISIÓ
La senyora RMR presenta una queixa per disconformitat amb la resolució a les
al·legacions presentades contra una sanció imposada per “estacionar un turisme en
un pas de vianants”, el dia 9 de maig al carrer Bernat Boadas.
El defensor estudia el tema i fa les següents argumentacions i formula una
recomanació.
La ciutadana que ens presenta la queixa és conductora habitual del seu pare que és
el titular d’una targeta de reserva d’estacionament per a persones amb
minusvalidesa. El dia que la van sancionar estava esperant el seu pare que té una
minusvalidesa superior al 65%, concretament afectat d’Alzeimer.
Va parar el seu vehicle trepitjant amb les rodes de davant un pas de vianants.
Atès que l’article 5 del Decret 97/2002, de 5 de març estableix com a mesura a
garantir per l’entitat local:
“Permetre que els vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament
per a persones amb disminució puguin estacionar-se pel temps imprescindible, en
qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o
vianants.”
Atès que tal i com al·lega la ciutadana, estava parada per esperant el seu pare, fet
que queda constatat en l’acte de la butlleta, formulem la següent
RECOMANACIÓ
Havent constatat que efectivament el senyor AMC, és titular de la targeta de reserva
d’estacionament per persones no conductores, que permet a qui l’acompanya, en
aquest cas la seva filla, RMR estacionar, pel temps imprescindible en qualsevol lloc
de la via pública, sempre que no impedeixi o dificulti la circulació de vehicles o
vianants, s’anul·li la butlleta de denúncia 50337725.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a la butlleta de denúncia 50337725
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un
vehicle en un pas de vianants, d’acord al que estableix l’article 94 apartat 2 a) del
Reglament general de circulació; em plau informar-lo que:
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En la valoració de l’expedient, s’extreu que es va notificar a l’acte, el 9 de maig de
2011, ja que en el moment de la comissió de la infracció l’agent li va entregar en mà
la butlleta, tot i que la interessada es va negar a signar-la.
El 17 de maig de 2011 la senyora RMR va presentar al·legacions, i el 31 de maig es
va sol·licitar informe a l’agent de la Policia Municipal en relació als fets. En aquest, es
va ratificar en els termes de la denúncia i va exposar que no era cert que el vehicle
estigués trepitjant el pas de vianants només amb les rodes de darrere, i tampoc que
la senyora RMR li expliqués res en referència al seu pare. Així mateix, el 18 de juliol
de 2011 va presentar recurs de reposició, el qual va ser desestimat.
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 s’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 de facilitar el desplaçament de les persones amb
mobilitat reduïda, per la qual cosa com a condició necessària pel seu ús és que la
persona que n’és titular es trobi en el vehicle que la utilitza. Per tant, d’acord a la
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 la persona que
n’és titular i que per tant, compleix amb els barems establerts.
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 es pot donar per acceptada la vostra recomanació d’anul·lar la
butlleta de denúncia.

2012/DCG/14

DECISIÓ
En data 25 de novembre de 2011 el senyor DCHR és sancionat per estacionar la seva
motocicleta en una zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en
un lloc visible el comprovant horari.
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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Tal i com ens demostra el ciutadà, en les seves al·legacions i constata amb les
fotografies que adjunta, va estacionar la seva motocicleta en una zona senyalitzada
horitzontalment amb unes ratlles grogues amb forma de triangle.
Aquest espai no era una plaça d’estacionament de zona blava, era una zona
diferenciada de la resta, un espai “mort”.
En tractar-se d’una motocicleta, i davant la manca d’espai per poder-la deixar en un
pàrquing de motos, el ciutadà va creure que aquesta era la millor opció, no ocupava
cap espai senyalitzat com a zona blava. Una motocicleta té molt difícil d’exposar en
un lloc visible el comprovant horari, sense impedir que es pugui extraviar i per tant,
el ciutadà no va creure necessari expedir aquest tiquet i per altra banda no
obstaculitzava la circulació dels altres vehicles. També cal considerar el fet que el
ciutadà acudia a un enterrament a la parròquia de Vista Alegre.
Atès que em pogut constatar que amb posterioritat a la denúncia aquest espai ha
estat degudament senyalitzat com a zona blava, fet que demostra que la
senyalització anterior no era l’encertada, si el que es pretenia era que fos una plaça
d’estacionament amb horari limitat.
Aquest defensor està completament convençut que la pràctica de la Policia Municipal
en l’exercici de sancionar els ciutadans i ciutadanes per les infraccions que puguin
cometre, no es basa, i en cap cas no es pot basar en arbitrarietats tant evidents com
en aquest cas que ens ocupa.
La ètica professional i el sentit comú han de governar els actes dels servidors públics.
I tal i com es pot comprovar en les fotografies aquesta denúncia només pot
respondre a una arbitrarietat impròpia d’un vigilant de zona blava i d’una
irresponsabilitat professional de l’agent que l’ha ratificat, actuacions aquestes que
poden conduir a la pèrdua de la necessària confiança que la ciutadania ha de tenir
respecte a tots els servidors públics, especialment en tots aquells que estan investits
d’autoritat, com és el cas de la Policia Municipal.
És per aquest motiu, atenent a totes aquestes circumstàncies i fent un clam al sentit
comú exigible a qualsevol professional que es trobi en una funció pública que
formulo la següent
RECOMANACIÓ
Fent un exercici de la capacitat de revisió dels propis actes que té l’Administració i
atenent a l’evidència mostrada en les fotografies, aportades pel ciutadà, es rectifiqui i
en conseqüència s’anul·li l’expedient de denúncia 534627.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
534627 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per “estacionar
un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en
un lloc visible el comprovant horari”, d’acord al que estableix l’article 19 de
l’Ordenança municipal de circulació, al carrer Carme; em plau informar-lo que:
De l’expedient, cal destacar que el senyor DCR va presentar al·legacions a la
denúncia el 5 de desembre de 2011. En les al·legacions presentades per l’interessat,
aquest no nega haver estacionat la motocicleta en un espai on hi ha estacionament
de zona blava, de la qual fa unes apreciacions.
Les al·legacions presentades no permetien desvirtuar els fets denunciats, els qual es
consideraven provats d’acord amb l’article 14 del RD 320/2004, pel qual s’aprovà el
reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària. Per aquest motiu, el 13 de gener de 2012 se li va notificar la
sanció.
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 d’anul·lar
l’expedient de denúncia.

2012/DCG/15

DECISIÓ
La senyora MILM presenta una queixa per disconformitat amb la resolució 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”, el dia 18 de juliol de 2011.
El defensor estudia el tema i fa les següents argumentacions i formula una
recomanació.
La ciutadana que ens presenta la queixa és titular d’una targeta de reserva
d’estacionament per a persones amb disminució. Tal i com acredita aportant original
i còpia de la targeta.
Va parar el seu vehicle a la rodona del final del carrer Joaquim Vayreda cantonada
amb la ronda Ferran Puig, per anar a buscar uns medicaments a una farmàcia. Fet
que acredita mitjançant document signat pel titular de la farmàcia.
Atès que l’article 5 del Decret 97/2002, de 5 de març estableix com a mesura a
garantir per l’entitat local:
“Permetre que els vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament
per a persones amb disminució puguin estacionar-se pel temps imprescindible, en
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qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o
vianants.”
Atès que tal i com al·lega la ciutadana, i segons ens mostren les fotografies
aportades, estava estacionada sense impedir, ni destorbar greument la circulació dels
altres vehicles, formulem la següent
RECOMANACIÓ
Havent constatat que efectivament la senyora MILM, és titular de la targeta de
reserva d’estacionament per persones amb disminució que li permet estacionar, pel
temps imprescindible en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi o
dificulti la circulació de vehicles o vianants, s’anul·li la butlleta de denúncia
50344219.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
518682 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles sense tallar totalment
el trànsit de la via, d’acord al que estableix l’article 15 apartat 3 a) de l’Ordenança
municipal de circulació; em plau informar-lo que:
Al valorar l’expedient, s’ha pogut constatar que la senyora MILM se li va notificar la
denúncia el 27 de setembre de 2011, motiu pel qual disposava fins el dia 17
d’octubre de 2011 per a presentar al·legacions, o bé fins el 23 d’octubre per a pagar
amb el 50% de bonificació.
La senyora MILM no va presentar al·legacions ni va pagar dins el període establert
legalment a partir de la data de notificació de la denúncia, motiu pel qual d’acord a
l’article 81 apartat 5è del RD 339/1990, va passar a tenir efecte d’acte resolutori del
procediment sancionador. En aquest supòsit, la sanció es pot executar transcorreguts
trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia.
S’ha revisat la tramitació d’aquest procediment sancionador, i ha quedat constatat
que s’adequa al que estableix la normativa en matèria de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que la senyora MILM no va
presentar al·legacions a la denúncia que se li havia interposat per estacionar un
vehicle on destorbi greument la 5 circulació d’altres vehicles sense tallar totalment el
trànsit de la via, ni recurs potestatiu de reposició, renunciant al seu dret a reclamar
sobre els fets que havien motivat la denúncia, considero que no es pot donar per
acceptada la vostra recomanació de d’anul·lar la butlleta de denúncia.
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2012/DCG/16

DECISIÓ
En data 17 de gener el ciutadà JTB formula queixa davant l’Oficina del defensor per
disconformitat amb la desestimació d’un escrit d’al·legacions contra una sanció.
Un cop examinat l’expedient relatiu a l’incident ocorregut el dia 1 de maig de 2011,
es constaten les següents circumstàncies:
Butlleta de sanció número 50330695. Dia de la infracció: 1 de maig 2011. Lloc i hora:
Gran Via Jaume I, s/n a les 12.50 h. Fets denunciats: No respectar els senyals dels
agents de l’autoritat en servei de regulació de trànsit.
Vist que en data 3 d’agost de 2011, el reclamant va formular al·legacions contra la
sanció imposada, fent constar que el dia 1 de maig de 2011 avançava amb el seu
vehicle per la Gran Via a fi d’accedir al carrer Anselm Clavé, on disposa d’un pàrquing
de la seva propietat. A l’encreuament, un agent municipal el va fer parar i el va
comminar a girar a la dreta, al·legant que estava a punt de passar una manifestació i
que tenia ordres de no deixar passar ningú. El ciutadà va indicar a l’agent que el seu
pàrquing estava a uns 20 metres de lloc on eren (i fins i tot el va obrir amb el
comandament a distància des del vehicle) i que si el deixava passar no hauria d’anar
a fer voltes, donat que encara la manifestació no havia començat i es trobava a uns
200 metres. L’agent va insistir en que no era possible, perquè així li havien ordenat
els seus superiors. El ciutadà intentà novament dialogar, i l’agent parlà
telefònicament amb algun superior i immediatament comparegué un altre agent al
lloc i, tot i comprovar que des del lloc on eren s’obria la porta del pàrquing amb el
comandament a distància, li varen dir que marxés i així ho va fer.
Vist que el mateix dia dels fets, ni un agent, ni un altre, varen comunicar ni notificar
al reclamant cap sanció, ni varen fer entrega de cap butlleta o notificació. I no va ser
fins el 12 de juliol que el queixant va rebre, per correu certificat, una butlleta de
sanció per import de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir.
Considerant que dels fets exposats no es dedueix una voluntat clara del ciutadà de
desobeir les ordres de l’agent de l’autoritat, tot i que va insistir i suplicar una i altra
vegada que el deixés passar cap al seu pàrquing, situat a 20 metres del lloc on eren i
a causa de que la manifestació encara estava lluny o no havia començat.
Considerant que després de varis intents de diàleg, el ciutadà davant l’ordre
imperativa de l’agent, va marxar del lloc, sense haver obtingut de la Policia Municipal
l’oportunitat d’entrar al seu pàrquing.
Considerant que les circumstàncies exposades, a criteri d’aquest Defensor, i partint
del fet que finalment el ciutadà, tot i veure injusta i poc flexible la decisió de l’agent,
va complir amb l’ordre rebuda, ens porta a entendre que les conseqüències d’aquest
incident (200 euros de multa i pèrdua de 4 punts) no guarda la proporcionalitat
deguda ni respon a un criteri d’equitat, la qual cosa inspira al Defensor de la
ciutadania a formular la següent
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RECOMANACIÓ
Deixar sense efecte la sanció amb número de butlleta 50330695 imposada al ciutadà
JTB per no correspondre a la transcendència i gravetat dels fets o incidents
ocorreguts, i perquè el ciutadà finalment, davant la negativa dels agents a facilitar-li
l’accés al seu pàrquing, tot i no estar conforme, va marxar amb el seu vehicle.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
503973 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per “no
respectar els senyals dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit”,
d’acord al que estableix l’article 143 apartat 1r del Reglament general de circulació;
em plau informar-lo que:
De l’expedient, cal destacar que el senyor JTB va presentar al·legacions a la
denúncia el 28 de juliol de 2011. El 21 d’octubre de 2011 l’agent denunciant va
emetre informe en el qual es ratificava en els termes de la denúncia.
Atès que les al·legacions presentades no permetien desvirtuar els fets denunciats, els
qual es consideraven provats d’acord amb l’article 14 del RD 320/2004, pel qual
s’aprovà el reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària, el 13 de gener de 2012 se li va notificar la
sanció.
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 deixar sense
efecte la sanció.

2012/DCG/19

DECISIÓ
En data 20 de gener de 2012, la ciutadana AMR formula queixa contra la resolució
denegatòria de l’Ajuntament, per la imposició d’una sanció el dia 28 d’octubre de
2011.
La butlleta de la sanció, número 50364717, per import de 200 euros, especifica els
següents fets: “estacionar el vehicle a la vorera”, el dia 28 d’octubre de 2011 a les
18.21 h al Carrer Poble Saharaui s/n.
Contra la dita sanció, la reclamant va formular al·legacions que varen ser
desestimades per resolució de 21 de desembre de 2011, sense donar resposta a les
40

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2012

motivacions concretes formulades per la reclamant i limitant-se la contestació a
indicar, com quasi sempre “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”.
Atès que la queixant acredita, documentalment, que està en situació d’atur i sense
percepció de prestació ni subsidi de cap mena.
Que el dia 28 d’octubre havia assistit a una reunió d’Emprenedors per poder trobar
alguna sortida professional a la seva situació personal i professional, que va finalitzar
a les 22 hores.
Atès que la reclamant en arribar on havia deixat el seu vehicle aparcat, en veure la
butlleta de sanció, i considerant que era un error, perquè estava en lloc apropiat i
autoritzat per poder aparcar, va fer fotos al seu vehicle i va telefonar al 092, a les
22’18, tot demanant la presència d’alguna patrulla perquè constatés els fets i que
estava ben estacionada. La resposta de la Policia Municipal va ser que no podien
acudir perquè eren Fires i no tenien personal suficient.
Considerant que la ciutadania te dret a que siguin contestades les seves al·legacions,
amb objectivitat i suficiència, a que es valorin les proves que aporti la persona
reclamant, i a que es fonamentin les contestes explicitant causes i motius, més enllà
de la simple resposta burocràtica, i que en aquest cas no ha estat així.
Considerant que no es poden demanar proves impossibles a la ciutadania, i que el
principi de veracitat dels agents públics és una presumpció “iuris tantum” que admet
prova en contrari, com ha estat en el cas que ens ocupa, donat que no podem partir
del principi de culpabilitat de la reclamant, quan acredita que, sorpresa per la sanció,
va telefonar al 092 perquè poguessin constatar l’error de la sanció, i per manca de
disponibilitat de la policia no es va atendre la seva petició.
En aplicació del principi d’equitat i també la presumpció constitucional d’innocència,
considerant el conjunt de circumstàncies concurrents, aquest defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 50364717 imposada el
28 d’octubre de 2011 a la ciutadana AMMR per inexistència de causa per a la sanció,
a l’haver volgut ella acreditar l’existència d’un possible error de l’agent actuant.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
529973 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per “estacionar
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un vehicle a la vorera”, d’acord al que estableix l’article 15 apartat 14 de l’Ordenança
municipal de circulació, al carrer Poble Saharauí, em plau informar-lo que:
De l’expedient, cal destacar que la senyora AM MR va presentar al·legacions a la
denúncia el 4 de novembre de 2011. En les al·legacions presentades, la interessada
nega els fets pels quals se l’havia denunciat, indicant que no havia estacionat sobre
la vorera.
El 8 de novembre de 2011 es va sol·licitar informe a l’agent denunciant, el qual va
ratificar els termes de la denúncia, i afirma que el vehicle amb matrícula XXXX es
trobava damunt de la vorera en el moment de la denúncia. Per aquest motiu, les
al·legacions van ser desestimades. El 13 de gener de 2012 se li va notificar la sanció.
Cal tenir en compte que és essencial que els conductors respectin la senyalització i
normativa reguladora en matèria de trànsit i circulació. No obstant això, atès les
circumstàncies especials que s’exposen en la vostra recomanació, considero que es
pot donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/20

DECISIÓ
En data 20 de gener de 2012, la ciutadana AMR formula queixa contra la resolució
denegatòria de l’Ajuntament, per la imposició d’una sanció el dia 2 de maig de 2011,
davant el Centre Cívic Ter.
La butlleta de la sanció, número 50336125, per import de 200 euros, especifica els
següents fets: “estacionar el vehicle a la vorera”, el dia 2 de maig de 2011 a les
17.36 h. al lloc anomenat Can Sunyer s/n.
Contra la dita sanció, la reclamant va formular diverses al·legacions i posterior recurs
de reposició, que varen ser desestimats per Decrets d’alcaldia de dates 3 d’agost i 7
de desembre de 2011, tot al·legant essencialment que no s’ha desvirtuat la
presumpció de veracitat de l’agent actuant i que la qualificació dels fets “compleix el
principi de proporcionalitat i la sanció imposada és procedent”.
Vist que la reclamant acredita de forma indubitada, i documentalment, que està en
situació d’atur i sense percepció de prestació ni subsidi de cap mena.
Que el dia 2 de maig va anar al Centre Cívic Ter, al carrer Can Sunyer s/n per tal de
fer unes fotocòpies del seu currículum vitae, perquè havia de portar una còpia a una
empresa, en una entrevista que tenia concertada a les 18 hores.
Considerant que la reclamant va deixar el cotxe pel temps imprescindible de fer les
fotocòpies, sense que consti que interferís o obstaculitzés la circulació de vehicles o
vianants, i que l’aplicació de la norma implica una greu conseqüència, que aquest
defensor considera desproporcionada i inapropiada, donat el temps limitat i la causa
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de l’estacionament, sense que això impliqui descrèdit o menysteniment respecte a
l’actuació policial.
Però en aplicació del principi d’equitat, considerant el conjunt de circumstàncies
concurrents, aquest defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana AMMR pels motius abans
referenciats, en aplicació del principi d’equitat, i proporcionalitat, en base a la
situació degudament acreditada per la reclamant.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
504768 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle a la vorera, d’acord amb el que estableix l’article 15 apartat 14 de
l’Ordenança municipal de circulació, al carrer Can Sunyer; em plau informar-lo que:
En la valoració de l’expedient, cal tenir en compte que es va notificar la denúncia a la
senyora AMR el 22 de juliol de 2011, i que va presentar al·legacions el mateix dia, les
quals van ser desestimades. El 18 d’agost de 2011 se li va notificar la corresponent
sanció, contra la qual va presentar recurs de reposició el 18 d’agost, el qual va ser
desestimat.
Respecte d’aquest expedient cal destacar que la senyora AMR no nega haver
estacionat el vehicle amb matrícula XXXX en el lloc en el qual se l’ha denunciat. No
obstant, s’han pres en consideració les circumstàncies especials que exposa en
relació al dia i hora de la denúncia.
És essencial que els conductors respectin la senyalització i normativa reguladora en
matèria de trànsit i circulació. No obstant això, atès les circumstàncies especials que
exposa del dia i hora de la denúncia, considero que es pot donar per acceptada la
vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/21

DECISIÓ
El senyor LLRP presenta una queixa per disconformitat a la resolució a unes
al·legacions presentades contra una sanció imposada per “estacionar el vehicle a la
vorera, andana, refugi, voral o altres zones destinades al trànsit de vianants” a
l’avinguda de França, el dia 14 de setembre de 2011.
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El defensor estudia el tema i fa les següents argumentacions i formula una
recomanació.
La sanció la imposa un agent dins del recinte de l’Hospital Trueta, i és precís posar
de relleu tres qüestions:
La primera que el vehicle no impedia la circulació d’altres vehicles, ni el trànsit de
vianants.
La segona, que d’ençà de l’obertura de les noves instal·lacions de l’ICO, les places
d’aparcament existents a l’Hospital Trueta són insuficients.
I la tercera, que el ciutadà ha acreditat documentalment que la seva anada a
l’Hospital va ser motivada per acompanyar o recollir la seva mare, de 92 anys, a
urgències per un problema greu de salut.
Aquestes tres circumstàncies, porten a aquest defensor a considerar que en el
present cas, i aplicant el principi d’equitat, caldria estimar la queixa i formular la
següent
RECOMANACIÓ
Acordar la revisió de l’expedient de denúncia amb el número de butlleta 50354540, i
atenent a les circumstàncies exposades, es pugui anul·lar la sanció, no sense deixar
constància de la necessitat de replantejar les actuacions policials als espais que
envolten l’Hospital Trueta i planificar, davant l’evident mancança d’estacionament,
després de l’obertura de noves consultes, nous espais destinats a aparcaments,
òbviament necessaris en aquesta zona.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
522539 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per “estacionar
un vehicle a la vorera”, d’acord al que estableix l’article 15 apartat 14 de l’Ordenança
municipal de circulació, a l’avinguda de França, 60; em plau informar-lo que:
De l’expedient, cal destacar que la denúncia es va notificar al senyor LRP el 25
d’octubre de 2011, i el 2 de novembre de 2011 va presentar al·legacions a la
denúncia. En les al·legacions presentades per l’interessat, aquest només posava en
dubte el lloc dels fets que s’estipulava en la denúncia, ja que indicava que el seu
vehicle es trobava al pati interior del Trueta, en un lloc que no està destinat al trànsit
de vianants, i no a l’avinguda de França, 60.
El 16 de novembre de 2011 es va sol·licitar informe a l’agent denunciant, el qual va
ratificar els termes de la denúncia, i va indicar que els vehicle amb matrícula XXXX en
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el moment d’interposar la denúncia “no es trobava en un pati interior, sinó el que
vindria a ser el lateral de l’avinguda de França, i com a direcció aquesta zona consta
com av. França, 60”, i afegeix que “en el moment en què el vehicle està sobre la
vorera està en zona de vianants”. Per aquest motiu, les al·legacions van ser
desestimades.
El 23 de gener de 2012 se li va notificar la sanció, ja que les al·legacions presentades
no permetien desvirtuar els fets denunciats, els qual es consideraven provats d’acord
amb l’article 14 del RD 320/2004, pel qual s’aprovà el reglament del procediment
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Tot i així, tenint en compte la documentació que s’aporta i les circumstàncies
exposades en la vostra recomanació, considero que es pot donar per acceptada la
vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/23

DECISIÓ
El ciutadà RFV es persona a l’Oficina del defensor i formula queixa contra una multa,
imposada el dia 19 de juliol de 2011, desprès d’haver presentat al·legacions i recurs
contra la mateixa.
Vist que a la butlleta de sanció hi figuren les següents dades: Data: 19 de juliol de
2011. Lloc de la infracció: Avinguda Lluís Pericot / Dr. Ametller s/n. Fets denunciats:
estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones
destinades al trànsit de vianants.
Vist que al seu escrit d’al·legacions el ciutadà fa constar: que feia més de 4 anys que
venia deixant la moto a l’illa on el 19 de juliol de 2011 l’han multat, que en el lloc on
sempre la deixava no causava cap problema de circulació, ni per a vehicles, ni per a
vianants, que en cap moment ni el policia de barri ni cap altre agent havien advertit
al queixant de l’existència d’infracció durant aquest 4 anys.
Considerant que dels fets exposats es dedueix que el ciutadà que reclama ha vingut
utilitzant l’illa situada a l’encreuament de l’Avinguda Lluís Pericot/ Dr. Ametller com a
aparcament habitual de la seva moto, amb la convicció que no cometia cap infracció
o irregularitat perquè en cap moment, fins al moment de multar-lo, no se l’havia
advertit per cap agent, havent-se generat una confiança, reforçada pel llarg
transcurs de temps durant el que mai se l’ha sancionat.
Considerant que l’agent que ha imposat la sanció ha actuat aplicant correctament les
previsions de l’ordenança municipal de circulació, i que no mereix cap retret per la
seva decisió i actuació
Considerant també que, a rel de la imposició de la multa, el ciutadà, en el seu escrit
dirigit a l’Ajuntament, fa constar que ha pres consciència que ja no podrà aparcar
més en aquell indret i que així ho està fent. Valorant totes les circumstàncies, fent
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una aplicació prudent i proporcionada de la normativa, i partint de que tota actuació
administrativa no pot ser sorpresiva ni imprevista, i que el principi de la bona fe
també cal que presideixi les decisions de tota administració, considerem que en
aquest cas concret era més apropiat i prudent, abans de sancionar, posar en
coneixement del sancionat el canvi de criteri a partir d’aquell moment
És per això que fem la següent
RECOMANACIÓ
Deixar sense efecte la sanció, amb número de butlleta 50348763 imposada al ciutadà
RFV, en especial al considerar que ha vingut actuant de bona fe per la confiança que
l’actuació policial li havia generat fins al 19 de juliol de 2011, i desprès de constatar
que, un cop assabentat de la prohibició d’aparcar allà, ja no ho ha fet en cap més
ocasió.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador
corresponent a la butlleta de denúncia 50348763 per infracció de les normes de
trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un vehicle en una vorera, andana,
refugi, voral o altres zones destinades al trànsit de vianants, d’acord amb l’article
15.14 de l’Ordenança municipal de circulació, em plau informar-lo que, en la vostra
recomanació es posa de manifest que els fets que van motivar la denúncia estaven
recollits a l’Ordenança Municipal de Circulació, la qual cosa no ha estat ben
interpretada. Així com el fet que l’actuació va venir motivada per un canvi de criteri,
que en cap cas es va produir.
Per aquest motiu, és important recordar la importància que la ciutadania compleixi
amb les normatives establertes en matèria de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat viària dins la ciutat.
De l’expedient cal destacar que el senyor RFV en els escrits d’al·legacions a la
denúncia i del recurs de reposició, no nega la comissió dels fets pels quals va ser
denunciat. Això no obstant, tenint en compte la vostra argumentació, podem donar
per acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.
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2012/DCG/25

DECISIÓ
El ciutadà, SGV, presenta una queixa davant el defensor de la ciutadania, per
disconformitat amb la sanció imposada en data 9 d’abril de 2011, per les raons que
posteriorment s’exposen.
En la butlleta de sanció, aixecada pel vigilant es fa constar el següent:
Lloc i hora: Estació d’Autobusos a les 20.02 h. Fets: estacionar el vehicle en una zona
senyalitzada com a reserva de transport públic (bus o taxi).
En data 2 de juliol de 2011, el ciutadà presenta al·legacions, exposant que el dia 9
d’abril de 2011, va anar a recollir uns companys estudiants a l’estació del
tren/autobusos de Girona, sense baixar del seu vehicle, pel temps imprescindible. El
vigilant li va dir que havia de marxar, i així ho va fer, i com que encara faltava un
altre company, el reclamant va fer un volt i va tornar a recollir-lo, quan ja havia
arribat davant l’estació, situant-se per recollir-ho en l’espai reservat als taxis, sense
que en cap moment hagués impedit ni la circulació d’altres vehicles, ni la feina dels
taxis, operació que no devia durar més d’un minut. I a efectes de prova, el reclamant
proposava la declaració dels companys que havia anat a recollir.
El vigilant, tot i no estar absent el conductor, i tot i haver-se dirigit personalment al
ciutadà no li va entregar la butlleta, fent figurar a la mateixa, incomprensiblement,
que el conductor era absent.
Vist que l’Ajuntament, en data 30 d’agost de 2011, desestima les al·legacions del
ciutadà 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.”
Vist que contra la resolució de 30 d’agost de 2011, el ciutadà SGV formulà nou recurs
el dia 7 d’octubre de 2011, reproduint fets i argumentacions anteriors i d’altres
distintes, i reiterant l’oferiment de prova testifical i que l’Ajuntament torna a
desestimar tal recurs per Decret d’alcaldia de data 28 de desembre de 2011, notificat
al queixant el 24 de gener de 2012.
Considerant que, com ja ha tingut ocasió de comprovar aquest defensor en anteriors
decisions respecte a sancions imposades a l’espai de l’estació d’autobusos/Renfe, els
vigilants actuants no sempre actuen amb la prudència necessària, ni la flexibilitat
exigible, per raó de les circumstàncies que concorren en un lloc de tant de tràfic i
moviment de persones i vehicles, i que no solen entregar la butlleta als denunciats,
tot i no estar absents del vehicle.
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Considerant que no s’ha acreditat que el denunciat destorbés la circulació ni que, un
cop avisat pel vigilant, fes cas omís a les seves indicacions, i que de totes les
actuacions no es pot deduir que el ciutadà estigués estacionat com indica la butlleta,
sinó que s’havia aturat puntualment per recollir a uns companys, formulem la
següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà SGV i s’anul·li el butlletí de
denúncia 50329071, i es reiteri als vigilants de l’estació d’autobusos la necessitat de
fer complir la normativa, tot evitant l’obstrucció de les vies de circulació, i a l’hora
aplicar la flexibilitat necessària per a aquelles persones que puntualment, sense
obstruir la circulació, descarreguen o recullen persones.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador 500392
corresponent a la butlleta de denúncia 50329071 per infracció de les normes de
trànsit i circulació de vehicles, per “estacionar un vehicle en una zona senyalitzada
com a reserva de transport públic de viatgers (bus o taxi)”, d’acord al que estableix
l’article 13 apartat 10è. de l’Ordenança municipal de circulació; em plau informar-lo
que:
Respecte d’aquest expedient, cal destacar que la denúncia va ser notificada l’1 de
juliol de 2011 i el 2 de juliol el senyor SGV va presentar escrit d’al·legacions, les
quals van ser desestimades. El 9 de setembre de 2011 se li va notificar la sanció i el
7 d’octubre de 2011 va presentar recurs de reposició, el qual va ser desestimat. Un
altre aspecte a destacar, és que el senyor SGV no nega que estacionés en el lloc en
el qual se’l va denunciar.
És essencial que els conductors respectin la senyalització i que si observen alguna
incoherència poden comunicar-la a l’Ajuntament pels diferents canals establerts per a
la seva correcció. No obstant això, atès que el carril bici era impracticable i tenint en
compte la vostra recomanació, considero que es pot donar per acceptada la vostra
recomanació de deixar sense efecte la sanció.
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2012/DCG/26

DECISIÓ
En data 31 de gener de 2012 la ciutadana FCM formula una queixa a l’Oficina del
defensor per disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades contra
una sanció imposada el 2 de juliol de 2011.
Vist que a la butlleta de sanció es fa constar, per l’agent denunciant, les següents
dades:
Data de la denúncia: 2 de juny de 2011. Lloc de la infracció: Plaça Catalunya, s/n.
Fets denunciats: “parar un vehicle on destorba la circulació de vehicles”.
Vist que l’agent no va donar la butlleta de denúncia, fent constar a la mateixa com a
causa de tal fet, que estava en un altre servei prioritari.
Vist que en l’escrit de queixa es fa constar que la parada va ser pel temps
imprescindible per baixar del cotxe l’esposa i la cunyada del conductor, el qual va
marxar immediatament, i que aquestes persones, en veure que l’agent emplenava la
butlleta es varen adreçar al mateix, per posar de relleu que la parada va ser perquè
elles baixessin, però l’agent es va limitar a manifestar que “ja s’ho trobarà”.
Considerant que, com en d’altres ocasions, ja he recordat i insistit, cal que la
proporcionalitat s’apliqui en totes les actuacions administratives, i molt especialment
en les actuacions i decisions sancionadores, i que cal també, sempre que sigui
possible, que l’agent aturi l’infractor i li faci entrega de la butlleta corresponent.
Considerant que el present cas, el fet que l’esposa del conductor i propietària del
vehicle s’hagués dirigit a l’agent, sense que aquest fes el mínim gest de comunicar la
sanció i sense que s’hagi fet constar, ni ens consti, a quin altre servei prioritari
estava assignat, ens veiem en l’obligació moral de fer la següent
RECOMANACIÓ
En base als fets i consideracions antecedents, que es deixi sense efecte la sanció
imposada, i es recordi i reiteri la necessitat d’aturar i notificar a l’acte als infractors, i
si no és possible aturar-los, que es faci constar, en el moment d’expedir la butlleta o
posteriorment, el servei prioritari que hagi impedit l’entrega de la butlleta o l’aturada
del conductor.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
513423 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles sense tallar totalment
el trànsit de la via, d’acord al que estableix l’article 15 apartat 1 a) de l’Ordenança
municipal de circulació; em plau informar-lo que:
En la valoració de l’expedient, s’ha pogut constatar que la senyora FCM se li va
notificar la denúncia el 30 de setembre de 2011, motiu pel qual disposava fins el dia
20 d’octubre de 2011 per a presentar al·legacions, o bé per pagar amb el 50% de
bonificació.
La senyora FCM no va presentar al·legacions ni va pagar dins el període establert
legalment a partir de la data de notificació de la denúncia, motiu pel qual d’acord
amb l’article 81 apartat 5è del RD 339/1990, va passar a tenir efecte d’acte resolutori
del procediment sancionador. En aquest supòsit, la sanció es pot executar
transcorreguts trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia.
S’ha revisat la tramitació d’aquest procediment sancionador i ha quedat constatat
que s’adequa al que estableix la normativa en matèria de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que la senyora FCM no va
presentar al·legacions a la denúncia que se li havia interposat per parar un vehicle
on destorba la circulació de vehicles, ni recurs potestatiu de revisió, renunciant al seu
dret a reclamar sobre els fets que havien motivat la denúncia, considero que no es
pot donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/32

DECISIÓ
En data 9 de febrer de 2012, la ciudatana TAM formula queixa contra una sanció
imposada per suposat estacionament als espais annexes a l’estació d’autobusos, el 3
de març de 2011.
Vist que a la butlleta de denuncia hi consta el següent: Lloc de la infracció: estació
d’autobusos. Data i hora: 03 de març de 2011 a les 18.45 h. Fets denunciats:
estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones
destinades al trànsit de vianants.
Vist que la denúncia formulada pel vigilant número 212 no va ser notificada al
moment, que la reclamant acredita que no va estacionar i que la parada davant
l’estació va ser momentània, pel temps imprescindible perquè baixessin del vehicle
que va ser sancionat, dues persones, una de les quals està afectada de greus
limitacions, i que disposa de tarja d’aparcament per a persones amb minusvalía, en
vigor.
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Considerant que la sanció imposada no te, a criteri d’aquest Defensor, validesa ni
base objectiva real, donat que no s’acredita l’estacionament denunciat, que la parada
va ser d’uns tres minuts escassos i que la persona beneficiaria del transport gaudeix
de tarja de minusvàlid, cal remarcar que no estem davant la infracció prevista a
l’article 15.14 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
I en base als fets i consideracions anteriors, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada, amb número de butlleta 50329473 a la
ciutadana TAM, i en el seu cas, se li retorni l’import abonat, per raó dels motius
abans expressats.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador 50039
corresponent a la butlleta de denúncia 50329071 per infracció de les normes de
trànsit i circulació de vehicles, per “estacionar un vehicle en una zona senyalitzada
com a reserva de transport públic de viatgers (bus o taxi)”, d’acord al que estableix
l’article 13 apartat 10è. de l’Ordenança municipal de circulació; em plau informar-lo
que:
De l’expedient, cal destacar que la denúncia va ser notificada el 29 de juny de 2011,
motiu pel qual disposava fins el dia 19 de juliol de 2011 per a presentar al·legacions,
o bé fins el 25 de juliol per a pagar amb el 50% de bonificació.
El 26 d’agost de 2012 va presentar escrit, però fora del termini per a presentar
qualsevol recurs relatiu a l’expedient sancionador.
La senyora TAM no va presentar al·legacions ni va pagar dins el període establert
legalment a partir de la data de notificació de la denúncia, motiu pel qual d’acord a
l’article 81 apartat 5è del RD 339/1990, va passar a tenir efecte d’acte resolutori del
procediment sancionador. En aquest supòsit, la sanció es pot executar transcorreguts
trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia.
S’ha revisat la tramitació d’aquest procediment sancionador i ha quedat constatat
que s’adequa al que estableix la normativa en matèria de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest que la senyora TAM no va
presentar al·legacions a la denúncia que se li havia interposat per estacionar un
vehicle sobre la vorera, ni recurs potestatiu de reposició, renunciant al seu dret a
reclamar sobre els fets que havien motivat la denúncia, considero que no es pot
donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.
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2012/DCG/34

DECISIÓ
El senyor NPV en representació de la seva esposa MLlPM, titular del vehicle XXXX,
formula, en data 14 de febrer una queixa davant del Defensor.
Per publicació en el BOP s’assabenten de dues denúncies imposades pels següents
motius i circumstàncies:
Dia 04/09/2011 a les 19.14 h butlleta 50353263, lloc: rodona de Ramon Folch per
“no respectar, el conductor d’un vehicle, d’intersecció de sentit obligatori”.
Dia 05/09/2011 a les 19.14 h butlleta 50353264, lloc: passeig d’Olot amb Montnegre
per “no respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor”.
Es donen les següents circumstàncies:
les dues sancions són imposades sense aturar el conductor. En la primera per
“vehicle en marxa i agent no motoritzat” i la segona per “estar l’agent en un altre
servei prioritari”.
Les dues sancions s’imposen a la mateixa hora a les 19.14 i per el mateix agent
10219.
Els números de les butlletes d’ambdues sancions són correlatius, això vol dir que
aquest agent, des del dia 4 de setembre a les 19.14 h. no va sancionar cap més
vehicle fins a l’endemà, dia 5 a la mateixa hora i, casualment al mateix vehicle.
Només una diferència entre les dues sancions, a banda del precepte infringit i és el
color del vehicle, la primera butlleta indica que el vehicle és gris, mentre que la
segona indica que és de color blanc.
Atès que cap de les dues sancions van ser notificades en l’acte, sense indicar el
motiu concret del servei prioritari que va impedir la notificació de la segona.
Atès que els fets exposats fan suposar un possible error de l’agent denunciant que,
havent de formular les denuncies amb posterioritat als fets, pogués confondre el
vehicle infractor, el fet sancionat o la matrícula del vehicle.
Atès que el reclamant ha reconegut davant el defensor que possiblement la primera
infracció, “no respectar intersecció de sentit giratori obligatori” sí que la va cometre,
tot i que donat el temps transcorregut, no pot assegurar-ho, el defensor, en base a
aquestes circumstàncies i la presumpció de veracitat de l’agent actuant, desestima la
queixa referent a aquesta primera sanció.
Atesa la gravetat de la segona denúncia, que comporta la retirada de 4 punts, al
marge de la sanció pecuniària, i vist que ni la butlleta, ni tampoc posteriorment, s’ha
acreditat el servei prioritari a que fa referència l’agent, tot i que des de fa molt
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temps, tant aquest defensor, com els comandaments policials, havien consignat que
és del tot imprescindible fer constar el servei prioritari al que estigui afecte l’agent.
Atès l’exposat es formula la següent:
RECOMANACIÓ
Que per les raons i consideracions abans exposades, es deixi sense efecte la segona
sanció, amb número de butlleta 50353264 imposada al titular del vehicle, per ser
insuficient l’afirmació feta per l’agent sancionador de trobar-se en un altre servei
prioritari.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/36

DECISIÓ
En data 28 de febrer de 2012, el ciutadà FBDM presenta davant del defensor escrit
de disconformitat amb la desestimació de les al·legacions presentades contra la
sanció imposada, al Barri Vell, el 9 de gener de 2012.
A la butlleta de sanció es fan constar els següents extrems:
Dia: 9 de gener de 2012. Lloc: Pujada Sant Feliu, 27. Fets denunciats: no respectar
el senyal vertical d’estacionament prohibit.
Havent comprovat que el ciutadà sancionat disposava del distintiu corresponent al
seu vehicle com a veí del Barri Vell, extrem fàcilment comprovable per la pròpia
Administració Municipal amb una simple gestió o consulta dels seus propis arxius.
Vist que el ciutadà referenciat, un cop rebuda la notificació, va formular, en temps i
forma, les corresponents al·legacions i que l’Ajuntament, en la contestació donada,
es va limitar a reproduir el que consta a la majoria de contestes preestablertes,
sense analitzar els motius al·legats, i donant per provats els fets denunciats en base
a la simple ratificació de l’agent.
Que en aquest cas hi ha una constatació inapel·lable com és que el vehicle
sancionat, acreditat amb fotos i registrat al propi Ajuntament, disposava de la
corresponent autorització per estacionar en el lloc on va ser multat.
Considerant que tot i la presumpció de veracitat dels agents, principi que hem de
respectar i protegir en ares al bé comú i a la funció de salvaguarda dels drets i les
llibertats que la policia té confiada d’acord amb la nostra Constitució, quan hi ha
proves en contrari, com és el cas, l’Administració ha d’admetre-les i, en el seu cas,
rectificar, en aquest cas concret, el defensor fa la següent
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RECOMANACIÓ
Que, vist i comprovat que el ciutadà que presenta la queixa abans relatada i el
vehicle utilitzat disposava d’autorització per estacionar en el lloc on va ser multat, es
deixi sense efecte la sanció imposada, amb el número de butlleta 50368459, amb les
conseqüències corresponents.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a la butlleta de denúncia 50335817,
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per no respectar els
senyals dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit, d’acord a l’article
143 del Reglament general de circulació; em plau informar-lo que:
De la revisió de l’expedient, cal destacar que la denúncia es va notificar al titular del
vehicle el 18 de juliol del 2011, que va presentar al·legacions el 2 d’agost les quals
van ser desestimades. El 10 d’octubre de 2011 se li va notificar la sanció, contra la
qual va presentar recurs de reposició el 3 de novembre de 2011, que va ser
desestimat.
Atès que en la revisió de l’expedient s’ha constatat un error en la tramitació de la
denúncia, en relació al fet que la causa de no notificació que va fer constar l’agent
no és la que figurava en la notificació de la denúncia, considero que es pot donar per
acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/40

DECISIÓ
En data 16 de febrer de 2012 el ciutadà, JRM formula queixa contra el procediment
seguit en base a una suposada infracció de trànsit, ocorreguda el 26 d’abril de 2011.
Les dades i circumstàncies que figuren a la butlleta de sanció son les següents:
Data: 26 d’abril de 2011. Lloc: Pujada Pont de Pedra,3. Agent: 10121. Fets imputats:
conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema
de comunicació que requereix intervenció manual del conductor.
Vist que l’agent denunciant no va aturar el conductor al moment de la suposada
infracció, fent constar que estava en un servei prioritari.
Vist que la primera comunicació o notificació de tal fet sancionable, li ha arribat al
ciutadà per la via de constrenyiment, havent perdut la possibilitat d’al·legar o
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d’abonar l’import de la sanció amb el benefici del 50%, d’acord amb la normativa
vigent.
Considerant que és criteri del Defensor, manifestat en una Recomanació recent, que
és necessari, per un principi de prudència i de proporcionalitat, realitzar les
averiguacions necessàries per localitzar el domicili de l’infractor per tal d’assabentarlo del procés sancionador, de la mateixa manera que es fan les oportunes recerques
en la via executiva.
Considerant que, com be reconeix el ciutadà, JRM, possiblement va utilitzar la
telefonia mòbil i per tant va cometre la infracció detallada a la butlleta de sanció,
però que l’agent ni el va aturar, extrem que hauria facilitat la notificació pertinent de
la sanció, amb la consegüent possibilitat d’admetre la mateixa i abonar-la amb el
50% de descompte, ni va fer constar quin servei prioritari va impedir la notificació, ni
posteriorment l’Ajuntament va fer cap més indagació més, a fi de poder notificar en
el domicili actual l’esmentada sanció.
Considerant que la presumpció de veracitat dels agents, en acte de servei, fan prova
respecte als fets que fan constar a la butlleta de sanció, i que, en aquest cas, no
tenim arguments o elements de judici que contradiguin el contingut de la butlleta en
qüestió, tot i considerar ajustada a dret la sanció imposada, però atenent el dret de
la ciutadania a poder fer al·legacions i, en el seu cas, abonar amb el descompte del
50% les quanties de la sanció, i en base a la recomanació a la que abans fèiem
esment, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que partint de que al ciutadà JRM li ha arribat la primera notificació de l’Ajuntament
per via executiva, sense que prèviament hagi tingut la possibilitat d’al·legar contra la
sanció o de pagar amb el 50% de descompte, pel principi d’equitat recomanem que
es retrotreguin les actuacions al moment de la notificació, possibilitant al ciutadà
queixant la presentació d’al·legacions o, en el seu cas, el pagament amb el
descompte del 50%.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
503654 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 Reglament general de circulació; em plau
informar-lo que:
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De l’expedient, cal destacar que la denúncia es va intentar notificar d’acord al que
estableix l’article 77 del RD 339/1990, de 2 de març, en el domicili del titular del
vehicle que consta a la DGT, concretament a la plaça de Blay, d’Olot. Els intents de
notificació es van fer donant compliment amb els requisits que s’estableixen per a
aquest tipus de notificacions en l’article 59 de la llei 30/1992, en una primera visita el
8 de juliol de 2011 a les 14.00 h. en la qual es va indicar com a absent, i un segon
l’11 de juliol a les 10.15 h. en la qual indica com a desconegut. Per aquest motiu, el
5 de setembre de 2011 es va procedir a la notificació de la denúncia a través de la
publicació al BOP, d’acord amb l’article 60 de la llei 30/1992.
El senyor JRM no va presentar al·legacions a la denúncia, per la qual cosa el 10 de
novembre de 2011 es va procedir a la notificació de la sanció. En aquest cas, la
notificació de la sanció es va intentar en el domicili del titular que consta a la DGT,
tal i com estableix la llei, sense ésser possible la seva localització. Concretament, es
va fer una primera visita el 21 de setembre de 2011 a les 10.50 h. on consta com a
absent; i una segona visita el 23 de setembre a les 11.50 h. també com a absent.
Per aquest motiu, a l’empara del que estableix el RD 339/1990 i la llei 30/1992, es va
procedir a la publicació al BOP.
En relació al fet que no es detingués el vehicle en el moment de la comissió de la
infracció, cal indicar que en la butlleta l’agent denunciant va fer constar el servei
prioritari en el qual es trobava. Concretament, estableix que “estava atenent un
conductor de bus urbà de la L-11”.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la correcta tramitació del
procediment d’acord a les disposicions legals, i que no s’ha produït un privació de
drets a l’interessat; i d’acord amb la vostra recomanació, en què s’exposa que
l’interessat reconeix com a possible la comissió de la infracció, considero que no es
pot donar per acceptada la vostra recomanació.

2012/DCG/41

DECISIÓ
En data 16 de febrer de 2012 la ciutadana EGP 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.
El defensor estudia l’expedient i demana informació a Multes i a Mobilitat, i desprès
d’haver mantingut diverses reunions amb el regidor responsable i el cap de la Policia
Municipal fa les següents consideracions:
Al carrer Esport, on la ciutadana té la seva residència, el 7 d’abril de 2011, mentre
conduïa el seu vehicle, es va produir un incident entre un altre ciutadà i ella, a
resultes del qual, i per denúncia de l’altre ciutadà implicat va intervenir la Policia
Municipal.
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La ciutadana, desprès d’estacionar correctament el seu vehicle pujà al seu habitatge
per encarregar-se del seu fill. La Policia Municipal va acudir al seu domicili i desprès
de tocar el timbre en varies ocasions, sense que se’ls obrís varen marxar i procediren
a imposar una sanció, butlleta 50332970, per 200 euros, fent constar com a fet
denunciat el negar-se a facilitar les dades del vehicle a una altra persona implicada.
Els agents varen requerir la presència de la grua i varen fer retirar el seu vehicle, que
estava degudament aparcat.
La ciutadana va al·legar, en l’escrit corresponent, que a l’estar amb el seu fill petit a
la banyera no havia sentit el timbre del pis.
Considerant que si bé pel que fa a la sanció per no facilitar les dades a un altre
ciutadà, i acreditada la intervenció policial posterior al suposat incident amb un altre
ciutadà, no tenim arguments suficients per recomanar la seva anul·lació, no podem
mantenir el mateix criteri referent a la retirada del seu vehicle per la grua municipal
en base a les següents consideracions: el seu vehicle estava ben estacionat, extrem
que resulta de les mateixes fotos aportades per l’Ajuntament. Els agents municipals
ja havien comprovat tant la matricula del seu cotxe, com el domicili de la ciutadana.
Considerant que la proporcionalitat és un dels principis fonamentals que
l’administració i els seus funcionaris han de tenir en compte a l’hora de prendre
mesures i decisions, el defensor pensa que en el present cas, la mesura de retirar el
vehicle en qüestió per la grua municipal és una mesura desproporcionada i
injustificada, raó per la que procedeix deixar sense efecte la taxa corresponent a tal
servei.
Per aquest motiu i per coherència amb el procediment administratiu sancionador es
formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la taxa del servei de grua, per haver estat innecessari i
desproporcionat i, se li retorni a la ciutadana EGP, l’import abonat per el servei de
retirada de vehicle de la via pública, quan estava estacionat correctament i en lloc
autoritzat, dimanant de la butlleta de sanció número 50 332 970.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/43

DECISIÓ
En data 22 de febrer de 2012, el ciutadà JXR formula queixa, contra la sanció
imposada al mateix el 7 de desembre, segons el butlletí de denúncia 50357891.
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Segons la denúncia policial, les dades i circumstàncies que motivaren la mateixa son
els següents: Dia, hora i lloc: 7 de desembre de 2011, a les 19.10 h., carrer Sant
Antoni Maria Claret, i com a precepte infringit: “Conduir utilitzant dispositius de
telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi
intervenció manual del conductor”.
Vist que l’agent no va aturar el suposat infractor i que es va limitar a fer constar a la
butlleta que al moment de la infracció es trobava en un altre servei prioritari.
Considerant que de forma reiterada aquest Defensor ha vingut recordant la
necessitat d’aturar i identificar els infractors en el moment que es produeix la
infracció i que si es dóna la circumstància que l’agent està ocupat en un altre servei
prioritari cal que ho especifiqui.
Considerant que en el present cas no hi ha fets o circumstàncies que acreditin el
servei prioritari al que estava destinat l’agent actuant, valorant també les al·legacions
del ciutadà que acredita que el seu vehicle disposa del kit mans lliures.
Fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JXR, amb número de butlleta
50357891, per les raons abans exposades i al mateix temps es recordi als agents
policials la necessitat d’aturar els infractors en el moment de la comissió de la
infracció, si és possible, o que en cas contrari especifiquin el motiu o el servei
prioritari que ho hagi impedit.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa del ciutadà.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/47

DECISIÓ
La senyora MCBV va presentar una queixa davant del defensor per disconformitat
amb la sanció imposada per “estacionar destorbant circulació sense tallar totalment
el trànsit”, en el pàrquing de la rodona de La Copa.
El Defensor atès que va rebre alguna altra queixa amb aquest mateix contingut, va
formular una recomanació d’ofici per tal 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
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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”.
Malgrat la resposta del propi Ajuntament que en principi va rebutjar la recomanació
del defensor, aquest pàrquing s’està senyalitzant degudament.
Atès que aquest defensor considera que la mala senyalització abans existent,
provocava greuges comparatius i una total desconfiança, quan en ocasions es
sancionaven determinats vehicles i en les mateixes circumstàncies, un altre dia no
eren sancionats.
Atès que l’obligació de l’Ajuntament és garantir el respecte dels usos dels espais
públics i sancionar amb criteri d’equitat.
Atès que la nova senyalització i reordenació de la zona confirma el fet que abans es
podia actuar de forma un tant aleatòria a l’hora de sancionar en aquesta zona.
Per tot l’exposat el defensor formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció, amb número de butlleta 50356402 imposada per
estacionar al pàrquing de La Copa, amb l’advertiment a la ciutadana que a partir
d’ara, amb la nova i correcta senyalització d’aquesta zona, les sancions als vehicles
estacionats fora dels espais delimitats per fer-ho, estaran del tot justificades.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació amb l’expedient sancionador número
536462 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles sense tallar totalment
el trànsit de la via, d’acord amb el que estableix l’article 15 apartat 3 A de
l’Ordenança municipal de circulació, em plau informar-lo que en revisar l’expedient,
s’ha pogut constatar que la senyora MCBV va procedir al pagament de la multa el dia
19 de desembre de 2011.
Aquest es va realitzar en voluntària, amb una reducció del 50% de la sanció i dins
del termini establert a l’article 79 del RDL 339/1990, de 2 de març, per la qual cosa
s’ha seguit el procediment sancionador abreujat. Tal com estableix l’article 80, un
cop realitzat el pagament en aquestes condicions s’entén el procediment sancionador
conclòs i la renúncia a formular al·legacions, i en el cas que fossin formulades, es
tindrien per no presentades. Aquestes condicions consten a l’anvers de la butlleta i
notificació de la denúncia.
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El 20 de gener de 2012 l’agent denunciant va emetre informe de ratificació dels fets
denunciats.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considerem que no podem acceptar la vostra recomanació de deixar sense efecte la
sanció.

2012/DCG/49

DECISIÓ
En data 28 de febrer de 2012, el ciutadà FBDM presenta davant del Defensor escrit
de disconformitat amb la desestimació de les al·legacions presentades contra la
sanció imposada, al Barri Vell, el 9 de gener de 2012.
A la butlleta de sanció es fan constar els següents extrems:
Dia: 9 de gener de 2012. Lloc: Pujada Sant Feliu. Fets denunciats: No respectar el
senyal vertical d’estacionament prohibit.
Havent comprovat que el ciutadà sancionat disposava del distintiu corresponent al
seu vehicle com a veí del Barri Vell, extrem fàcilment comprovable per la pròpia
administració municipal amb una simple gestió o consulta dels seus propis arxius.
Vist que el ciutadà referenciat, un cop rebuda la notificació, va formular, en temps i
forma, les corresponents al·legacions i que l’Ajuntament, en la contestació donada,
es va limitar a reproduir el que consta a la majoria de contestes preestablertes,
sense analitzar els motius al·legats, i donant per provats els fets denunciats en base
a la simple ratificació de l’agent.
Que en aquest cas hi ha una constatació inapel·lable com és que el vehicle
sancionat, acreditat amb fotos i registrat al propi Ajuntament, disposava de la
corresponent autorització per estacionar en el lloc on va ser multat.
Considerant que tot i la presumpció de veracitat dels agents, principi que hem de
respectar i protegir en ares al bé comú i a la funció de salvaguarda dels drets i les
llibertats que la policia té confiada d’acord amb la nostra Constitució, quan hi ha
proves en contrari, com és el cas, l’Administració ha d’admetre-les i, en el seu cas,
rectificar, en aquest cas concret, el Defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que, vist i comprovat que el ciutadà que presenta la queixa abans relatada i el
vehicle utilitzat disposava d’autorització per estacionar en el lloc on va ser multat, es
deixi sense efecte la sanció imposada, amb el número de butlleta 50368459, amb les
conseqüències corresponents.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
1004025 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per “no
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, a la pujada
Sant Feliu, 27; em plau informar-lo que:
De l’expedient, cal destacar que el senyor FBDM va presentar al·legacions a la
denúncia el 12 de gener de 2012. En les al·legacions presentades per l’interessat,
aquest indicava que duia el distintiu de veïns el Barri Vell vigent posat a la part
lateral esquerra del vidre.
El 24 de gener de 2012 es va sol·licitar informe a l’agent denunciant, el qual va
ratificar els termes de la denúncia, on indicava que el vehicle no disposava de
distintiu. Així mateix, en l’informe va indicar que en el moment de la denúncia “el
vehicles estava estacionat fora dels llocs habilitats al barri vell, d’aquesta manera,
encara que disposi de distintiu no l’autoritza a estacionar fora d’aquests llocs”.
Les al·legacions presentades no permetien desvirtuar els fets denunciats, els qual es
consideraven provats d’acord amb l’article 14 del RD 320/2004, pel qual s’aprovà el
reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària. Per aquest motiu, el 23 de febrer de 2012 se li va notificar la
sanció.
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 deixar sense
efecte la sanció.

2012/DCG/51

DECISIÓ
En data 29 de febrer de 2012, el ciutadà JVC formula queixa, per escrit, contra la
decisió de l’Ajuntament d’imposar una sanció de 900 euros al reclamant, que actua
com a legal representant de la societat XXXX, que és titular i propietari del vehicle
XXXX, per no haver procedit, suposadament, a la identificació del conductor en el
moment d’una infracció de trànsit.
Vist que el vehicle XXXX, va ser sancionat per excés de velocitat el dia 1 de febrer de
2011, i que posteriorment es va requerir a l’entitat propietària del citat vehicle
perquè identifiqués la persona que conduïa el mateix.
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Vist que el legal representant de la societat propietària del cotxe sancionat, en temps
i forma, concretament per escrit de data 16 de maig de 2011, va identificar la
conductora del vehicle i que fins i tot es va entrevistar amb el mateix regidor, tot
facilitant les dades per aclarir el tema i la persona responsable de la infracció.
Vist que en data 19 de juliol de 2011, l’Ajuntament dirigeix nova comunicació
sancionadora contra l’empresa titular del vehicle abans esmentat, essent notificada el
3 d’agost de 2011, imposant 900 euros de sanció partint dels fets següents:
“No identificar al conductor responsable d’una infracció, el titular del vehicle
degudament requerit a fer-ho” (butlletí de la infracció originària número 51067091).
I que contra tal comunicació el queixant va presentar escrit d’al·legacions, indicant
que havia identificat a la persona conductora.
Considerant que, desprès d’examinar totes les dades que figuren a l’expedient
sancionador, està degudament acreditat que el reclamant va presentar escrit, en
data 16 de maig de 2011, identificant la persona que conduïa el vehicle referenciat
en el moment de la infracció.
Considerant que a l’escrit presentat pel reclamant, que està fet en imprès oficial de
l’entitat propietària del cotxe sancionat, figuren clarament totes les dades relatives a
la persona infractora, concretament hi figuren el noms i cognoms, el DNI, el número
de permís de conduir de la citada persona i el carrer. I si bé és cert que no hi figura
en les dades de la persona infractora la ciutat a on pertany el carrer XXXX, cal deixar
constància que en l’imprès on hi figuren les dades de la persona indicada queda
clarament determinat que és BARCELONA.
Considerant, doncs, que la imposició d’una sanció de 900 euros, per suposada
negativa a identificar la persona que conduïa al moment de la infracció, quan en tot
cas s’havia produït un simple error, perfectament subsanable i que a més era
deduïble del mateix escrit presentat, no s’atén a la realitat, essent, a criteri d’aquest
Defensor, desproporcionada i injustificada.
Atenent totes les circumstàncies exposades formulem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada a l’entitat XXXX, i que ha estat objecte
de queixa per part del seu legal representant, JVC, ja que a criteri del Defensor es va
procedir, dins de termini, a identificar, davant l’Ajuntament, la persona que conduïa
el vehicle XXXX, en el moment de la infracció.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
510482 per “no identificar al conductor del responsable d’una infracció, el titular del
vehicle degudament requerit a fer-ho”, en relació a la denúncia amb número
d’expedient 483301 relativa al butlletí 51067091 interposada per infracció de les
normes de trànsit i circulació de vehicles, per “circular a més de 70 km/h sent la
velocitat màxima autoritzada a 50 km/h per velocitat genèrica urbana”, d’acord al
que estableix l’article 50 del Reglament general de circulació; em plau informar-lo
que:
De l’expedient, cal destacar que la denúncia amb número de butlletí 51067091 es va
notificar a XXXX, titulars del vehicle amb matrícula XXXX.
L’empresa va presentar escrit en el qual identificava el conductor del vehicle en la
data de la denúncia, però no s’indicava l’adreça del conductor. Per aquest motiu, el 2
de juny de 2011 se li va notificar requeriment en el qual se li demanava que indiqués
l’adreça correcta del conductor en la data de la denúncia. L’empresa no va presentar
cap escrit de resposta al requeriment efectuat.
La manca de resposta al requeriment efectuat, va motivar l’inici del corresponent
expedient sancionador 510482 per infracció de l’article 9 bis 1 a), per no identificar al
conductor del responsable d’una infracció, el titular del vehicle degudament requerit
a fer-ho.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la correcta tramitació del
procediment sancionador en relació a l’expedient 510482, considero que no es pot
donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/54

DECISIÓ
En data 5 de març de 2012, el ciutadà JDR, formula queixa davant el defensor contra
la imposició d’una sanció per suposat estacionament d’un vehicle en zona reservada
a transport públic.
Examinat l’expedient administratiu i les al·legacions del sancionat hem de fer constar
les següents dades i circumstàncies:
Dia, hora i lloc de la infracció, segons la butlleta emesa per l’agent: 8 de novembre
de 2011, a les 15.12 h. i a l’Avinguda Ramon Folch, sense que s’especifiquin altres
circumstàncies identificatives del lloc. Import de la sanció: 200 euros. Fet sancionat:
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic de
viatgers (Bus o Taxi). La notificació no es va fer a l’acte, fent-se constar que “L’agent
denunciant es trobava en un altre servei prioritari en el moment de la denúncia”.
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El ciutadà va fer al·legacions, exposant els motius de la seva disconformitat amb les
apreciacions i deduccions de l’agent denunciant, al·legacions que varen ser
desestimades amb la contesta habitual i rutinària, “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”.
Que contra la desestimació de les al·legacions abans referides, el ciutadà va
interposar recurs de reposició, el 5 de març de 2012, i que segons comunicació
telefònica realitzada a l’Oficina del defensor el 24 de d’abril no ha estat contestat, raó
per la que ha demanat la intervenció del defensor.
Vist que el ciutadà reconeix que el dia de la sanció, el 8 de novembre de 2012 a les
15.12 h. es trobava dintre del seu vehicle, com sol fer cada dimarts, a l’espera que
arribés la TEISA de Banyoles per recollir el seu germà XXXX per portar-lo l’escola
especial XXXX de XXXX, davant la parada existent de taxis, i concretament a
l’entrada de vehicles a l’edifici de Correus.
Que el mateix va ser requerit per un agent, que se li va adreçar, per tal que marxes
del lloc on era, i així ho va fer, però que no li va notificar ni la intenció ni la decisió
de denunciar-lo. Prova de l’anterior és que l’agent va fer constar a la butlleta de
sanció que no la va entregar per trobar-se en un servei prioritari.
Considerant que les actuacions i decisions de l’administració s’han d’atendre al
principi de proporcionalitat, i també al principi de la bona fe, entenem que en aquest
concret cas no es donen els pressupostos objectius que puguin justificar la sanció
imposada. En primer lloc perquè no estem davant un estacionament, sinó davant una
parada momentània i puntual, sense que el conductor s’absentés del vehicle. I en
segon lloc, perquè l’agent sancionador no especifica el servei prioritari al que estava
adscrit, contradient la recomanació ja coneguda i acceptada per part de
l’Administració Municipal.
És per tot això que formulem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JDR, amb número de butlleta
50362073, per les raons i fets abans esmentats, i es torni a recordar als agents
municipals la necessitat d’actuar segons el principi de proporcionalitat i de fer constar
el servei prioritari al que estan adscrits quan deixen d’entregar a mà la butlleta de
sanció.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a la butlleta de denúncia 50362073
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per “estacionar un
vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic de viatgers (bus
urbà)”, d’acord amb el que estableix l’article 15 apartat 16, de l’Ordenança municipal
de circulació, em plau informar-lo que de l’expedient cal destacar que la denúncia es
va notificar el 13 de gener de 2012, al senyor JDR. El 26 de gener de 2012 va
presentar escrit d’al·legacions a la denúncia, i el 7 de febrer de 2012 l’agent
denunciant va emetre informe ratificant-la.
Les al·legacions presentades no permetien desvirtuar els fets denunciats, els quals es
consideraven provats d’acord amb l’article 14 del RD 320/1994, pel qual s’aprovà el
reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària, pel que van ser desestimades. El 2 de març de 2012 se li va
notificar la resolució sancionadora contra la qual va presentar recurs de reposició el 5
de març de 2012.
Respecte d’aquest expedient cal destacar que el senyor JDR no nega la comissió dels
fets pels quals va ser denunciat, això no obstant, a la vista de la documentació
justificativa aportada es va estimar el recurs de reposició, donant compliment a la
petició que es feia en la vostra recomanació en què se sol·licitava que es deixés
sense efecte la sanció.

2012/DCG/56

DECISIÓ
El ciutadà JRM, veí de Girona, formula, en data 6 de març de 2012, queixa davant
del Defensor.
Vist que a la butlleta de sanció hi figuren les següents dades: Data i hora: 27 de
desembre de 2011 a les 12.35 h. Lloc de la infracció: carrer de la Rutlla, 25. Fets
denunciats: estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres
zones destinades al trànsit de vianants.
El ciutadà que ens presenta la queixa, malgrat ha fet efectiu l’import de la denúncia,
vol deixar constància que nega els fets. No va estacionar sinó que va fer una parada,
mantenint el motor en marxa i sense absentar-se del mateix en cap moment.
El senyor JRM va parar el vehicle davant de XXXX, situat al carrer de la Rutlla, XXXX,
a fi que el seu company, XXXX, baixés a recollir una placa que tenia encarregada i
que l’havien avisat que ja estava feta.
Presenta escrit del seu company i justificant de XXXX conforme aquest dia 27 de
desembre de 2011 a les 12.35 h. el senyor XXXX va anar a recollir una placa que
tenia encarregada.
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El senyor JRM va fer una volta i va tornar al carrer de la Rutlla per recollir el seu
company, que ja tenia la placa i van marxar.
Atès que els articles 68 i 69 estableixen la diferència entre una parada i un
estacionament i atès que les circumstàncies exposades deixen constància que el que
va realitzar el senyor JRM va fer una parada i no un estacionament.
Atès que la presumpció de veracitat de la Policia Municipal, ho és sinó hi ha prova
aportada que la desvirtuí.
Atès que les proves aportades constaten els fetes exposats, formulem la següent
RECOMANACIÓ
Que per les raons i consideracions abans exposades, es deixi sense efecte i s’anul·li
la sanció amb número de butlleta 50355442.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/59

DECISIÓ
En data 8 de març de 2012, el ciutadà ALS formula queixa contra la sanció que se li
ha imposat per, suposadament, no identificar al conductor responsable d’una
infracció.
Vist que el ciutadà en qüestió, soci, gerent i representant legal de l’entitat XXXX,
propietària del vehicle XXXX, sancionat per excés de velocitat, en data 17 de gener
de 2011, es va assabentar de l’existència de la sanció a través de la publicació al BOP
número 94 de data 17 de maig de 2011, i que el 30 de maig va entrar per registre de
l’Ajuntament escrit identificant el conductor i proporcionant el domicili del mateix.
Vist que per resolució de l’Ajuntament, de 2 de juny de 2011, es requereix a
l’empresa titular del vehicle que aporti còpia de l’autorització administrativa que
habiliti al senyor XXXX per conduir a Espanya.
Que en data 22 de juny la societat requerida contesta que només pot aportar
fotocòpia de la resolució de concessió d’autorització de residència temporal i de
treball, perquè des de fa uns mesos el conductor del vehicle sancionat ja no treballa
a l’empresa.
Vist que l’Ajuntament, en data 24 d’agost de 2011, notifica a l’entitat propietària del
vehicle XXXX una sanció de 900 euros, tot indicant el següent:
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Fets denunciats: “No identificar al conductor responsable d’una infracció, el titular del
vehicle...” Motiu: “Atès que no s’han presentat al·legacions contra la denúncia dins
del termini establert.”
Que el ciutadà queixant va presentar escrit de disconformitat en nom de la societat
sancionada per considerar errònia l’afirmació de que no havia fet al·legacions, ja que
per escrits de data 30 de maig de 2011 i 22 de juny de 2011 va comunicar a
l’Ajuntament qui havia estat el conductor infractor.
Considerant que no es pot exigir a les empreses i ciutadans proves impossibles o que
no estiguin al seu abast al moment de ser requerits per tal d’acreditar determinats
extrems, i considerant que hem de partir de l’aplicació del principi de la bona fe,
connexionat amb el principi de presumpció d’innocència.
Considerant que en el present cas, dintre dels terminis legals, el legal representant
de l’entitat propietària del vehicle sancionat va posar en coneixement de
l’Ajuntament les dades identificatives de la persona que havia estat el conductor del
vehicle en el moment de la infracció.
En base als fets, els motius i consideracions abans relatats, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció, amb número de butlleta 90000001 i número
d’expedient 510455 imposada a la societat propietària del vehicle XXXX, per haver
posat en coneixement de l’Ajuntament, dins de termini, la identificació de la persona
infractora que conduïa l’esmentat vehicle el 17 de gener de 2011, a les 12.21 h. del
migdia (número d’expedient 482426).
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la recomanació en relació a l’expedient sancionador número 510455
corresponent a la infracció per no identificar al conductor responsable d’una
infracció, per part del titular del vehicle degudament requerit a fer-ho d’acord a
l’article 9bis 1a, en relació a la butlleta de denúncia 51067037 i expedient 482426
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per circular a 71 Km/h
sent la velocitat màxima autoritzada 50 Km/h per velocitat genèrica urbana, d’acord
amb l’article 50 del reglament general de circulació; em plau informar-lo que:
En la vostra recomanació es posa de manifest que l’empresa titular del vehicle va
complir amb els requisits exigits per la llei. No obstant això, en data 10 de juny de
2011 se li va notificar requeriment en el qual se li sol·licitava còpia de l’autorització
administrativa que habilitava al conductor del vehicle en la data de la denúncia,
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d’acord amb el que estableix l’article 9bis 1a, però l’empresa no va donar compliment
en els termes que se li sol·licitaven.
De l’expedient, cal destacar que l’empresa XXXX, no va donar compliment als termes
del requeriment efectuat. Malgrat això, d’acord amb la vostra recomanació i les
circumstàncies que s’exposen, considero que es pot donar per acceptada la vostra
recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/62

DECISIÓ
En data 9 de març de 2012, la ciutadana SMS es persona a l’Oficina del defensor de
la ciutadania i presenta queixa contra l’actuació i sanció imposada per un agent
municipal el dia 27 de febrer de 2012, en base als arguments i dades que
seguidament comentarem.
En data 27 de febrer de 2012, un agent municipal va redactar una butlleta de sanció,
la número 50362116, en la que es fan constar els següents extrems:
Lloc de la denúncia: C/ Bernat Boadas, cantonada Pl. Miquel de Palol.
Data, hora i quantia: 27 de febrer de 2012, a les 19.30 h., 200 euros.
Fet Denunciat: Estacionar en pas de vianants.
Es fa constar per l’agent que la butlleta no ha estat entregada en mà, indicant que
“el conductor del vehicle es troba absent en el moment de la denúncia”.
Vist que la ciutadana denunciada, el dia 28 de febrer presentà al·legacions contra la
sanció imposada, fent constar que: Els fets indicats per l’agent a la butlleta no es
corresponen a la realitat, donat que la reclamant es trobava dintre del vehicle en
marxa i amb els intermitents posats, perquè la seva mare havia baixat per a recollir
unes ulleres al XXXX, de la Plaça Miquel de Palol, XXXX, i que la parada va ser
momentània, i que en cap moment va estar absent del vehicle.
Vist que amb la seva queixa la ciutadana acredita, documentalment, que el dia de
referència i a l’hora de la sanció la seva mare havia recollit unes ulleres a l’òptica
mencionada, i que a més l’agent va fer baixar la finestra del vehicle i va llençar a
sobre el seient del copilot la butlleta de sanció, que ha acompanyat amb la queixa,
tot argumentant que és incomprensible que es digui a la butlleta que el conductor
era absent.
Considerant els fets concurrents, i l’acreditació de les circumstàncies al·legades per la
ciutadana, en especial la seva presència física en el vehicle sancionat, on esperava a
la seva mare que havia anat a recollir unes ulleres al XXXX.
Considerant que no es pot considerar com a estacionament el que és una simple
parada momentània, i que en cas d’obstaculitzar el trànsit, sigui de vehicles o
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vianants, la primera obligació de l’agent és prendre la mesura adequada per restablir
l’ordre, fent retirar el vehicle pel conductor, invitant-lo a marxar d’on era, amb les
conseqüències corresponents si no en fes cas.
Considerant a més que no és acceptable ni de sentit comú deixar una butlleta dintre
del vehicle, sense ni intentar fer l’entrega al conductor present ni adreçar-se al
mateix per restablir l’ordre i evitar el problema, i que el contingut de la butlleta no es
pot mantenir exclusivament en base a la presumpció de veracitat de l’agent, quan hi
ha elements objectius que indiquen, quan menys, un error del mateix, aquest
Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ
Que en atenció als raonaments anteriors, i en consideració als fets acreditats per la
ciutadana reclamant, aplicant el principi d’equitat i també de proporcionalitat, i
partint així mateix de l’exigència de probitat i objectivitat que tot agent públic ha de
mantenir en la prestació i realització dels seus serveis, recomanem que es deixi
sense efecte la sanció imposada, amb totes les seves conseqüències.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/67

DECISIÓ
En data 15 de març de 2012, la ciutadana DPR, compareix a l’Oficina del defensor de
la ciutadania i formula queixa contra la sanció imposada per la Policia Municipal el 14
d’octubre de 2011, amb butlletí de denúncia 50328796 i expedient número 529589.
Els fets que originaren la sanció, segons la butlleta emesa per l’agent actuant són els
següents: data i hora: 14 d’octubre de 2011 a les 23.40 h. Lloc: plaça de l’Oli,1. Fets
denunciats: Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres
zones destinades al trànsit de vianants, amb targeta de minusvàlid no visible.
Import: 200 euros.
En data 22 de desembre de 2012, la reclamant va presentar escrit d’al·legacions,
fent constar que efectivament l’esmentat dia havia deixat estacionat el seu vehicle a
la plaça de l’Oli en un lloc destinat a càrrega i descàrrega i amb la corresponent tarja
de minusvàlida, de la que ella disposa per està afecta de greus limitacions físiques
per caminar. També es va entrevistar amb el regidor de via pública per manifestar-li
la seva disconformitat amb la sanció i acreditar que la tarja de minusvàlida de que
disposa és vigent. També fa constar que no impedia ni molestava la circulació de
vehicles.
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La reclamant diu no haver rebut contesta a les al·legacions i que a finals del mes de
maig ha rebut la corresponent providència de constrenyiment.
Considerant els diversos elements de la denúncia, i partint del fet innegable, que el
propi agent municipal reconeix, que hi havia la tarja de minusvàlid, i que no
obstaculitzava la circulació, tenint en compte també l’hora de l’estacionament (23.40
h.), aquest defensor, aplicant els principis de proporcionalitat i equitat fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció, amb número de butlleta 50328796 imposada a la
ciutadana DPR en data 14 d’octubre de 2011, pels motius i consideracions abans
exposats.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/70

DECISIÓ
En data 20 de març de 2012, el ciutadà JJMG formula queixa davant el Defensor
referent a una sanció imposada per estacionar als voltants de l’Hospital Josep Trueta.
Desprès d’examinar els fets i circumstàncies exposades pel ciutadà i un cop revisat
l’expedient sancionador, hem de fer constar el següent:
Pel que fa a la denúncia de l’agent de data 30 de gener de 2012, en la que
textualment fa constar: Lloc: Avinguda de França, davant número XX. Fet imputat:
“Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones
destinades al trànsit de vianants”.
Vist que en aquestes dates, tal i com es constata per la notícia al diari que adjunta el
ciutadà, es va produir un col·lapse de vehicles als voltants de l’Hospital Josep Trueta
degut a l’entrada en funcionament dels mòduls de les noves consultes externes.
Atès el desconcert que es provoca en la ciutadania, usuària i treballadors de
l’Hospital el fet que habitualment es pugui aparcar en determinades zones i de cop
un dia tots els vehicles resultin sancionats.
Vist que en la zona on va deixar el vehicle estacionat no hi ha cap senyal que
prohibeixi l’estacionament, i vist que es tracte d’un voral on habitualment hi ha
vehicles.
Atès que el conductor es trobava amb la obligació d’haver d’exercir les seves
funcions com a metge de l’Hospital sense possibilitat de poder aparcar degut al
col·lapse que hi havia.
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Atès que el vehicle no molestava la circulació, ni impedia el pas de vianants i segons
l’acord adoptat amb el cap de la Policia Municipal de no sancionar els vehicles que
estacionen en aquesta zona, llevat que algú requereixi la intervenció de la grua o es
constati que molesta la circulació, tot això en consideració al problema que s’ha
generat per la dràstica reducció de places d’aparcament, sense haver-se adoptat
mesures adients per facilitar l’accés dels usuaris, treballadors i visitants de l’Hospital
Trueta.
Atès tot l’exposat es formula la següent
RECOMANACIÓ
Si no hi ha constància de la petició d’intervenció de la grua o de l’agent sancionador
per produir molèsties o dificultar la circulació, ateses les circumstàncies i els
arguments exposats i en relació amb l’acord adoptat amb el cap de la Policia
Municipal, es deixi sense efecte la denúncia amb el número de butlleta 50369802.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/81

DECISIÓ
En data 29 de març de 2012, la ciutadana EA formula queixa davant el Defensor
referent a dos sancions de trànsit: en una se l’imputa manipular dispositius de
telefonia mòbil i en l’altra per estar aparcat en una plaça destinada a minusvàlids.
Per simplificar els expedients motiu de queixa, hem decidit respondre les dues
queixes en una única resolució.
Desprès d’examinar els fets i circumstàncies i també els expedients sancionadors de
l’Administració Municipal hem de fer constar el següent:
Pel que fa a la denúncia de l’agent de data 7 de setembre de 2011, en la que
textualment fa constar: Lloc: Passeig Devesa/Caterina Albert. Fet imputat: “conduir
utilitzant dispositius de telefonia mòbil que requereixen intervenció manual”.
Vist que en aquest cas la ciutadana va ser aturada per l’agent, i es va negar a signar
perquè estava disconforme amb l’apreciació del policia municipal actuant, tot negant
que hagués telefonat.
Donat que no hi ha altres elements de judici o fets que permetin al Defensor donat
credibilitat a la ciutadana en front de la presumpció de veracitat de que gaudeix
l’agent, desestimem la queixa i així li comunicarem a la ciutadana.
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Pel que fa a la segona denúncia de data 5 de juliol de 2011, imposada per estar
estacionat el vehicle XXXX en espai destinat a minusvàlids, cal fer les següents
consideracions:
El marit de la signant és tetraplègic, i el dia en qüestió havien acudit al Jutjat perquè
tenien un judici, segons ha acreditat documentalment. Disposen de targeta de
minusvàlid. L’agent fa constar que la targeta no era visible.
Considerant que tota administració i els servidors públics han d’actuar amb el principi
de proporcionalitat.
Que en el cas que ens ocupa la realitat de l’existència de la minusvalidesa queda
suficientment acreditada, així com el fet i la causa que originà l’aparcament en plaça
destinada a minusvàlids.
És per tot l’exposat que formulem la següent:
RECOMANACIÓ
Deixar sense efecte la denúncia imposada el dia 4 de juliol de 2011, amb número de
butlleta 50342665 i continuar el procediment pel que fa a la denúncia amb número
de butlleta 50348707.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a la butlleta de denúncia 50342665
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; em plau informar-lo que:
En la valoració de l’expedient, s’extreu que en la butlleta de denúncia l’agent de la
Policia Municipal va fer constar que la targeta de minusvàlids no era visible.
L’ús 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 3.7 estableix que la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució concedida de conformitat amb el
procediment que preveu el decret tindrà validesa a tots els municipis de Catalunya,
acreditant la persona titular per gaudir dels beneficis específics que els ajuntaments
respectius tinguin establerts en aquesta matèria. El mateix article estableix
específicament que “s’haurà de col·locar de manera visible en el vehicle que
condueixi o transporti una persona titular de la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució, en qualsevol de les seves dues submodalitats”.
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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”; i 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 vehicle amb matrícula XXXX es trobava estacionat sense
disposar de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució visible.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considero que es no pot donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense
efecte la sanció.

2012/DCG/82

DECISIÓ
En data 3 d’abril de 2012, el ciutadà JCI i la seva germana MCI va formular queixa
referent a la imposició d’una sanció de 200 euros, per desacord amb la mateixa, en
base a les circumstàncies personals del reclamant.
Segons la butlleta emesa per l’agent policial corresponent, les dades rellevants son
les següents: Data, hora i lloc: 27 d’abril 2012, a les 09.09 h., carrer Bernat
Boades,31. Fets denunciats: Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a
reserva d’estacionament, llevat dels autoritzats (discapacitats, serveis de seguretat o
d’urgències,etc.). El vehicle figura a nom del senyor JBLL, marit de la senyora MCI i
cunyat del ciutadà JCI.
Vist que el ciutadà JCI, conjuntament amb la seva germana, MCI va presentar
al·legacions contra la sanció, i que en resum es concreten en al·legar i acreditar que,
efectivament, aquell dia havia estacionat el vehicle sancionat en lloc destinat a
minusvàlids, que el reclamant té reconeguda una minusvàlua per causa de la polio
que pateix des del seu naixement, i que, per ignorància tenien la targeta de reserva
d’estacionament per a minusvalidesa caducada des de feia un mes i mig,
aproximadament, i que immediatament després de la sanció va renovar-la a
l’Ajuntament.
I atès que la ciutadana manifesta i acredita que des de l’inici de l’expedient
administratiu s’ha personat en tres ocasions distintes davant l’Oficina d’Atenció
Ciutadana per desfer els malentesos i acreditar la personalitat dels que, el dia dels
fets, varen disposar del vehicle en qüestió.
Vist que la resposta de l’ajuntament, a part d’afirmar que l’escrit d’al·legacions no va
ser ratificat oportunament pel reclamant, indica que l’escrit presentat no aporta cap
element de judici ni acredita cap mitjà de prova fefaent que desvirtuï el contingut de
la resolució.
Vist que efectivament, el ciutadà JCI presenta unes limitacions físiques cròniques i
permanents des del seu naixement, que l’obliguen a anar en cadira de rodes.
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Considerant que, malgrat els límits o problemes burocràtics i formals que el dret
planteja habitualment, el defensor té entre les seves competències entrar a analitzar
els problemes que se li sotmeten a la seva consideració, valorant totes les
circumstàncies i dades concurrents, des de l’òptica de l’equitat, i també d’humanitat.
Considerant que la proporcionalitat de les conseqüències de les decisions
administratives respecte a la ciutadania és una exigència legal i a més de sentit
comú, i partint, en aquest cas concret, del fet que les persones interessades i
afectades per la utilització del vehicle sancionat han justificat que continuen
persistint les causes i raons per gaudir de la targeta de reserva d’estacionament per
a minusvalidesa. (Veure recomanació d’ofici 2012/DCG/143-O)
Considerant que sobre les qüestions merament formals, hauria de tenir prevalença la
situació real i objectiva, sempre i quan no atempti contra el principi de legalitat i
ajudi a humanitzar l’aplicació de les normes i ordenances, el defensor, en aquests
cas concret, formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada, amb número de butlleta 50334087
per les raons i motius abans exposats i argumentats, tot lamentant que
l’Administració Municipal, en algunes ocasions, deixi sense resposta fonamentada i
motivada les seves decisions, o les fonamenti exclusivament en una resposta o causa
formal.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/83

DECISIÓ
En data 3 d’abril de 2012, el ciutadà FGG, formula queixa davant el defensor contra
la imposició d’una sanció per “estacionar un vehicle on destorbi greument la
circulació d’altres vehicles sense tallar totalment el trànsit de la via”, a l’estació
d’Autobusos, el dia 29 de desembre de 2011.
Malgrat el ciutadà decideix pagar la denúncia amb el 50 % de descompte, vol deixar
constància de la seva disconformitat amb el contingut de la denúncia.
El dia 29 de desembre, en el que va ser sancionat, va parar un moment a l’estació
d’autobusos perquè baixés la seva dona del vehicle, doncs havia d’agafar un
autobús.
Segons el contingut de la mateixa denúncia:
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El senyor FGG és sancionat per “estacionar un vehicle on destorbi greument la
circulació ....” quan a continuació, l’agent fa constar com a causa de la no notificació
a l’acte de la denúncia que “el vehicle es trobava en marxa i l’agent denunciat no
estava motoritzat”.
És evident que en aquestes dues afirmacions existeix una contradicció objectiva, un
vehicle no pot estar estacionat i al mateix temps trobar-se en marxa. L’explicació
d’aquesta contradicció, segons el ciutadà, és que el vehicle no estava estacionat sinó
parat i, un cop va baixar la seva dona, el vehicle va circular.
Atès que no és la primera vegada que tramitem queixes en aquestes mateixes
circumstàncies.
Atès que el Reglament de circulació contempla la diferència entre parada i
estacionament.
Considerant que les actuacions i decisions de l’administració s’han d’atendre al
principi de proporcionalitat, i també al principi de la bona fe, entenem que en aquest
cas concret no es donen els pressupostos objectius que puguin justificar la sanció
imposada. En primer lloc perquè no estem davant un estacionament, sinó davant una
parada momentània i puntual, sense que el conductor s’absentés del vehicle, fet
constatat per la mateixa declaració de l’agent. I en segon lloc, perquè creiem que
l’import i qualificació d’aquesta sanció és totalment desmesurat i fora de proporció.
És per tot això que formulem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà FGG, amb número de
butlleta 50346396, per les raons i fets abans esmentats, i es torni a recordar als
agents municipals la necessitat d’actuar segons el principi de la proporcionalitat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador número
1004366 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles sense tallar totalment
el trànsit de la via, d’acord al que estableix l’article 15 apartat 3a de l’Ordenança
municipal de circulació; em plau informar-lo que:
Al revisar l’expedient, s’ha pogut constatar que el senyor FGG va procedir al
pagament de la multa el dia 24 de febrer de 2012. Aquest es va realitzar en
voluntària, amb una reducció del 50% de la sanció i dins del termini establert a
l’article 79 del RDL 339/1990, de 2 de març, per la qual cosa s’ha seguit el
procediment sancionador abreujat . Tal com estableix l’article 80, un cop realitzat el
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pagament en aquestes condicions s’entén el procediment sancionador conclòs i la
renúncia a formular al·legacions, i en el cas que fossin formulades, es tindrien per no
presentades. Aquestes condicions consten a l’anvers de la butlleta i notificació de la
denúncia.
Per tot l’anterior, atès que el senyor FGG va renunciar al seu dret a reclamar sobre
els fets que havien motivat la denúncia, considero que no es pot donar per
acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/90

DECISIÓ
La ciutadana, FMS, presenta una queixa davant el Defensor de la ciutadania, per
disconformitat amb la sanció imposada en data 8 de novembre de 2011, per les
raons que posteriorment s’exposen.
En la butlleta de sanció, es fa constar el següent:
Lloc: Plaça Pompeu Fabra, 11 a les 16.58 h. Fets: “estacionar un vehicle on destorbi
greument la circulació d’altres vehicles tallant totalment el trànsit de la via”. Import
200€.
La ciutadana presenta al·legacions, negant els fets que consten a la butlleta i
exposant que el dia 8 de novembre de 2011, va anar a presentar un document al
Departament d’Ensenyament tal i com acredita amb el justificant d’assentament que
adjunta.
Que mentre ella va anar a presentar el document a la Generalitat, la seva filla, que
era qui conduïa, es va aturar davant de l’establiment Stein, on hi havia altres vehicles
parats i es va quedar dins el cotxe de tal manera que no impedia la circulació, ni de
l’autobús, que sovint passa per aquesta plaça, ni d’altres vehicles, tal i com les
fotografies adjuntes ho demostren.
Així doncs, de cap manera accepta l’afirmació que dificultava la circulació, i molt
menys que ho feia greument, tallant totalment el trànsit de la via.
Tampoc està d’acord amb l’afirmació que el conductor del vehicle es trobava absent
en el moment de la denúncia, afirma que la seva filla era dins el vehicle, en la
situació de conductora.
També vol fer contar que en el moment que va tornar de presentar el document, va
veure passar el vehicle de la Policia Municipal, que suposa que és qui va agafar la
seva matricula per sancionar amb posterioritat, per tant no es pot afirmar que es
tallava totalment el trànsit de la via.
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Atenent la documentació que acredita la presentació d’assentament a la Generalitat,
que senyala que ho va fer a les 16.57 h., i atès que a les 16.58 h. va ser l’hora en
que l’agent la va sancionar, segons l’hora indicada en la butlleta.
Ateses les fotografies adjuntes que constaten la possibilitat de parar en el lloc on,
concretament la ciutadana va ser sancionada, sense dificultar la circulació, ni tallar el
trànsit a la via.
Atenent el fet que si, tal i com es fa constar a la butlleta, es tallava totalment el
trànsit o destorbava greument la circulació, aquest defensor es qüestiona com és que
el vehicle policial va poder passar i també perquè els agents no varen aturar-se per
parlar i fer marxar la persona que estava en el vehicle.
Ateses aquestes circumstàncies, es formula la següent:
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana FMS, i s’anul·li el butlletí
de denúncia 50362079, per les raons abans exposades i al mateix temps es recordi a
la Policia Municipal la conveniència i necessitat de comprovar si en un vehicle
estacionat en lloc inadequat hi ha la persona responsable del mateix i si és així
comunicar-li el que sigui pertinent.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/95

DECISIÓ
En data 12 d’abril de 2012, una ciutadana presenta queixa per la imposició d’una
sanció en data 8 d’agost de 2011, i demana la intervenció del Defensor, aportant la
reclamació i escrit d’al·legacions formulat davant l’Ajuntament, i que han estat
desestimades.
Vist que a la butlleta de sanció es fan constar els següents extrems:
Dia i hora: 8/8/2011, a les 11.54 h. hores. Lloc: Plaça Catalunya s/n. Fet denunciat:
“Estacionar en zona de càrrega”. Observació: presenta targeta minusvàlids
fotocopiada.
Vist i comprovat que la reclamant disposa de la targeta de minusvàlid i que la
qualificació legal de trobar-se afecta de les limitacions que originaren tal declaració
no han variat, motiu pel qual continua essent titular de l’esmentada targeta i que
segons tots els indicis el dia dels fets era ella mateixa la que utilitzava el vehicle
sancionat.
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Considerant que de l’expedient administratiu no es dedueix amb la necessària
objectivitat que la targeta fos efectivament una còpia o fotocòpia, i que es podria
tractar d’un possible error, extrem que no espot comprovar per inexistència d’altres
proves més enllà de la paraula de l’agent denunciant i de la queixant, i que
d’immediat va acreditar ser portadora de la targeta original.
Considerant que talment com hem argumentat en altres ocasions no es poden
demanar proves impossibles a la ciutadania i que el principi de la bona fe ha de regir
les relacions entre persones i de la ciutadania amb l’administració i viceversa, per
evitar la indefensió de la reclamant fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció, amb número de butlleta 50349529 imposada a la
ciutadana MILM, per les raons exposades, tot recordant que d’ofici el defensor ja ha
argumentat que s’ha de poder sancionar els infractors que utilitzen indegudament els
drets de targetes de minusvàlids, tenint per no vàlides tant les fotocòpies com les
targetes caducades.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/96

DECISIÓ
La senyora MILM presenta una queixa referent a una sanció imposada per “parar un
vehicle on destorba la circulació de vehicles” al carrer de Salt.
El defensor un cop revisat l’expedient i les circumstàncies exposades per la titular del
vehicle, fa les següents argumentacions i formula la següent recomanació:
De la mateixa butlleta de denúncia observem:
- No queda especificat el lloc concret de la denúncia, doncs diu carrer de Salt però
sense indicar el número del carrer. Aquest fet produeix indefensió doncs, la senyora
MILM desconeix quina era la situació i no recorda la infracció.
- La denúncia no es va notificar en el moment de produir-se la infracció, segons la
butlleta, perquè l’agent denunciant es trobava en un altre servei prioritari, sense
especificar de quin servei prioritari es tractava.
- La titular del vehicle també és titular de targeta de reserva d’estacionament per a
minusvàlids i en tot cas, el vehicle el conduïa el seu marit, que suposa que va parar
perquè ella pogués baixar.
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Atès que la sanció especifica que es tractava d’una parada i no d’un estacionament i
atès que la persona sancionada és titular de la targeta de reserva d’estacionament
per a minusvàlids.
El defensor formula la següent
RECOMANACIÓ
Atenent les circumstàncies i arguments exposats que es deixi sense efecte la sanció
amb número de butlleta 50366944, i novament es recordi a la Policia Municipal que
han d’indicar quin servei prioritari els impedeix la notificació d’una denúncia en el
moment de la seva infracció.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/120

DECISIÓ
La ciutadana EPB, en data 24 d’abril de 2012, compareix davant el Defensor de la
ciutadania i formula queixa contra la sanció de 200 euros, per haver estacionat en
lloc limitat a vehicles autoritzats.
Segons la butlleta de sanció emesa per l’agent sancionador, les dades i
circumstàncies de la infracció són les següents: Data i hora: 16/09/2011 a les 20.46
h. Lloc: Plaça Sant Feliu s/n. Fets denunciats: estacionar un vehicle en una zona
senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat dels autoritzats (discapacitats,
serveis de seguretat o d’urgències, etc.).
La ciutadana abans esmentada va formular al·legacions contra la sanció imposada,
acreditant que disposava de la targeta de minusvàlid i aportant la documentació
acreditativa de tal circumstància. No obstant l’Ajuntament, a la vista de tals
al·legacions, es va limitar a reproduir la contesta negativa que, de forma rutinària,
sol donar als escrits d’al·legacions contra les sancions relatives a l’àmbit de la via
pública, tot i que el Defensor des de fa temps aconsella que les al·legacions de la
ciutadania s’han de contestar de forma motivada, tot donat resposta clara i concreta
als motius o fets exculpatoris de la persona sancionada.
Reiteradament hem manifestat que la decisió i actuació del defensor es fonamenta
en escoltar, valorar i decidir sobre les queixes i problemes que se li plantegen amb
llibertat de criteri i partint de l’aplicació de la legalitat, però també de l’equitat, per
així buscar i donar un tracte just al ciutadà que se sent agraviat per l’actuació o
decisió de l’Ajuntament, tot assumint que no sempre aquesta proposta sigui
acceptada pels responsables últims de la Corporació Municipal. En el cas concret que
ens ocupa haig de deixar ben patent el respecte del defensor per l’agent municipal
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que va redactar la butlleta i va imposar la sanció a la ciutadana que formula la
queixa. L’agent va actuar aplicant la normativa i complint la seva obligació, donat
que per descuit la ciutadana no havia deixat posada la targeta de minusvàlid.
Considerant, però, que a la vista de les al·legacions i de l’acreditació de que la
persona sancionada, com a minusvàlida que és, presenta un grau de disminució que
acredita que disposa de la pertinent autorització i per tant del dret a estacionar en
zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, i que això ho va provar al moment
de presentar les corresponents al·legacions, entén el Defensor que hauria d’haver
estat motiu de consideració i rectificació per part dels responsables polítics de
l’Administració Municipal. No fer-ho així és donar excessiva i injusta prevalença a les
simples formalitats legals en front de la realitat, i per tant és obviar l’equitat.
Per tots aquests fets i arguments, el Defensor de la Ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 50360243, imposada a la
ciutadana, EPB, partint de la realitat objectiva i incontestable de que reuneix les
condicions i l’autorització pertinent per estacionar en zones reservades a persones
amb minusvalidesa.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/121

DECISIÓ
La ciutadana EPB, en data 24 d’abril de 2012, compareix davant el defensor de la
ciutadania i formula queixa contra la sanció de 30 euros, per haver estacionat en lloc
reservat a vehicles autoritzats.
Segons la butlleta de sanció emesa per l’agent sancionador, les dades i
circumstàncies de la infracció son les següents: Data i hora: 11 de gener de 2012 a
les 12.17 h., lloc: carrer del Carme. Fets denunciats: estacionar un vehicle en una
zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en lloc visible el
comprovant horari.
La ciutadana va fer al·legacions contra la sanció imposada, acreditant que disposava
de la targeta de minusvàlid i va manifestar, i així s’ha acreditat, que al moment de la
sanció es trobava entrevistant-se amb el regidor de via pública del nostre
Ajuntament, amb la finalitat de reclamar per una sanció anterior i demostrar, amb
l’original, que era titular acreditat d’una targeta de minusvàlida. Per decret d’alcaldia
de 9 de març es varen desestimar les al·legacions, sense entrar a valorar les
mateixes ni els motius d’oposició a la sanció.
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Considerant que, malgrat no posar en qüestió l’actuació de l’agent municipal actuant,
que va fer el que li és exigible, el defensor pensa que les circumstàncies concurrents
i els fets acreditats per la queixant tenen suficient entitat com perquè, aplicant el
principi d’equitat, es deixés sense efecte la sanció imposada.
Considerant que el principi de proporcionalitat ha de presidir les decisions
administratives, i que cal donar confiança a la ciutadania respecte a que les seves
al·legacions i reclamacions son degudament valorades i estudiades, donant peu fins i
tot a rectificacions de decisions ja preses, el defensor de la ciutadania formula la
següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana, EPB, número
d’expedient 1804357 partint de la realitat objectiva i incontestable de que reuneix les
condicions i l’autorització pertinent per estacionar en zones reservades a persones
amb minusvalidesa, i en especial per haver acreditat que al moment de
l’estacionament en qüestió estava entrevistant-se amb el regidor de via pública.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/138

DECISIÓ
En data 7 de maig de 2012, la ciutadana PRP presenta a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania de Girona una queixa contra l’actuació sancionadora de l’Ajuntament, per
fets i circumstàncies que a continuació s’indiquen.
Segons les dades que l’agent sancionador va fer constar a la butlleta de sanció
número 50365698, a la ciutadana PRP se li va imposar una sanció de 90 euros, i la
grua va procedir a retirar el seu vehicle el dia 14 de febrer de 2012, a les 10.15 h.
del matí, quan estava estacionat al carrer Pau Vila i Dinarés, per infringir,
suposadament, el següent precepte: “estacionar en un lloc prohibit temporalment
per poda d’arbres”.
Reclamat l’expedient administratiu i estudiat el cas plantejat per la ciutadana,
desprès de mantenir algunes entrevistes amb personal tècnic, així com amb el cap
de la Policia Municipal i el mateix regidor de l’Àrea de Seguretat.
Vistes les al·legacions efectuades per la reclamant, i considerant especialment
l’afirmació, no desmentida per ningú, que abans d’aparcar en el lloc indicat, com feia
habitualment aquesta persona, va preguntar als operaris que feien la poda dels
arbres si podia aparcar allà, i que la resposta va ser que podia deixar tranquil·lament
el cotxe perquè en aquella banda del carrer ja havien fet la poda i no molestava.
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Considerant que en tot l’expedient no hi ha cap indici que la retirada per la grua es
fes a instància dels operaris que podaven, ni de ningú que s’hagués queixat contra
l’estacionament del vehicle en qüestió.
Considerant que possiblement la retirada i sanció es devia produir per una actuació
d’ofici dels responsables de la grua, moguts per les indicacions formals de les senyals
de prohibició temporal d’aparcament, sense para esment que en aquella zona ja
s’havia podat i retirat el material corresponent a la poda, i que per tant ja no es
donava la circumstància que havia justificat la prohibició temporal.
Considerant que la ciutadania te dret a confiar en la paraula dels empleats públics, i
a no dubtar que per sobre de les situacions formals impera el sentit comú i la
confiança en les indicacions del servidors o treballadors de l’administració,
especialment quan dels fets objectius constatables es pot deduir que l’acció
realitzada no atempta contra drets aliens ni perjudica a ningú, com era el cas.
Aquest defensor arriba a la conclusió que l’actuació i decisió de sanció i retirada per
la grua del vehicle de la ciutadana reclamant no ha estat correcta i per tant formula
la següent
RECOMANACIÓ
Que, pels fets i motius abans exposats, refermant el compromís d’incentivar la
confiança de la ciutadania en les seves administracions i els servidors públics, es
deixi sense efecte la sanció indicada i se li retorni l’import abonat pel servei de grua.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació amb l’expedient sancionador número
1010749 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle en una zona temporalment prohibida per poda d’arbres, d’acord al que
estableix l’article 15 apartat 24 de l’Ordenança municipal de circulació, em plau
informar-lo que de l’expedient, cal destacar que el 21 de febrer de 2012 la senyora
PRP va presentar al·legacions a la denúncia, les quals van ser desestimades. El 29 de
febrer de 2012 es va sol·licitar informe de senyalització en el qual es va acreditar que
s’havia realitzat d’acord amb la normativa.
Les al·legacions presentades no permetien desvirtuar els fets denunciats, els qual es
consideraven provats d’acord amb l’article 14 del RD 320/1994, pel que s’aprovà el
reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària, pel que van ser desestimades. El 24 d’abril de 2012 se li va
notificar la resolució sancionadora.
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La taxa pel servei de grua i dipòsit municipal de vehicles es va aplicar correctament
d’acord amb el que estableix en la normativa, i per tant es proposa no retornar
l’import abonat per aquest concepte.
Respecte a l’expedient 1010749 cal destacar que la tramitació administrativa s’ha fet
correctament, això no obstant, atenent la vostra recomanació, considerem que es
pot donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/144

DECISIÓ
En data 10/5/12, la ciutadana FJD formula queixa per la imposició d’una sanció per
haver estacionat en reserva d’espai per a minusvàlids, i retirada del vehicle per la
grua municipal.
Contra tal sanció, la ciutadana va formular escrit d’al·legacions que han estat
desestimades, sense que en la contestació a tal escrit s’hagin argumentat ni
contestat les circumstàncies i fets acreditats per la recorrent.
Les dades que figuren a la butlleta de sanció núm. 50376866, són les següents:
Data: 1 de març de 2012 a les 8.55 h. Lloc: carrer Tuyet Santamaria s/n. Fet
denunciat: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva
d’estacionament, llevat dels autoritzats (discapacitats, serveis de seguretat o
d’urgències, etc). Import: 200 euros.
Vist que la recorrent acredita degudament que el motiu del seu estacionament
momentani en lloc destinat a beneficiaris de targeta de minusvàlids va ser una
necessitat urgent i inaplaçable del marit de la conductora, LLA, que està afectat
d’una greu minusvalidesa i que pateix incontinència urinària.
Vist que el dia de la sanció va acudir al CAP de Montilivi per a una extracció
sanguínia, i que, segons s’al·lega, pel nerviosisme i la urgència biològica no varen
reparar en posar la targeta de minusvàlid de que disposen.
Considerant que dels fets i circumstàncies degudament acreditats a l’expedient
administratiu, resulta que la sancionada hauria acompanyat el seu marit, amb
targeta de minusvàlid al CAP de Montilivi, l’1 de març de 2012, per a una extracció
de sang, i que per una necessitat biològica urgent varen oblidar col·locar la targeta
que els autoritza a estacionar en lloc de reserva per a minusvàlids.
Considerant que l’actuació policial va ser correcta, doncs es varen limitar a donar
compliment a la lletra de la norma que figura a l’Ordenança corresponent, però que
tal decisió hauria d’haver estat valorada i revisada en funció de les circumstàncies
que amb posterioritat a la sanció s’han acreditat.
Considerant que, sense recriminar l’actuació policial, és necessari humanitzar i
flexibilitzar l’aplicació de les normes des de l’equitat i el sentit humanitari i de
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protecció de la ciutadania en base als fets objectius i circumstàncies que s’acrediten
en cada cas, aquest Defensor pensa que en aquest cas concret és procedent deixar
sense efecte la sanció imposada, per les raons abans esmentades.
I per tant fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada a la ciutadana FJD, en base a
l’acreditació de que disposava la targeta de minusvàlid i que una necessitat biològica
urgent va ser la causa de que no l’hagués deixat en lloc visible com exigeix la
normativa.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació, en relació a l’expedient sancionador
corresponent a la butlleta de denúncia 50376866 per infracció de les normes de
trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un vehicle en una zona senyalitzada
com a reserva com a reserva d’estacionament, llevat dels autoritzats, d’acord amb el
que estableix l’article 15 apartat 17 de l’Ordenança municipal de circulació, em plau
informar-lo que:
En la revisió de l’expedient cal destacar que la denúncia es va interposar l’1 de març
de 2012, i el mateix dia la senyora FJD va presentar al·legacions contra la denúncia,
les quals van ser desestimades. El 4 de maig es va notificar la resolució
sancionadora.
Malgrat els fets exposats, la documentació aportada i les circumstàncies acreditades
en la vostra recomanació, considerem que es pot donar per acceptada la vostra
recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/147

DECISIÓ
En data 10 de maig de 2012, la ciutadana MOE formula queixa per sanció de 200
euros, imposada a causa d’estacionament en zona de càrrega i descàrrega.
Segons les dades que consten a la butlleta 50372675 les circumstàncies que
motivaren la sanció son les següents: Lloc, dia i hora: Carrer Ramon Muntaner, XX, el
dia 15 de març de 2012, a les 12.10 h. Fets denunciats: Estacionar un vehicle en una
zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, llevats dels autoritzats.
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Contra tal sanció la ciutadana va formula al·legacions el 23 de març de 1012, i
fonamentalment argumenta que és persona afectada per una malaltia crònica i
especialment de fibromialgia, adjuntant un certificat mèdic acreditatiu, que procura
sempre aparcar correctament i que aquell dia, en no trobar-se be i no haver trobat
alternativa, va estacionar el seu vehicle els minuts imprescindibles per recollir la
compra del cotxe i pujar-la al seu pis, C/ Ramon Muntaner, XX.
Vist que la desestimació de les al·legacions es limita a repetir el que se sol dir en la
quasi totalitat d’expedients de multes o sancions, “que es donen per provats els fets i
que el procediment ha estat l’adequat”, sense analitzar ni contestar el que al·legava
la ciutadana en qüestió.
Considerant que la mateixa ciutadana reconeix que el vehicle no el va deixar en un
lloc pel que ella estigués autoritzada, que l’agent municipal, complint les disposicions
de l’ordenança va actuar correctament en el moment de sancionar, conforme indica a
la butlleta corresponent.
Considerant, però, que a la vista dels antecedents de la reclamant i de les
al·legacions que ha formulat relatives a que mai ha estat sancionada, que sempre
intenta buscar alternatives per evitar justament aparcar on no està autoritzada, que
està afecta d’una malaltia crònica i que l’ocupació de l’estai reservat a càrrega i
descàrrega va ser pel temps o minuts necessaris per pujar la compra al seu pis (s’ha
de considerar que l’aparcament o estacionament va ser davant el número XX del
carrer XX i ella viu al número XX del mateix carrer), i valorant també el desequilibri
econòmic que la quantia de la sanció representa per a una economia familiar.
Considerant totes aquestes circumstàncies, sense recriminar l’actuació policial, però
aplicant el principi d’equitat, aquest defensor proposa a l’alcaldia la retirada i
anul·lació de la sanció imposada.
Per tot això fem la següent
RECOMANACIÓ
Que s’anul·li la sanció de la butlleta 50372675, i es deixi sense efecte la mateixa, per
les raons i arguments abans esmentats, tot reiterant la necessitat que l’ajuntament
doni resposta raonada i motivada a les reclamacions i al·legacions de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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2012/DCG/173

DECISIÓ
En data 30 de maig de 2012, el ciutadà JCJA, formula queixa per la imposició d’una
denúncia relacionada amb la venda d’objectes fabricats per ell mateix, a la porta de
la catedral de Girona.
Examinats els antecedents, revisat l’expedient administratiu i a la vista de les
diverses actuacions, el defensor s’ha entrevistat amb el cap de la Policia Municipal i
amb el regidor, per tractar la queixa del citat ciutadà, havent convingut que per a la
imposició de la sanció no s’han seguit tots els tràmits legals, havent-se creat
indefensió al ciutadà.
Val a dir que, al marge de la sanció sobre la que estem argumentant, a petició del
Defensor, en el seu dia, es va procedir a retornar a l’esmentat ciutadà les peces
d’artesania que se li havien incautat el dia de la denúncia, com a mesura cautelar,
(unes polseres, uns penjolls i uns anells) per part de la Policia Municipal.
Vist que la proposta de la instructora de l’expedient va ser la d’imposar al ciutadà
una sanció de 90 euros, en base a l’aplicació de la normativa prevista a l’Ordenança
general de convivència ciutadana i que va ser ratificada per l’Alcaldia de Girona.
Considerant que en els tràmits administratius realitzats, donat que es tracta d’un
procediment sancionador, no s’han observat, a criteri d’aquest Defensor, totes les
condicions i garanties d’aquest procés, havent-se produït indefensió del reclamant
Es formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la denúncia objecte de l’expedient sancionador número
2011007349 instruït al senyor JCAA per venda ambulant sense llicència segon
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana per considerar que el procediment
s’ha portat a terme sense les corresponents condicions i garanties necessàries per la
defensa del ciutadà.

2012/DCG/177

DECISIÓ
En data 6 de juny de 2012, el ciutadà JPP es persona a l’Oficina del Defensor i
formula queixa contra l’actuació i la sanció d’un agent municipal.
Estudiat el cas, i examinats tots els elements de judici que s’han posat en
consideració del Defensor de la Ciutadania, tant els que figuren a la butlleta de
sanció com les al·legacions i proves aportades pel ciutadà i les constatacions
efectuades per la nostra oficina arribem a les següents constatacions:
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El dia 13 de febrer de 2012, a les 18.20 h., un agent municipal imposa una sanció de
200 euros al ciutadà queixant per estacionar en lloc de càrrega i descàrrega, al carrer
Cardenal Margarit, (butlleta 50373352).
El ciutadà referit manifesta que el motiu d’haver deixat el seu vehicle, amb els
intermitents d’estacionament encesos, en càrrega i descàrrega era ajudar a baixar la
seva sogra de 89 anys, i que camina amb dificultat, i acompanyar-la al seu pis. Un
cop al pis, al mirar pel balcó, va veure arribar un agent motoritzat i, des de dalt, li va
dir que baixava i així ho va fer. Un cop a baix li va referir al policia el motiu de
l’estacionament puntual que havia hagut de fer per pujar la seva sogra al seu pis. El
policia municipal es va limitar a dir-li que ell no estava facultat per parar ni un
moment en un espai reservat a càrrega i descàrrega i va emplenar la butlleta de
sanció i li va donar en mà.
S’ha constatat l’existència de circumstàncies com el fet d’obres al carrer Migdia,
extrem que durant el temps que han durat ha limitat els espais d’aparcament de
forma notable i coneguda, també l’existència de la sogra de 89 anys i la dada
referida al pis on la va acompanyar el ciutadà sancionat.
Considerant tots els fets anteriors, i vist que el ciutadà, el mateix dia de la sanció va
acudir a la seu de la Policia Municipal a fer al·legacions i mostrar la seva
disconformitat amb la severa decisió de l’agent sancionador.
Considerant que el ciutadà, que ha abonat la sanció acollint-se al que disposa l’article
80 del Real Decreto Legislativo 339/1990 amb la reducció del 50%, ha esgotat la via
administrativa, i per tant té tot el dret, si discrepa de la sanció imposada, a acudir a
la via contenciosa, o potestativament al Defensor de la Ciutadania, com ha fet per
exposar el seu greuge.
Considerant totes les circumstàncies concurrents, aquest defensor arriba a la
conclusió que la sanció imposada es deu a una aplicació formal i rutinària de la lletra
de la norma, que denota certa insensibilitat i falta d’equitat en la determinació última
d’imposar la sanció referida, a la vista de tots els elements que concorren en aquest
fet. La proporcionalitat, la necessària flexibilitat, els aspectes humanitaris i el sentit
comú s’han de fer visibles també en l’actuació dels nostres agents policials, en
especial en aquests temps difícils tant socialment, com econòmicament i èticament.
Per això, considerant tots els fets i arguments abans exposats, amb la pretensió
última d’humanitzar i flexibilitzar l’aplicació de les normes legals des de l’equitat i el
sentit comú faig la següent:
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JPP, i donat que ha abonat el
50% de la mateixa, se li retorni el pagament efectuat a la major brevetat possible,
donat que està acreditat que la parada en càrrega i descàrrega va ser d’uns minuts, i
per una causa que mereix el nostre respecte, acompanyar al seu pis una senyora de
89 anys, amb limitacions per caminar.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/179

DECISIÓ
En data 7 de juny de 2012, el ciutadà PGF compareix davant l’Oficina del Defensor
de la Ciutadania i formula queixa pel tracte rebut i la sanció imposada per la policia
municipal, contra la qual va formular les corresponents al·legacions, que han estat
desestimades per l’Ajuntament, tot al·legant que “el procediment seguit l’adequat a
la normativa vigent i que no es consideren pertinents proves addicionals”.
Segons la butlleta de sanció, les circumstàncies concurrents son les següents: Lloc i
sanció: ronda Ferran Puig/carrer Santa Eugènia. Fets denunciats: Estacionar un
vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles sense tallar totalment el
trànsit de la via.
Vist que el ciutadà, que anava conduint a l’inici del carrer Santa Eugènia, es va dirigir
a un agent, en funcions d’ordenar i dirigir la circulació, per preguntar-li com ho havia
de fer per arribar a les Pedreres, i que l’agent, suposem que pel nerviosisme propi de
situacions complicades com la situació de la circulació a la ciutat el dia de la
cavalcada de reis, no li va donar contesta, obligant-lo a circular Santa Eugènia
amunt.
Vist que al ciutadà no se li va donar la butlleta de sanció, pel suposat estacionament,
fent-se constar a la mateixa que l’agent estava en un altre servei prioritari, tot i
haver constància que el ciutadà havia parat momentàniament per demanar
informació a l’agent.
Considerant el conjunt dels fets, aquest defensor arriba a la conclusió que els fets
denunciats no s’atenen a la realitat de la normativa aplicada i de la sanció imposada,
doncs no es pot entendre ni acceptar que quan un ciutadà, circulant amb el seu
vehicle, s’atura momentàniament per demanar ajuda o informació a un agent
municipal es pugui considerar que ha fet un estacionament prohibit per la normativa.
En tot cas, la infracció hauria d’haver estat una altra: la de no obeir les ordres de
l’agent, però mai la d’haver estacionat, quan el ciutadà es limità a demanar una
informació a l’agent actuant.
Per tos el que hem exposat, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà PGF per inadequació de la
mateixa als fets ocorreguts, com s’ha explicat aquí i com el propi ciutadà al·legà en
el seu moment a l’expedient administratiu, i reiterem que quan un agent no pugui
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notificar a l’acte la butlleta de sanció hi ha d’haver una causa objectiva i acreditada,
no essent suficient la simple manifestació de que s’està en un servei prioritari.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació amb la butlleta de denúncia 5036284
per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar un
vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles sense tallar totalment el
trànsit de la via, d’acord amb el que estableix l’article 15 apartat 3 a) de l’Ordenança
municipal de circulació em plau informar-lo que de la revisió de l’expedient, s’extreu
que la denúncia es va formular el 5 de gener de 2012 i es va notificar el 22 de març
de 2012. El senyor PGF va presentar al·legacions el 30 de març, i el 25 d’abril de
2012 l’agent denunciant va emetre informe en el que es ratificava en els fets pels
quals havia denunciat.
Les al·legacions presentades no permetien desvirtuar els fets denunciats, els qual es
consideraven provats d’acord amb l’article 14 del RD 320/1994, pel qual s’aprovà el
reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària. Per aquest motiu, el 17 de maig de 2012 se li va notificar la
resolució sancionadora.
Per tot l’anterior, considerem que es pot donar per acceptada la vostra recomanació
de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/181

DECISIÓ
En data 7 de juny de 2012, acut a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania el senyor
JRR i presenta una queixa contra una sanció de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del
carnet de conduir.
Reclamat l’expedient administratiu, es constata que el ciutadà queixant ha seguit els
tràmits reglamentaris, va fer les necessàries al·legacions, de les que no va rebre
contesta, i finalment ha rebut la notificació de la via de constrenyiment.
Les dades que figuren a la butlleta de sanció, la número 50348647, i el criteri de
l’agent sancionador, són les següents: Lloc, dia i hora: Avinguda Sant Narcís /
Avinguda Santa Eugènia, el dia 9 d’agost de 2011, a les 18.20 h. Fets denunciats:
conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema
de comunicació que requereixi intervenció manual del conductor.
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Vis que el ciutadà sancionat al·lega que portava dos mòbils al bolso, tancat amb
cremallera, i així li va fer veure a l’agent sancionador, tot demanant-li que comprovés
que ell no havia rebut ni enviat cap trucada i que era impossible que hagués vist que
telefonava, perquè no li hauria donat temps d’obrir i tancar el bolso. Vist així mateix
que, al no fer-li cas l’agent en qüestió, el ciutadà es va personar al carrer Bacià amb
la voluntat de parlar i exposar el cas a algun comandament policial, però que va
haver de marxar sense poder-ho fer, després d’esperar més d’una hora i mitja.
Considerant que la presumpció de veracitat de que gaudeixen els agents no es pot
convertir en una dada irrefutable o insalvable, malgrat que els tribunals, sovint,
aplicant de forma rutinària i acrítica tal presumpció solen deixar en la indefensió
molts ciutadans, que són considerats més aviat sota el prisma de la culpabilitat que
de la innocència, des de la nostra responsabilitat, i fent honor a la confiança que el
Ple de l’Ajuntament i la ciutadania han disposat en la figura i funcions del Defensor,
tenim l’obligació d’analitzar i estudiar tots els fets i les circumstàncies amb l’únic
objectiu de prendre una decisió justa, raonable i respectuosa amb la realitat,
considerant la legalitat però també l’equitat.
Considerant la doctrina del Tribunal Constitucional respecte a procediments
sancionadors: “En el marco del pronunciamiento administrativo sancionador está
garantizado el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa
actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio
razonable de culpabilidad”. També hi ha doctrina de tribunals superiors de justícia,
com per exemple la del T.S.J. de Madrid, en sentència de 20 de març de 1996 que
indica: “... hay infracciones, en las que son perfectamente fáciles otras pruebas. En
estos casos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1248 del Código Civil, ha
de negarse el carácter de prueba plena a la sola declaración (ratificación) de un
agente...”.
Considerant que els agents municipals, com a persones que són, no estan
immunitzades contra l’error, i que no sempre les intuïcions momentànies es
corresponen amb la realitat objectiva. Considerant així mateix que en casos com el
que ens ocupa, era fàcilment comprovable deixar constància del que indicava el
ciutadà respecte els mòbils que duia en el seu bolso. Considerant que el mateix
ciutadà va acudir a la seu de la Policia Municipal per protestar i al·legar respecte al
que li havia passat amb l’agent sancionador. Considerant que la presumpció de
veracitat dels agents no es pot convertir en presumpció de culpabilitat de la
ciutadania, sense indicis probatoris suficients o obviant proves atendibles, com és el
cas de ciutadà queixant.
A tenor de tots aquests fets i arguments, el Defensor de la Ciutadania fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada al ciutadà JRR, amb totes les
conseqüències legals pertinents, així com l’anul·lació de la retirada dels punts del
carnet de conduir, per existir dades objectives raonables que l’apreciació feta per
l’agent sancionador no es correspon a la realitat, extrem que fàcilment hagués pogut
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comprovar el mateix agent si hagués accedit a la petició del sancionat d’examinar el
seu bolso i els corresponents telèfons mòbils.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/182

DECISIÓ
La ciutadana ADC, el dia 6 de juny de 2012 formula queixa davant l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania contra una sanció per suposat estacionament de vehicle
en zona no autoritzada.
Reclamat l’expedient administratiu, i estudiat el cas, resulten les següents dades:
butlleta de sanció núm. 50356754. Data: 23 de novembre de 2011 a les 15.40 h.
Lloc: carrer Enric Marquès Ribalta. Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona
senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat dels autoritzats (discapacitats,
serveis de seguretat o d’urgències, etc). Import: 200 euros.
Vist que la ciutadana sancionada va formular el corresponent escrit d’al·legacions
acompanyant diverses fotografies argumentant diverses circumstàncies, entre elles
que la senyalització horitzontal no és del tot clara, que un camió suposadament
abandonat i molt deteriorat amagava i impedia veure la senyalització vertical
existent.
Vist que les al·legacions varen ser desestimades amb la fórmula rutinària habitual:
“Atès que les actuacions practicades....” i que en cap moment s’han valorat els fets i
proves al·legats i acreditats per la ciutadana queixant.
Vist que fins i tot el mateix regidor de l’àrea s’ha desplaçat al lloc dels fets i ha pogut
comprovar la veracitat de les al·legacions, la incorrecta o confusa senyalització
horitzontal i l’ocultació de la senyalització vertical per un camió semiabandonat.
Considerant que, com en altres ocasions hem recomanat, els vehicles que no
molesten o impedeixen la circulació o no ocupen espais reservats a vehicles
autoritzats no haurien de ser retirats per la grua.
Considerant que la senyalització horitzontal on era el vehicle sancionat indueix a
confusió per manca de claredat i que la senyalització vertical no era visible, com
queda degudament acreditat per les fotografies aportades.
Partint d’aquests fets i raonaments fem la següent
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RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana ADC, i no existint causa
suficient per a l’actuació de la grua municipal, se li retornin també l’import
corresponent a la intervenció de la mateixa, i el mateix temps s’acordi retirar el
camió en qüestió i es revisi la senyalització existent per evitar confusions, tant en
benefici de la ciutadana com de l’actuació policial.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/183

DECISIÓ
En data 12 de juny, el ciutadà JLLF formula davant el Defensor de la Ciutadania
queixa per disconformitat amb la sanció i actuació policial, referent a la retirada del
seu vehicle comercial d’una zona de càrrega i descàrrega, aportant determinada
documentació i posant a disposició del defensor el nom i telèfon de testimonis
presencials.
Segons la butlleta de sanció de la policia municipal, número 50342606, les dades de
la infracció són les següents: Lloc, data i hora: Carrer Riu Fresser s/n, 7 de juny de
2011, a les 09.52 h. Fets denunciats: mantenir estacionat més de 30 minuts un
vehicle autoritzat en zona reservada de càrrega i descàrrega.
El ciutadà va formular al·legacions i fins i tot recurs de reposició, que han estat
desestimats amb l’argument acostumat de la ratificació policial, que està emparada
legalment en la presumpció de veracitat, i amb el reiterat argument: “atès que les
al·legacions formulades en el recurs presentat no aporten cap element de judici ni
acrediten cap mitjà de prova fefaent que pugui desvirtuar el contingut de la
resolució”.
Són diverses les circumstàncies i fets que cal analitzar al respecte. En primer lloc
hem de partir que el vehicle sancionat i retirat per la grua és un vehicle comercial, i
per tant autoritzat a estacionar en càrrega i descàrrega. En segon lloc que el
testimoni dels empleats de l’entitat comercial XXXX posa de relleu que el ciutadà
queixant havia arribat a la botiga passades les 9.40 h., amb l’objectiu de pagar i
recollir un encàrrec que ja tenia fet d’abans. És necessari fer constar que segons els
agents actuants el vehicle retirat disposava de targeta horària i que en la mateixa
figurava l’hora 8-8.30 h.
El propi ciutadà sancionat reconeix que, comptant que seria atès ràpidament, no
s’havia preocupat de posar l’hora en que va estacionar al rellotge horari, al·legació
que coincideix amb el testimoniatge dels empleats esmentats. Per altra banda cal
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tenir present que l’actuació de la grua es produeix respecte a un vehicle comercial
que ni impedia ni molestava la circulació.
Considerant que en el present cas, la decisió de retirada del vehicle i la imposició de
la sanció tenen com a única base la simple sospita policial de que l’hora
d’estacionament va ser les 8.00 h. del matí, error comprensible, tenint en compte
que el ciutadà, pels motius abans esmentats, no havia posat l’hora d’arribada, no
podem aplicar la presumpció de veracitat a quelcom que no és un fet constatable i
objectiu sinó que correspon a una simple opinió, sospita o judici de valor.
Considerant que la persona afectada, un cop avisat pel dependent que l’atenia, va
sortir corrent per atrapar la grua que s’emportava el seu vehicle i que va patir una
lipotímia, havent de ser atès de forma eficient i correcta per la pròpia policia, la qual
va cridar l’ambulància que va traslladar l’afectat a l’Hospital Trueta de Girona, havent
perdut aquell dia de feina, pel desgraciat incident, objecte de la nostra consideració.
El Defensor de la Ciutadania de Girona, considerant i atenent la totalitat de les
circumstàncies, proves, al·legacions i fets que acabem de relatar, partint del sentit
comú i l’equitat, anant més enllà de fórmules rutinàries i en descrèdit del prejudici
que considera al ciutadà culpable si no demostra el contrari, en aquest cas entén
inapropiada i injusta la sanció imposada al ciutadà JLLF i per tant formula la següent:
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada al ciutadà JLLF, per les raons i
arguments exposats, sense que això pressuposi cap descrèdit policial, però que
serveixi per recordar que les actuacions de tots els servidors públics han de portar-se
a terme amb total objectivitat i proporcionalitat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador
corresponent a la butlleta de denúncia 50342606 per infracció de les normes de
trànsit i circulació de vehicles, per mantenir estacionat més de 30 minuts un vehicle
autoritza en una zona reservada de càrrega i descàrrega, d’acord amb el 37 apartat 2
b de l’Ordenança municipal de circulació, em plau informar-lo que de la revisió de
l’expedient, s’extreu que la denúncia es va formular el 7 de juny de 2011 i el 16
d’agost de 2011 es va notificar al titular del vehicle. El 17 d’agost de 2011 el senyor
JLLF va presentar al·legacions a la denúncia.
Les al·legacions presentades no permetien desvirtuar els fets denunciats, els qual es
consideraven provats d’acord amb l’article 14 del RD 320/2004, pel qual s’aprovà el
reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària, pel que van ser desestimades.
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El 24 de novembre de 2012 se li va notificar la resolució sancionadora, i el mateix dia
es va interposar recurs de reposició.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considerem que no podem acceptar la vostra recomanació de deixar sense efecte la
sanció.

2012/DCG/187

DECISIÓ
En data 13 de juny de 2012, el ciutadà, FFP, compareix davant l’Oficina del Defensor
de la Ciutadania, i formula queixa contra la sanció imposada al mateix per haver
estacionat, suposadament, en zona de càrrega i descàrrega, aportant les dades,
al·legacions i proves que va creure oportú.
Les dades que figuren a la butlleta de sanció núm. 50358558, són les següents:
Data: 10 d’octubre de 2011. Lloc: passeig Canalejas,. Fet denunciat: estacionar en
càrrega i descàrrega una moto.
Estudiada la queixa, fetes les gestions oportunes amb els responsables de l’àrea de
mobilitat, vist l’expedient i comprovada la senyalització existent al lloc de la
denúncia, i considerant les al·legacions i proves del ciutadà denunciat, que varen ser
desestimades per Decret d’alcaldia de 28 de maig de 1012 en base essencialment a
donar per provades les circumstàncies indicades per l’agent sancionador, en virtut
del principi de presumpció de veracitat de que gaudeixen els agents municipals.
Considerant que de l’examen de la prova fotogràfica aportada pel ciutadà queda en
evidència que el cartell indicatiu de la suposada prohibició no és del tot intel·ligible ni
clar ni precís, i que ha donat lloc a que aquest defensor hagi fet una recomanació
d’ofici per tal que tals indicacions del passeig Canalejas siguin substituïdes i
corregides.
Considerant que l’administració pública i els seus agents han d’actuar sempre vetllant
pel bé comú i el respecte als drets de la ciutadania, des de la defensa de la legalitat,
però també aplicant el principi de proporcionalitat, des de la racionalitat, el sentit
comú i la necessària flexibilitat, creiem que en el present cas, i degut a la confusió a
que indueix el cartell indicador que ha motivat la sanció procedeix deixar sense
efecte la sanció imposada.
Per això fem la següent
RECOMANACIÓ
Que en atenció als fets exposats i a les circumstàncies acreditades, tant per part del
queixant com les que hem pogut valorar a partir de l’expedient administratiu i la
constatació personal de la senyal i les indicacions gràfiques del passeig Canalejas, 1
recomano es deixi sense efecte la sanció imposada.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació a l’expedient sancionador
corresponent a la butlleta de denúncia 50358558 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 en la revisió de l’expedient cal destacar que la denúncia es va
interposar el 10 d’octubre de 2011, i el 14 d’octubre el senyor FFP va presentar
al·legacions a la denúncia, les quals van ser desestimades.
El 27 de desembre de 2011 se li va notificar la resolució sancionadora i l’11 de gener
va presentar recurs de reposició, que es va desestimar.
Per tot l’anterior, atesos els fets exposats i les circumstàncies acreditades en la
vostra recomanació, considerem que es pot donar per acceptada la vostra
recomanació de deixar sense efecte la sanció.

2012/DCG/192

DECISIÓ
En data 19 de juny de 2012, el ciutadà TBM formula queixa respecte a la sanció
imposada per mitjà del butlletí de denúncia 50356663, per disconformitat amb
l’apreciació de l’agent policial actuant, a resultes de l’estacionament en zona
reservada.
Vist que les dades que figuren a la butlleta de sanció són les següents:
Data, lloc i hora: 29 de novembre de 2011, al carrer Joan Maragall, XX, a les 17.44 h.
Fet denunciat: Estacionar un vehicle en zona senyalitzada com a reserva
d’estacionament, llevat dels autoritzats (discapacitats, serveis de seguretat o
d’urgències, etc.).
Vist que el reclamant, contra la sanció esmentada, va formular al·legacions, el 30 de
novembre de 2011 i posteriorment també va interposar recurs de reposició, el 6 de
març, havent estat desestimats, tant unes com l’altre, en base a que l’Ajuntament
estima que “les al·legacions formulades no aporten cap element de judici ni acrediten
cap mitjà de prova fefaent que pugui desvirtuar el contingut de la resolució”.
Vist que el queixant en les seves al·legacions, acredita que el dia de la sanció havia
acompanyat a la seva mare, d’avançada edat i que necessita utilització de cadira de
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rodes, disposant de targeta d’estacionament per a persones amb minusvalidesa, com
a titular no conductor.
Considerant les dades objectives que s’han pogut acreditar, i que el queixant ha
demostrat en el procés administratiu seguit en el present cas, especialment el fet de
ser titular d’una targeta que l’autoritza a utilitzar zones restringides d’aparcament per
la condició de minusvalidesa, dades i circumstàncies que continuen vigents.
Considerant que, sense entrar a valorar si hi ha error o no en l’apreciació de l’agent
policial que va imposar la sanció, el cert és que la targeta que dóna autorització per
estacionar en lloc de zona destinada com a reserva d’estacionament existeix i és
vigent.
El Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà TBM, per les raons i
arguments abans indicats, donada la inexistència de causa objectiva que acrediti la
infracció imputada al mateix, i a la vista de les al·legacions i el recurs de reposició
que en el seu dia va formular contra la sanció imposada.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació amb l’expedient sancionador
corresponent a la butlleta de denúncia 50356663 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 amb el que estableix
l’article 15 apartat 17 de l’Ordenança municipal de circulació, em plau informar-lo
que de l’expedient, cal destacar que la denúncia es va interposar el 29 de novembre
de 2011 i el 30 de novembre el senyor TBM va presentar escrit d’al·legacions a la
denúncia, les quals van ser desestimades. El 6 de març de 2012 se li va notificar la
resolució sancionadora.
El mateix dia 6 de març de 2012 l’interessat va presentar recurs de reposició, el qual
va ser desestimat, i es va notificar la resolució l’11 de juny de 2012.
Per tot l’anterior, atesos els fets exposats i les circumstàncies acreditades,
considerem que es pot donar per acceptada la vostra recomanació de deixar sense
efecte la sanció.
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2012/DCG/197

DECISIÓ
En data 21 de juny de 2012, el ciutadà, FFP, compareix davant l’Oficina del Defensor
de la Ciutadania i formula queixa contra la sanció imposada per la Policia Municipal el
20 d’abril de 2012, demanant la intervenció del defensor.
Reclamat l’expedient administratiu corresponent, i estudiat el cas, a criteri del
defensor, resulten acreditades les següents dades:
A la butlleta de sanció 50375776, es fan constar les següents circumstàncies: Data,
hora i lloc de la sanció: 20 d’abril de 2012, a les 15.59 h., carretera Santa Eugènia,
XX. Fets denunciats: estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida.
Contra tal sanció, el ciutadà FFP va formular al·legacions, que varen ser
desestimades, i posteriorment el ciutadà formulà recurs de reposició, que també va
ser desestimat, en base a la ratificació policial i al principi de presumpció de
veracitat.
Les al·legacions efectuades pel ciutadà son essencialment les següents:
Que ell acostuma a aparcar la seva moto en el lloc on li varen posar la sanció,
perquè és un espai reservat per aparcament d’aquest tipus de vehicles.
Que no nega que el dia en qüestió hagués aparcat com de costum, tot i que hi
hagués un senyal provisional de prohibició temporal, perquè degut a que al moment
de deixar la seva moto, un turisme, mal aparcat, li va impedir veure el senyal de
prohibició.
I acaba les seves al·legacions fent un prec a l’Ajuntament: que quan es col·loca un
senyal temporal de prohibició, com en el cas que ens ocupa, es faci amb més
visibilitat, col·locant una cinta o més d’una senyal, per evitar confusions.
Considerant que les al·legacions i raonaments del ciutadà son coherents amb els fets
i circumstàncies ocorregudes, especialment pel que fa al reconeixement del que
l’agent sancionador fa constar a la butlleta de sanció, no sembla fora de lloc apreciar
que el comportament del ciutadà i el seu interès perquè les prohibicions
d’estacionament temporals estiguin millor indicades i senyalitzades no mereixia la
sanció imposada.
Considerant que quan qualsevol ciutadà formula al·legacions o recurs, cal que per
part de l’Ajuntament es contesti amb claredat i motivació suficient, tot valorant
objectivament les mateixes, sense limitar-se a la contesta arxisabuda de la ratificació
policial i la presumpció de veracitat, i per tant entrant a analitzar i valorar els fets i
circumstàncies que s’al·leguen. I en aquest cas concret, sembla raonable que
l’actuació del ciutadà ha estat motivada per la necessària confiança de les seves
actuacions anteriors respecte a l’aparcament autoritzat, i la deficient senyalització de
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prohibició, especialment pel fet que un vehicle mal aparcat va impedir la visibilitat del
senyal de prohibició.
En base als anteriors fets i raonaments, sense posar en qüestió l’actuació de l’agent
policial, però valorant tots els fets, el defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà FFP, per mitjà de la butlleta
de sanció 50375776, i al meix temps es promogui i es remarqui la necessitat d’una
millor senyalització dels espais de prohibició temporal d’estacionament.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/208

DECISIÓ
En data 10 de juliol, el ciutadà MBF, formula queixa davant el Defensor per la
imposició d’una sanció de 200 euros, a causa d’un estacionament indegut.
Examinades les circumstàncies del cas, resulta el següent:
Dia, hora i lloc de la infracció: 5 de juliol, a les 17.10 h., al carrer Antoni Varés, XX.
Causa de la sanció: estacionar sobre la vorera.
Vist que es tracta d’una persona sense antecedents de comportaments incívics ni
sancions d’estacionament o circulació per la ciutat, que treballa com a repartidor de
medicaments farmacèutics des de fa 16 anys, que el dia dels fets es va trobar que
tots els aparcaments reservats per a càrrega i descàrrega estaven ocupats,
principalment per vehicles no autoritzats, i que ell anava a entregar una comanda a
la Farmàcia Corretger.
Vist que el ciutadà en qüestió, acollint-se al que disposa l’article 80 del RDL 339/1990
de 2 de març, es va acollir a l’opció d’abonar la sanció amb la reducció del 50%,
donant per finalitzat els tràmits administratius.
Considerant que els fets esmentats queden acreditats suficientment, perquè el
mateix agent que li va imposar la sanció li va reconèixer al queixant que també havia
sancionat als turismes aparcats indegudament a l’espai reservat per càrrega i
descàrrega , i que, efectivament, l’aturada en lloc inadequat ho va ser pel temps
indispensable per entregar una comanda a la farmàcia.
Considerant que el fet d’haver abonat el 50% de la sanció no implica el
reconeixement dels fets imputats o de la culpabilitat corresponent per part del
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pagador, restant oberta la via del contenciós administratiu i per tant, tenint la
possibilitat d’acudir al Defensor de la Ciutadania, com a opció que el Ple de
l’Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania, amb la finalitat de supervisar
l’actuació municipal i evitar el procés judicial.
Considerant que es tracta d’una persona treballadora, sotmesa, com no pot ser
d’altra manera, a la pressió de fer el repartiment d’unes comandes imprescindibles
com són medicaments destinats a farmàcies i per tant a ciutadans que en són els
beneficiaris, i vist que tal com ell mateix argumenta i l’agent denunciador reconeix,
que no obstaculitzava el trànsit ni el pas de vianants i pels minuts imprescindibles de
fer l’entrega.
Aquest Defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que en atenció als fets exposats i les consideracions efectuades, aplicant el principi
de proporcionalitat, el sentit comú i l’equitat, es deixi sense efecte la sanció
imposada i se li retornin al ciutadà MBF l’import dels 100 euros que va abonar en el
seu dia.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació amb l’expedient sancionador número
1030771 per infracció de les normes de trànsit i circulació de vehicles, per estacionar
un vehicle a la vorera, d’acord amb el que estableix l’article 15 apartat 14 de
l’Ordenança municipal de circulació, em plau informar-lo que en revisar l’expedient
s’ha pogut constatar que al senyor MBF se li va notificar la denúncia en l’acte, i que
va procedir al pagament de la multa el dia 10 de juliol de 2012. Aquest es va
realitzar en voluntària, amb una reducció del 50% de la sanció i dins del termini
establert a l’article 79 del RDL 339/1990, de 2 de març, per la qual cosa s’ha seguit
el procediment sancionador abreujat.
Tal com estableix l’article 80, un cop realitzat el pagament en aquestes condicions
s’entén el procediment sancionador conclòs i la renúncia a formular al·legacions, i en
el cas que fossin formulades, es tindrien per no presentades. Aquestes condicions
consten a l’anvers de la butlleta i notificació de la denúncia.
El 16 de juliol de 2012 l’agent denunciant va emetre informe de ratificació dels fets
denunciats.
Per tot l’anterior, atès que s’ha posat de manifest la comissió de la infracció,
considerem que no es pot donar per acceptada la vostra recomanació de deixar
sense efecte la sanció.
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2012/DCG/219

DECISIÓ
En data 26 de juliol de 2012, el ciutadà WMP formulà queixa contra la sanció
imposada per haver estacionat en lloc reservat sense tenir dret, segons la butlleta de
sanció aixecada per l’agent municipal corresponent.
Estudiat el tema, a la vista del contingut de la papereta de sanció i de la
documentació adjuntada i les al·legacions del ciutadà sancionat, resulten les
següents circumstàncies:
- Segons la butlleta de sanció, el dia 13 de gener de 2012, a l’hora 16.47 h., el
vehicle del reclamant estava estacionat a la plaça Poeta Marquina s/n, que és zona
blava, indicant l’agent que la tarja de minusvàlid no és correcta, perquè no hi
figurava ni el número d’expedient ni la data de finalització.
- El ciutadà va formular al·legacions acreditant que la tarja de minusvàlid està
expedida al seu nom i és original, no essent responsabilitat seva que no hi figurés el
número d’expedient ni la data de finalització.
A la vista de tals extrems, des de l’Oficina del Defensor es va demanar informació
sobre tal targeta de minusvàlid a la Policia Municipal de La Bisbal d’Empordà que ens
informà el següent: Una vegada examinada la targeta de minusvàlid, del senyor
WMP, s’ha observat que no tenia posat darrera ni el número d’expedient, ni la data
de finalització de la targeta, ha estat un error administratiu per part d’aquest
Ajuntament. S’ha procedit a esmenar l’error posant el número d’expedient, i la data
de finalització de la targeta i s’ha retornat a l’interessat degudament complimentada.
Considerant que les conseqüències de l’error comès per l’administració no pot
imputar-se al ciutadà, tampoc seria lícit ni de sentit comú fer-li paga a aquest, que
ha obrat de bona fe, les conseqüències de tal equivocació. Per tant, aclarides les
circumstàncies esmentades, aquest defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada al ciutadà WMP, donat que
disposava del distintiu i acreditació com a minusvàlid per poder estacionar en zona
blava, tot i que per error de l’administració municipal corresponent a tal tarja no
figurava ni el número d’expedient ni la data de caducitat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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2012/DCG/221

DECISIÓ
En data 27 de juliol de 2012, el ciutadà JDLl va formular queixa escrita a l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania per disconformitat amb la sanció imposada per un suposat
aparcament irregular i posterior retirada del seu vehicle per la grua.
Acceptada la queixa, i sol·licitades la informació i documentació adients al cas, el
mateix defensor es va desplaçar al lloc on el vehicle del reclamant havia estat
estacionat, sancionat i retirat per la grua municipal.
De totes les investigacions i estudi del tema plantejat pel ciutadà JDLl resulten les
següents dades:
A la butlleta de sanció es fan constar els següents extrems: Data, hora i Lloc: 2 de
gener de 2012, a les 20.55 h., davant el número XX del carrer Costa Brava de
Girona. Precepte infringit i sanció: article 15.19 de l’ordenança (estacionar en gual
número 1049), 200 euros i retirada per la grua.
El sancionat, disconforme amb l’apreciació de l’agent municipal sancionador, va
formular al·legacions i posterior recurs de reposició demanant l’anul·lació de la
sanció i la devolució de la taxa de la retirada del vehicle per la grua, basant-se
essencialment, en el que disposa l’article 7 de l’Ordenança municipal de guals i
entrades de vehicle, donat que la placa de gual no estava degudament legalitzada.
Iniciades les actuacions del defensor, aquest es traslladà al lloc de la denuncia i
comprovà que efectivament la placa de gual havia estat ubicada a l’esquera de la
porta d’entrada de vehicles i a una alçada inapropiada, comprovant així mateix que la
vorera de davant l’entrada no estava rebaixada.
Posteriorment, demanada informació sobre la legalitat de tal gual, s’ha comprovat
per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, mitjançant informe d’inspecció de data
4 d’abril de 2012, que la placa número 1049 no disposava de llicència municipal per
accés de vehicles i que la placa en qüestió (no legalitzada), estava col·locada al
costat esquerra de la porta.
Vist que per part d l’Ajuntament s’ha concedit, en data 10 de maig de 2012, la
llicència corresponent d’accés de vehicles al propietari de l’habitatge número XX del
carrer Costa Brava i que la placa ja ha estat col·locada correctament a la dreta de la
porta d’accés.
Considerant que la imposició de la sanció i la retirada per part de la grua municipal
no estan justificades ni estan avalades pels fets objectius que aquí hem explicitat, i
que des del primer moment el ciutadà sancionat exposà raonadament i de forma
documentada.
Considerant que l’únic responsable de la problemàtica generada per l’aparença de
legalitat de la placa de gual referida és el propietari o titular de la mateixa, el senyor
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JGC que va induir a error tant a l’agent municipal sancionador com al responsable de
la grua, sense perjudici que se li reclami la consegüent responsabilitat a l’esmentat
ciutadà, si els serveis tècnics o responsables de l’Ajuntament ho estimen oportú,
queda evidenciat, de forma contundent i clara, que el ciutadà sancionat, JDLl, està
assistit del dret i la justícia i per tant, donat que amb el seu estacionament davant el
número XX del carrer Costa Brava no va cometre cap infracció, és procedent anul·lar
la sanció imposada i retornar-li les despeses i taxes de la grua municipal, sense
perjudici que aquestes despeses hagin d’anar a càrrec de la persona que il·legalment
utilitzava un gual no legalitzat.
Per tot el que s’ha exposat i argumentat, el defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JDLl per inexistència de la
infracció que s’indica al butlletí de denúncia 50365322, i que, en conseqüència,
també se li retornin els imports, despeses i taxes de la grua municipal.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/222

DECISIÓ
En data 1 d’agost de 2012, la senyora ACT formula queixa davant el defensor contra
la butlleta de sanció número 50371412 de data 28 de febrer de 2012.
Reclamant l’expedient administratiu, i examinat el contingut de la butlleta citada,
resulta el següent:
Dia, hora i lloc de la infracció: 28 de febrer 2012, a les 11.37 h., al carrer Manaies
s/n. Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva
d’estacionament, llevat dels autoritzats (discapacitats, serveis de seguretat o
d’urgències, etc).
Contra tal sanció, la ciutadana ACT, després d’haver pagat amb el descompte del
50% la sanció, va formular escrit d’al·legacions, fent constar i acreditant que
disposava d’autorització, raó per la que l’Ajuntament no va entrar a valorar tals
al·legacions, perquè el pagament, legalment, posa fi al procediment administratiu.
Vist que la ciutadana disposa del permís o autorització, per aparcar al Barri Vell, i que
per oblit, l’autorització del 2012 la tenia al seu bolso, i que va deixar al vehicle
l’autorització d’estacionament corresponent al 2011.
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Havent comprovat efectivament que la ciutadana havia recollit la renovació de la
targeta el 23 de febrer de 2012 acreditativa del dret a estacionar al Barri Vell, i que
la sanció se li va imposar el 28 de febrer de 2012.
Considerant que l’actuació de l’agent denunciant no es pot recriminar, perquè es va
limitar a aplicar la formalitat i literalitat de l’ordenança.
Considerant, però, que de les oportunes comprovacions queda ben acreditat i patent
que la ciutadana ACT disposava d’autorització vigent per estacionar al Barri Vell, i
que només un error o oblit va originar que no hagués deixat l’autorització de que
disposava al vehicle.
En base a tals dades, el Defensor de la Ciutadania de Girona, formula la següent
RECOMANACIÓ
Que s’anul·li la sanció imposada a la ciutadana ACT per quant, al moment de la
sanció, disposava d’autorització per estacionar al Barri Vell, i s’adoptin les mesures
necessàries per retornar-li l’import abonat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/225

DECISIÓ
En data 23 d’agost 2012, el ciutadà APC formula queixa davant el Defensor de la
Ciutadania de Girona, contra una providència de constrenyiment, tot al·legant que
havia pagat la multa de la que ara se li reclama més import i també recàrrec.
Vist que els fets que originen tal procediment de constrenyiment són els següents:
En data 5 de febrer de 2012 el referit ciutadà va ser sancionat per dos infraccions
diferents d’imports de 200 i 100 euros. Dins de termini, el reclamant acatà les
sancions i les abonà amb el descompte del 50%, per ingrés bancari, el 16 de febrer
de 2012.
Que la sanció, aquí en qüestió, és la de la butlleta 50369296, i que l’agent li va donar
en mà al ciutadà referit, indicant a la mateixa que l’import era de 100 euros, quan
legalment era de 200 euros.
Vist que en data 6 de juliol de 2012, el queixant ha rebut la notificació d’una
providència de constrenyiment per import de 180 euros, en base a la consideració de
l’Ajuntament que l’import de la sanció de la butlleta 50369296 havia de ser 200
euros, i que per tant, havent transcorregut ja el període legal per abonar tal sanció
amb el benefici del 50%, li exigeixen l’abonament dels 200 euros més el recàrrec de
30 euros, dels que s’han de deduir els 50 euros abonats el dia 16 de febrer de 2012.
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Considerant l’existència d’error en l’import que l’agent indicà a la butlleta, doncs la
sanció havia de ser de 200 euros i no de 100 euros, i a la vista de que el ciutadà es
conformà amb la sanció imposada i que va actuar de bona fe, pagant la mateixa
d’acord amb l’import que l’agent li notificà, dins de termini, amb el benefici del 50%.
Considerant que l’Administració Municipal té dret a subsanar un error material com el
comès per l’agent que sancionà al ciutadà APC, i que per tant és lícit reconèixer que
l’import de la sanció havia de ser de 200 euros i no de 100 euros.
Considerant, però, que el ciutadà que acatà la sanció i es va acollir al descompte del
50% tenia tot el dret a confiar que les dades fixades a la butlleta per l’agent
municipal eren les correctes, té dret a que se li reconegui la possibilitat de poder
abonar l’import correcte de la sanció sense recàrrec de cap classe ni interessos, i
acollint-se al descompte del 50%.
Aquest defensor no creu raonable ni ajustat a la justícia i l’equitat l’exigència que el
ciutadà aboni els 180 euros que ara se li demanen. Corregint-se l’error, i vist que el
ciutadà acatà la sanció i pagà oportunament, només li seria exigible l’import restant
de 50 euros.
Per tot això, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que donant per vàlida la correcció de l’import de la sanció de la butlleta 50369296,
que queda establerta en 200 euros i no en 100 euros, com indicà l’agent
sancionador, s’anul·li el procediment seguit i s’autoritzi al ciutadà APC a acollir-se a
l’abonament de l’import correcte, 200 euros, amb el descompte del 50%, i que per
tant, amb l’abonament dels 50 euros pendents, s’arxivi el cas.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/228

DECISIÓ
La ciutadana MRP, en data 31 d’agost de 2012, es persona davant l’Oficina del
Defensor i formula queixa contra la imposició d’una sanció per haver estacionat en
zona de càrrega i descàrrega.
Segons les dades que figuren al butlletí de denuncia, el dia 23 de maig de 2012, a
les 12.05 h. hi havia estacionat un vehicle davant el número XX del carrer Andreu
Tuyet i Santamaria, en zona de càrrega i descàrrega, i se l’imposà una multa de 200
euros.
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L’afectada va formular al·legacions el mateix 23 de maig de 2012 contra la sanció,
argumentant que havia estat una urgència mèdica. Tals al·legacions varen ser
desestimades “atès que les actuacions practicades permeten donar per provada la
realització del fet denunciat”.
Vist que la senyora MRP, acredita que va ser atesa al CAP Montilivi a les 10.07 h., i
en va sortir a les 12.17 h., i que la sanció es va imposar a les 12.05 h. i que l’escrit
d’al·legacions el va presentar al registre de la Policia Municipal del carrer Bacià a les
13.47 h. del mateix dia 23 de maig.
Vist que aporta informe mèdic emès per la doctora que va atendre la cita ciutadana,
la qual tenia hora concertada per la tarda del dia 23, però que degut a que vomitava
sang es va veure necessitada d’acudir al matí, després que la mateixa doctora li
digués que era urgent.
Considerant els fets exposats, i aplicant el principi d’equitat, sense posar en entredit
l’actuació de l’agent que va multar el vehicle de la reclamant per estar aparcat en
zona de càrrega i descàrrega sense autorització, sembla necessari no perdre de vista
que tota administració ha de mantenir viu el sentit humanitari de les normes,
impedint la picaresca però també impedint l’aplicació burocratitzada i insensible
davant els problemes de cada cas. I això és feina, no del policia actuant, sinó dels
responsables que posteriorment reben la queixa i les al·legacions de la ciutadania.
Considerant que en aquest cas concret, ha quedat provat que per una urgència
mèdica la ciutadana va estacionar en càrrega i descàrrega, tot i no estar autoritzada.
Aquest defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada, sense que això impliqui cap retret ni
recriminació a l’actuació de l’agent policial actuant, en base a la necessitat mèdica
acreditada. Número de butlleta 50393821.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/229

DECISIÓ
En data 4 de setembre de 2012, la ciutadana MdGC formula queixa davant el
defensor contra la imposició d’una sanció, per haver estacionat un turisme en un
espai destinat a estacionament de motos.
Estudiat el cas, requerits els corresponents informes, i examinat el contingut de
l’expedient administratiu, resulten les següents dades:
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- A la butlleta de sanció es fan constar els següents extrems: dia, hora i lloc de la
sanció: 3 de novembre de 2011, a les 15.16 h., al carrer Joan Pons. Fet denunciat:
estacionar en una zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevats dels
autoritzats (discapacitats, serveis de seguretat...).
- La reclamant, va procedir a formular al·legacions i també interposà recurs de
reposició. En essència, la ciutadana sancionada, que cobra una pensió de viduïtat de
299 euros mensuals, argumentava que aquell dia plovia i que va caure. Com va
poder es va dirigir a la farmàcia ubicada al carrer Caterina Albert, X, on li varen
subministrar antiinflamatoris i una pomada per tractar una gran hematoma a la cama
dreta. Adjuntà els informes acreditatius de tals circumstàncies.
Considerant que les normes s’han d’aplicar sense perdre el sentit humanitari, com
exigeix el principi d’equitat, i que en el present cas, per les circumstàncies
ocorregudes, sembla de sentit comú que la sanció imposada, tot i atenir-se a la
normativa estricta, seria injusta a la vista de l’accident sofert per la reclamant i que
motivà l’estacionament provisional per acudir a la farmàcia esmentada.
Per aquestes raons, el defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada a la ciutadana MdGC per estar
degudament acreditada la causa que motivà l’estacionament provisional en lloc
reservat a discapacitats, a l’haver d’acudir a la farmàcia per ser atesa de la caiguda
soferta. Número de butlleta: 50363232.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/230

DECISIÓ
La ciutadana GLOS formula queixa, en data 5 de setembre, contra la imposició d’una
sanció, disconforme amb la apreciació de l’agent que la va denunciar i amb els fets
objecte de sanció.
Estudiat l’expedient corresponent, i analitzades totes les circumstàncies i fets que se
citen i s’al·leguen tant per part de la ciutadana com de l’agent sancionador, resulta el
següent:
Segons la butlleta de sanció, el dia 9 de febrer de 2012, a les 11.58 h., un agent
municipal redacta una butlleta de sanció contra la ciutadana queixant pel fet de “no
utilitzar el cinturó de seguretat, o no fer-ho adequadament, el conductor d’un
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vehicle”, sense que aturés la persona infractora, per trobar-se l’agent amb un altre
infractor al moment de la denúncia.
Rebuda la comunicació de sanció, la ciutadana afectada formulà al·legacions contra
tal decisió, negant la veracitat del que s’especifica a la butlleta, concretant que
difícilment l’agent podia veure que no portava el cinturó, si estava atenent a una
altra persona, i que el seu vehicle disposa d’avís sonor permanent en el cas de que
algun viatger o conductor no es cordi el cinturó. També formulà Recurs de Reposició.
I tant les al·legacions, com el Recurs de Reposició varen ser desestimats, en base
essencialment a la consideració de la presumpció de veracitat de l’agent.
Considerant tots aquests antecedents,i partint de les dades que objectivament estan
acreditades a l’expedient, com és que el vehicle en qüestió disposa d’avís sonor pel
cas que els usuaris del mateix no es cordin el cinturó, extrem que fa insuportable la
conducció, que l’agent no va aturar a la ciutadana i que, com ell mateix manifesta, el
motiu de no aturar-la va ser que estava atenent a un altre infractor.
Considerant que no si li poden exigir proves impossibles a la ciutadania i que les
sancions greus, que fins i tot impliquen la pèrdua de punts del carnet de conduir,
s’han d’acreditar de forma clara i objectiva, i que a més hem d’aplicar els
coneixements que deriven del propi sentit comú i que per equitat hem de considerar
tots els elements concurrents.
El Defensor de la Ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció i imposada, per les raons i arguments abans
indicats, reiterant la necessitat d’argumentar les al·legacions que fan els ciutadans i
la conveniència de limitar les sancions greus a aquelles infraccions objectivament
acreditades. Número de butlleta: 50365701.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/231

(Veure expedient d’ofici 2012/DCG/284-O)
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2012/DCG/255

DECISIÓ
En data 2 d’octubre de 2012, el ciutadà, JVI, es persona davant el Defensor de la
Ciutadania i formula queixa per la sanció imposada per estacionar en pas de
vianants.
Vist que a la butlleta de sanció es fan constar les següents dades:
Data, hora, lloc i import: 15 de març de 2012, a les 19.15 h., al carrer Campcardós,
de Girona. 200 euros. Fet denunciat: Estacionar en pas de vianants.
Vist que el ciutadà afectat es va acollir al dret de pagar amb la reducció del 50%,
d’acord amb el que disposa l’article 80 de RDL 339/1990, donant-se per finalitzat el
procediment administratiu, i per tant obrint-se la possibilitat d’acudir al defensor.
Vist que la persona sancionada al·lega contra la sanció, que havia parat un moment
el seu vehicle al costat de la farmàcia, ocupant una petita part d’un pas de vianants,
amb motiu de recollir uns medicaments, sense obstruir el pas dels mateixos, i que
aporta factura de la farmàcia on consta que va ser emesa el dia de la sanció i a la
mateixa hora de la sanció, les 19.15 h.
Considerant les dades abans relatades, en funció del principi d’equitat que té com a
finalitat aplicar la justícia més enllà de les simples formalitats i literalitat de les lleis,
pensem que la conducta del ciutadà referit, tot i constituir una certa irregularitat, no
és de suficient entitat com per merèixer la sanció que s’especifica en la butlleta
corresponent.
I per tant, fent una valoració del conjunt de circumstàncies del present cas, és criteri
del Defensor que seria just deixar sense efecte la sanció, raó per la que fem la
següent
RECOMANACIÓ
Que es procedeixi a anul·lar i deixar sense efecte la sanció imposada al ciutadà JVI,
pels arguments abans exposats, i s’adoptin les mesures adients per retornar-li
l’import abonat en el seu dia. Número de butlleta: 50361339.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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2012/DCG/257

DECISIÓ
El senyor JGG presenta una queixa per disconformitat amb la resolució a les
al·legacions presentades contra una sanció imposada per estacionar un vehicle en
zona destinada a vehicles autoritzats.
Estudiat i examinat tot el procediment seguit en el present expedient, iniciat per la
sanció imposada al ciutadà esmentat, butlleta de sanció 50393324, el Defensor fa les
següents consideracions al respecte:
Atès que l’agent sancionador fa constar que en data 12 de maig de 2012, a les 12.05
h., el vehicle del reclamant estava estacionat en zona de càrrega i descàrrega i amb
una targeta de minusvàlid caducada.
Atès que tal i com al·lega el ciutadà, i segons ha acreditat en l’escrit d’al·legacions,
és el pare d’una filla discapacitada, que disposen de la corresponent autorització
legal i actualitzada per estacionar en càrrega i descàrrega, però que en aquell
moment, per oblit i error, havia posat al cotxe la targeta ja caducada.
Considerant que tot i que l’agent es va limitar a aplicar la literalitat de les normes, i
res se li port retreure, cal tenir present que amb posterioritat a l’actuació de l’agent
sancionador el ciutadà va fer al·legacions i va aportar proves acreditatives de
l’existència de la minusvalidesa de la filla i de la vigència de la targeta de minusvàlid.
Considerant que la funció i finalitat del Defensor és cercar la protecció de la
ciutadania i defensar els seus drets, sense menystenir la legalitat, però aplicant el
principi d’equitat i cercant la màxima justícia possible, més enllà de les paraules de
les normes, en aquest cas concret entenem que procedeix estimar la queixa i
formular la següent
RECOMANACIÓ
Havent constatat que efectivament el senyor JGG disposava i disposa de targeta de
minusvàlid vigent, per raó de la situació lamentable de la seva filla, i que per tant,
objectivament i legalment té dret a estacionar en càrrega i descàrrega, procedeix
anul·lar la butlleta de denúncia 50393324.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

109

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2012

2012/DCG/259

DECISIÓ
En data 9 d’octubre de 2012, el ciutadà, FMF formula queixa davant el defensor per
disconformitat amb la liquidació que se li ha girat per una taxa d’enganxament del
seu vehicle per la grua municipal. I tal queixa ha estat admesa a tràmit per al seu
estudi i resolució.
Vist que a la butlleta de sanció, que no va ser entregada en mà, es fan constar els
següents extrems:
Data i lloc: 10 d’abril de 2012, Avinguda Lluis Pericot, XX. Fet denunciat: Estacionar
en zona de càrrega i descàrrega. Quantia sanció: 200 euros.
Notificació: es fa constar que no s’ha notificat en l’acte per estar absent el conductor.
Vist que vinculat amb tal butlleta de sanció es va generar una nova liquidació
corresponent a “Taxa per la utilització del servei de grua sense produir-se el trasllat
del vehicle”, per import de 65 euros, que li ha estat comunicada al titular del vehicle
uns mesos després.
Vist que el ciutadà afectat, reconeix que tenia el vehicle estacionat en zona de
càrrega i descàrrega, pel temps de recollir uns medicaments a la Farmàcia, mentre el
seu fill, FMR l’esperava al costat del vehicle, raó per la que la grua va marxar en
assabentar-se els agents de les circumstàncies.
Atès que el ciutadà indicat va abonar l’import de la multa, i quan va rebre la
comunicació de la taxa pel servei de grua va formular al·legacions contra aquesta
liquidació, exposant que els agents de la grua municipal es van limitar a prendre la
matrícula del vehicle i marxar del lloc, sense que, l’esmentada grua hagués fet cap
servei, i ni tant sols els agents es dignessin a parlar amb els afectats. Aquestes
al·legacions van ser desestimades per Decret d’Alcaldia de data 19 de setembre de
2012.
Recavada la corresponent informació, i sol·licitat el corresponent expedient
administratiu i un informe complementari de la Policia Municipal, resulten acreditades
les següents circumstàncies:
- No hi cap foto que acrediti que els agents actuants amb la grua municipal
haguessin procedit a enganxar i aixecar el vehicle.
- L’agent 10099 fa constar, en la mateixa butlleta de denúncia, que no ha estat
notificada en l’acte per estar absent el conductor, i en l’informe emès per el
mateix agent actuant, reconeix expressament: “I que de tot això (infracció
comesa, procediment de la denúncia i filiació de les dades) el conductor va estar
informat”.

Considerant que dels fets que objectivament son comprovables i estan acreditats en
el mateix expedient, no ha quedat provat que en cap moment la grua procedís a
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enganxar i aixecar el vehicle denunciat, que el ciutadà sancionat, assumint la seva
responsabilitat i reconeixent que, tot i que per uns moments com és acudir a recollir
uns medicaments a la Farmàcia, havia estacionat en càrrega i descàrrega i abonà
l’import de la sanció, i considerant la incoherència i contradicció entre el contingut
que l’agent va fer constar a la butlleta de denúncia i el que posteriorment ha
reconegut en el seu informe.
Considerant que l’administració i els seus funcionaris tenen el deure d’actuar sempre
amb les màximes garanties de veracitat i d’objectivitat, evitant errors que puguin
perjudicar o discriminar la ciutadania, i que la presumpció de veracitat no es pot
convertir en una patent inexpugnable que faci inviable qualsevol prova o al·legació
de la ciutadania, a la qual no se li poden exigir proves impossibles, i atenent totes les
circumstàncies abans raonades referents al cas concret que ens ocupa, hem decidit
fer la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la liquidació de la taxa per utilització del servei de grua,
sense produir-se trasllat de vehicle, amb número de rebut 12197920 referent a la
matrícula XXXX.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Atendre la recomanació del Defensor de la Ciutadania en base a l’exposat
anteriorment i procedir a:
Deixar sense efectes el Decret d’Alcaldia de data 19 de setembre de 2012, en que es
desestimava el recurs de reposició interposat pel senyor FMF.
Anul·lar la liquidació amb número de rebut XXXX generat en concepte de taxa per
enganxament del vehicle amb matrícula XXXX.

2012/DCG/263

DECISIÓ
La senyora NFS, en data 15 d’octubre de 2012, presenta una queixa per
disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades contra una sanció
imposada per “estacionar un vehicle en zona de càrrega i descàrrega”.
Per part del Defensor s’ha procedit a examinar i estudiar tant els documents del
procediment sancionador, com els aportats per la ciutadana en l’escrit d’al·legacions,
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així com els arguments i motius de la desestimació, per part de l’Ajuntament, de la
reclamació de la referida ciutadana.
Vist que l’argument essencial de l’Ajuntament per desestimar les al·legacions de la
ciutadana, com ja he recordat reiteradament en altres ocasions, és exclusivament la
presumpció de veracitat de l’agent sancionador, un cop aquest ratifica la seva
denúncia, sense entrar a valorar els arguments i proves aportades per l’afectada.
Considerant que la ciutadana, efectivament, havia estacionat en zona de càrrega i
descàrrega, però resulta que és titular d’una targeta de reserva d’aparcament com a
persona minusvàlida, amb vigència fins al 6 de juny de 2016. Per tant és més que
evident que l’esmentada persona estava autoritzada a estacionar en un espai de
càrrega i descàrrega.
Cal dir que l’agent sancionador feia constar que la data de caducitat de la targeta no
era visible, quedant constància, per tant, de que la ciutadana havia deixat en el seu
vehicle la targeta acreditativa del seu dret a estacionar. Resulta que amb l’escrit
d’al·legacions va acompanyar fotocòpia de la targeta on figura expressament i de
forma indubitada la data de caducitat.
Considerant que es podria arribar a admetre que l’excés de zel de l’agent municipal
actuant l’hagi portat a sancionar, segons indica, al no haver vist la data de caducitat
de la targeta de minusvàlid, a criteri del defensor, no és admissible però, que
l’Administració Municipal, un cop comprovades les dades i la veracitat d’una targeta
amb vigència fins al juny del 2016, hagi fet cas omís de la realitat i hagi desestimat
sense suficient motivació les al·legacions de la ciutadana.
Per tant, en atenció als fets i arguments abans exposats, el defensor formula la
següent
RECOMANACIÓ
Havent constatat que efectivament la ciutadana NFS és titular vigent de la targeta de
reserva d’estacionament per persones amb disminució que li permet estacionar en
zona de càrrega i descàrrega s’anul·li la butlleta de denúncia 50365490.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/269

DECISIÓ
El senyor BSS en representació de la seva esposa IBM, titular de la targeta de
reserva d’aparcament per a persones amb minusvalidesa, presenta una queixa per
disconformitat amb la resolució a dos recursos de dues sancions imposades:
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Expedient: 1009109, sanció 200€, data: 2 de febrer de 2012. Lloc: carrer Bassegoda,
per estacionar en pas de vianants
Expedient 1015549, sanció 200€, data 13 de març de 2012. Lloc: Santa Eugènia /
carrer Ibèria, per estacionar sobre la vorera.
Expedient 517877 per estacionar en zona blava.
Malgrat fer constar en el recurs que tant el senyor BSS com la seva esposa la
senyora IBM, són persones amb minusvalidesa, tots dos titulars de la targeta de
reserva d’estacionament.
Malgrat la normativa estableix que, si no hi ha cap zona reservada prop de la
destinació del conductor, es permeti l’estacionament, pel temps imprescindible, en
qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o
vianants.
També hem constatat, segons les vostres pròpies al·legacions, que el vostre vehicle
va estar estacionat més de vint minuts.
Segons l’informe de la Policia Municipal el vehicle estava estacionat al pas de
vianants, fet que podia dificultar el pas. Però pel que fa a la sanció de l’expedient
517877 “per estacionar en zona blava”, és evident que, acreditat que el titular
disposa i disposava de la targeta de reserva d’estacionament per a persones amb
minusvalidesa, podia estacionar en el lloc on va ser sancionat.
Ates l’exposat es formula la següent:
RECOMANACIÓ
Que per les raons i consideracions abans exposades, es deixi sense efecte la sanció,
amb número d’expedient 517877 per estacionar en zona blava i es ratifiquin les
altres dues denúncies per no disposar d’arguments suficients per poder-ne demanar
la seva revisió o possible anul·lació.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/293

DECISIÓ
En data 8 de novembre de 2012, la ciutadana AVdB, presenta una queixa per
disconformitat amb la sanció imposada per “estacionar un vehicle en una zona
senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat dels autoritzats”, el dia 22 de juny
a les 8.40 h. a la plaça Catalunya en l’espai reservat per vehicles elèctrics i que va
motivar la retirada del seu vehicle per la grua municipal.
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La ciutadana presenta al·legacions fent constar els següents termes:
Va estacionar el vehicle en l’espai de la plaça Catalunya el vespre del dia anterior a la
denúncia.
Si bé va veure el senyal que reservava l’espai on va estacionar per vehicles elèctrics,
va interpretar que aquesta reserva quedava limitada a l’horari allà especificat: de
dilluns a dissabte de 9.30 h. a 13.00 h. i de 16.00 h. a 20.00 h. Excepte diumenge i
festius.
El defensor, un cop analitzat el senyal indicatiu de la reserva d’estacionament objecte
de la queixa, és del parer que, efectivament, no és prou clarificador i porta a
confusió. Confusió que va quedar ratificada quan va demanar al responsable del
senyal explicacions del seu contingut, i, personat en el lloc on està ubicat, va quedar
patent que la confusió és evident.
El senyal pretén indicar que efectivament és un espai reservat per vehicles elèctrics,
doncs és una zona de recàrrega, previ pagament de la tarifa de zona blava, és a dir,
es tracta d’una zona blava per vehicles elèctrics que en l’horari establert hauran de
pagar tarifa de zona blava i fora d’aquest horari no han de pagar, com si d’una zona
blava normal es tractés.
Un cop aclarida aquesta informació es va reconèixer però, que es prestava a confusió
i és possible que la ciutadana cregués que l’horari també implicava a vehicles no
elèctrics i per tant que podia estacionar-hi durant la nit.
Així doncs atenent les circumstàncies i arguments exposats i reconeixent que el
senyal pot induir a confusió aquest defensor formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana AVdB i que es dicti
decret de devolució de l’import abonat en concepte de sanció i taxa per retirada del
vehicle per la grua municipal al considerar que la informació proporcionada per el
senyal podia prestar a confusió. I, en conseqüència també recomana que es
procedeixi a canviar el cartell indicatiu existent, a fi d’evitar confusió tant respecte als
horaris com als vehicles autoritzats. Numero de butlleta: 50389438.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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2012/DCG/302

DECISIÓ
En data 14 de novembre de 2012, la ciutadana MIMC formula queixa davant el
Defensor de la Ciutadania de Girona, per disconformitat amb una sanció imposada
per “no respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de gir a la dreta prohibit”.
Vist que en la notificació de la denúncia es fa constar que l’agent denunciant es
trobava en un altre servei prioritari en el moment de la denúncia, sense especificar
de quin servei prioritari es tracta.
Vist que la ciutadana aporta una declaració jurada del cap del seu lloc de treball fent
constar que el dia i hora de la denuncia la ciutadana es trobava es trobava treballant
a Sant Feliu, població a la que es desplaça diàriament des de Platja d’Aro.
Considerant que de totes les comprovacions realitzades i de les proves aportades es
desprèn l’existència d’un possible error de l’agent denunciant, relacionat amb la
matrícula del vehicle, extrem fàcilment deduïble del fet que l’infractor no va ser
aturat.
Considerant que s’ha acreditat degudament que el dia i hora de la sanció, la
denunciada havia anat a treballar, com de costum, de Platja d’Aro a Sant Feliu de
Guíxols amb el vehicle denunciat, i no hi ha motius per posar en qüestió tal
circumstància.
Atenent les circumstàncies i raonaments exposats el defensor formula la següent:
RECOMANACIÓ
Deixar sense efecte la denúncia amb número de butlleta 50369429 i reiterar
novament que els agents denunciants han de fer el possible per aturar els infractors,
en el moment de la infracció i en el cas que estiguin en un servei prioritari ho facin
constar expressament.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

Gestió de residus
Total:

8 expedients

No admeses:

1 expedient

En tràmit:

2 expedients

Queixes desestimades:

2 expedients
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Col·laboració amb l’àrea:

2 expedients

Recomanacions:

1 expedient

2012/DCG/39

(Veure expedient d’ofici 2012/DCG/202-O)

Altres (Brigades, OIAC, TMG, Qualitat Sonora, Tinença
d’Animals...)
Total:

28 expedients

No admeses:

5 expedients

En tràmit:

3 expedients

Trasllat altres síndics:

1 expedient

Queixes desestimades:

5 expedients

Amb col·laboració de l’àrea:

13 expedients

Recomanacions:

1 expedient

2012/DCG/5

(Veure expedient d’ofici 2012/DCG/30-O)
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POLICIA MUNICIPAL
RESOLUCIÓ
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Altres (Brigades, OAC,TMG, Q. sonora, Tin. Anim.)
RESOLUCIÓ
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3.3. Promoció i Ocupació
Expedients:

27

Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística
Total:

16 expedients

No admeses:

4 expedients

En tràmit:

5 expedients

Queixes desestimades:

2 expedients

Mediació:

1 expedient

Col·laboració de l’àrea:

3 expedients

Recomanacions:

1 expedient

2012/DCG/238

DECISIÓ
En data 16 de juny de 2011 va tenir entrada a l’Oficina del Defensor queixa referent
als problemes derivats dels treballs realitzats, a la façana i a la cornisa de la
Comunitat de Propietaris del carrer Nou, XX de Girona, per Obycall SA, i que per
execució subsidiària li va encarregar l’Ajuntament a tal empresa.
El Defensor va mantenir diverses reunions, tant amb la comunitat de propietaris com
els responsables tècnics de l’Ajuntament i el responsable d’Obycall SA, amb la
finalitat de pactar i donar solució definitiva al problema de la manca
d’impermeabilització de l’espai remodelat de la cornisa i l’entrega de la mateixa a la
terrassa, per on sembla que s’escolava l’aigua, fet que ha originat humitats i danys
als pisos i la façana de sota.
Un cop constatat el problema, i havent convingut totes les parts que l’origen de les
humitats dels pisos inferiors tenia la seva causa en les obres realitzades per a la
remodelació de la cornisa de l’esmentat edifici, portada a terme per Obycall, amb la
intervenció del Defensor es va arribar al següent acord:
Que Obycall SA, seguint les instruccions tècniques dels arquitectes supervisors de
l’obra, realitzaria l’oportuna intervenció i reparació procedint també a reparar les
anomalies detectades arran de les humitats que tenen el seu origen en la deficient
impermeabilització de la cornisa.
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Vist que a l’abril de 2012 va quedar perfectament comprovada impermeabilització de
la cornisa, i que després de d’haver-se fet tal obra no s’han produït més filtracions
als habitatges i façanes de les diverses vivendes afectades anteriorment.
Vist que els veïns afectats i la Comunitat han presentat escrits reclamant el
compliment dels acords signats en el seu dia, i que la reparació efectuada ha donat
el resultat esperat, donat que la cornisa ha quedat perfectament impermeabilitzada i
que ja no hi humitats que deriven de les deficiències existents abans de la reparació.
Considerant que és deure de l’administració actuar amb celeritat i eficiència, d’acord
amb el principi de bona administració, i que en el present cas no hi motius per
retardar la necessària intervenció per reparar els danys que s’havien produït als pisos
inferiors a acusa de les humitats esmentades.
El Defensor de la ciutadania, partint dels fets i motius abans exposats, fa la següent
RECOMANACIÓ
Que sense més dilacions, i amb la màxima celeritat, es procedeixi per part de
l’Ajuntament a requerir a l’empresa responsable de l’obra realitzada a la cornisa de la
comunitat dels números XX del Carrer Nou de la nostra Ciutat perquè procedeixi a la
reparació dels danys produïts, per les humitats, a l’interior dels habitatges i a
l’exterior de la façana, o en el seu cas a adoptar les mesures que corresponguin
perquè els veïns afectats siguin satisfets en els seu dret, que no és altre que gaudir
del seu habitatge sense els desperfectes i danys referits en els seus escrits.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

Activitats classificades
Total:

2 expedients

Queixes desestimades:

1 expedient

Recomanacions:

1 expedient

2012/DCG/111

(Veure expedient d’ofici 2012/DCG/202-O)
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ALTRES (FIRES, MERCATS, AGSST, OMIC..)
RESOLUCIÓ
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3.4. Hisenda i Gestió Municipal
Expedients:

35

Gestió tributària
Total:

21 expedients

No admeses:

3 expedients

En tràmit:

1 expedient

Queixes desestimades:

6 expedients

Amb col·laboració de l’àrea:

5 expedients

Recomanacions:

6 expedients

2012/DCG/94

DECISIÓ
El ciutadà JRA, en data 12 d’abril de 2012, formula queixa referent a la liquidació
girada per l’Ajuntament per una taxa d’escombraries que no se li venia cobrant, i per
un període màxim de 4 anys.
Reclamat l’expedient administratiu i examinat el mateix resulten les dades següents:
que en la pòlissa número 39.530 de subministrament d’aigua, corresponent al carrer
Guadiana, XX, no s’ha carregat en els últims anys la taxa d’escombraries. Per això se
li ha girat al ciutadà referit la liquidació corresponent als últims 4 anys, del 2008 al
2011, per un import total de 727 euros. I havent-li donat audiència respecte a la
proposta inicial, va efectuar al·legacions el 16 de desembre de 2011, dintre del
termini concedit, que no han estat contestades de forma explícita, tot i que amb
posterioritat se li han girat els corresponents rebuts i que per tant, hem de
considerar que han estat desestimades tàcitament.
Dels antecedents i fets exposats, cal deixar constància dels següents elements:
El ciutadà JRA és propietari de l’habitatge ubicat al carrer Guadiana, i del solar del
costat, indicat amb número XX, que no està edificat. En tal solar, en el seu dia, fa
més de 23 anys, el reclamant va instal·lar una aixeta amb el corresponent
comptador, del que sempre ha vingut pagant el rebut d’aigua, però no
d’escombraries, perquè no en generava. Fa uns vint anys, també l’Ajuntament li va
girar la taxa d’escombraries, i desprès d’acudir a parlar amb els responsables del
Consistori varen anul·lar la referida taxa d’escombraries i fins i tot li retornaren el
que havia abonat per tal concepte.
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Vist que, a rel dels últims requeriments, i donat que no li és necessari mantenir el
comptador del solar referenciat, per indicació d’aquesta oficina ha donat de baixa el
mateix, i vist que demana l’anul·lació dels rebuts de les taxes corresponents als
últims 4 anys.
Considerant els fets que s’han exposat, i partint de que la ciutadania te dret a confiar
en el que l’Administració li hagi comunicat en un moment determinat, especialment
quan això ve avalat per una actuació inequívoca, clara i persistent en el temps, per
part de l’Administració actuant.
Considerant així mateix, que el solar esmentat no genera cap activitat que impliqui o
generi escombraries, i que a més, com sembla, pel fet que el ciutadà ha donat de
baixa tal comptador, que l’existència de l’aixeta en el solar en qüestió era totalment
prescindible i per tant innecessària.
Considerant que hem de salvaguardar, per un principi de coherència i transparència,
el fet que la ciutadania mantingui la confiança en les seves institucions i en els seus
gestors administratius i polítics, vistos els fets i antecedents d’aquest cas, fem la
següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte el requeriment o requeriments sobre cobrament de la taxa
d’escombraries adreçat al ciutadà JRA en base als argument i fets abans esmentats, i
molt especialment per coherència amb les decisions preses en el seu moment sobre
la mateixa qüestió pel mateix Ajuntament, i a la vista de que el ciutadà ha donat de
baixa el comptador del solar que ha originat el problema aquí tractat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/110

DECISIÓ
En data 23 d’abril de 2012, el ciutadà JBT, representat per CLC, formula queixa amb
referència a un expedient de constrenyiment, relatiu a la taxa d’escombraries.
Examinat l’expedient i recavada informació a la responsable de recaptació, per poder
estudiar el cas plantejat pel citat ciutadà, resulten les següents dades:
El ciutadà referenciat va abonar per duplicat l’impost de l’IBI corresponent al rebut
11014390, un cop directament a Recaptació, el 7 de novembre de 2011, i una
segona vegada per transferència bancària, el 9 de novembre de 2011. Els imports
abonats eren de 292,21 euros cadascú.
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Simultàniament, i en referència a l’any 2011, el ciutadà en qüestió era deutor
respecte de l’Ajuntament pel rebut d’escombraries, l’import del qual era de 282,85
euros, és a dir, que d’haver-se operat la compensació dels pagaments anteriors,
l’Ajuntament hauria d’haver tornat a aquesta persona 9,36 euros.
Estant així les coses, el 21 de novembre de 2011 es procedeix per part de
l’Ajuntament a notificar la providència, dictada el 18 de novembre de 2011 pel
Tresorer, de constrenyiment pel rebut d’escombraries, amb el recàrrec del 20% de
constrenyiment, més interessos de demora i les costes.
Per Decret de 23 de febrer de 2102, s’acorda la devolució sol·licitada i al mateix
temps el seu embargament per compensar el rebut d’escombraries. Però, donat que
l’Ajuntament ha aplicat el recàrrec del 20% i interessos de demora, malgrat que si en
el seu dia s’hagués procedit a fer la compensació l’Ajuntament hauria d’haver tornat
al ciutadà 9,36 euros, ara el ciutadà encara és deutor per un import de 62,52 euros.
Considerant els diversos factors concurrents, partint que el ciutadà, abans de rebre la
providència de constrenyiment per la taxa d’escombraries, havia ingressat a l’erari de
l’Ajuntament, encara que erròniament, un import superior al que corresponia a la
taxa d’escombraries, no s’avé amb el sentit comú que un cop embargat aquest
import, que estava en poder de l’Ajuntament hagi generat recàrrecs i interessos. I
per tant, partint del principi d’equitat que inspira l’actuació i les decisions del
Defensor, i entenent que no atempta contra la finalitat última de la legalitat, fa la
següent:
RECOMANACIÓ
Que es doni per compensada la taxa d’escombraries referenciada, del rebut
11176039, amb el pagament duplicat de l’IBI relatiu al rebut 11014390, es deixin
sense efecte els recàrrecs de constrenyiment i els interessos de demora, i per tant la
reclamació de 62,52 euros, i es retorni al ciutadà JBT l’import sobrant de 9,36 euros.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació al fet de donar per compensat el
rebut de taxa d’escombraries amb la devolució del pagament duplicat d’un rebut
d’IBI, deixant sense efecte el recàrrec de constrenyiment i els interessos de demora,
em plau informar-lo que quan la persona obligada tributària és titular, alhora, d'un
crèdit reconegut per l'Administració, aquesta pot compensar d'ofici els deutes
d'aquella amb el crèdit esmentat, una vegada transcorregut el termini voluntari de
pagament, és a dir quan s’hagi iniciat el període executiu.
D’altra banda, l’inici del període executiu determinarà l’exigència dels interessos de
demora i dels recàrrecs del període executiu.
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Abans d’haver transcorregut el termini voluntari de pagament, la compensació ha de
ser sol·licitada a instància de la persona obligada tributària; l’Administració no la pot
acordar d’ofici.
Per tot l’anterior, considerem que no podem donar per acceptada la vostra
recomanació de donar per compensada la taxa d’escombraries referenciada, del
rebut 11176039, amb el pagament duplicat de l’IBI relatiu al rebut 11014390.

2012/DCG/137

(Veure expedient d’ofici 2012/DCG/146-O)

2012/DCG/207

(Veure expedient d’ofici 2011/DCG/213-O)

2012/DCG/218

DECISIÓ
En data 3 d’octubre de 2012, el ciutadà, JSC, actuant com a Administrador de la
societat Configirona S.A. formula queixa davant el Defensor de la Ciutadania en
relació al cobrament de l’impost d’activitat industrial en les seves instal·lacions al
municipi de Girona, relatiu a l’any 2011, per import de 8.182,15 euros.
Sol·licitada informació als responsables de Gestió Tributària de l’Ajuntament, en
relació al cobrament de l’IAE del 2011 a l’entitat esmentada, se’ns informa que el
Model 840 de baixa de l’impost d’activitats econòmiques, epígraf 1421 d’elaboració
de productes de confiteria, desenvolupada al carrer Alacant,17, va ser presentada a
l’Ajuntament de Girona el 3 de novembre de 2011, conforme durant l’any 2011 no
s’ha portat a terme cap activitat industrial als referits locals, perquè aquesta activitat
havia estat traslladada a un altre municipi durant el 2010.
Vist que el reclamant va presentar la sol·licitud de baixa de l’IAE extemporàniament,
així com la devolució de l’impost esmentat de l’any 2011, i que va formular escrits
d’al·legacions i també recurs de reposició, que han estat desestimats per la seva
extemporaneïtat, sense entrar a argumentar el fons del tema, amb emparament
exclusiu en les formalitats legals.
Vist que el queixant acredita que la fàbrica de Configirona S.A., situada al carrer
Alacant, va traslladar tota la seva activitat industrial al municipi de Bonmatí abans
que finalitzés l’any 2010.
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Vist que a tals efectes s’adjunten factures del consum de llum, que acrediten i que
van passar d’uns 2000 euros aproximadament quan l’empresa tenia activitat a 110
euros mensuals que paguen actualment, a partir d’octubre de 2010, moment en que
l’empresa va deixar de realitzar activitat industrial, en aquestes mateixes
instal·lacions de Girona, així com també adjunten l’autorització de l’Ajuntament de
Girona per tallar el carrer amb motiu de l’ocupació del mateix per grues i equips de
gran tonatge per retirar i traslladar les màquines i equips de producció a Bonmatí.
Vist que com a causa de tal trasllat del carrer Alacant a Bonmatí, el reclamant al·lega
que l’edifici de la fàbrica Configirona, a partir del 2002, va quedar afectat per les
futures obres de la línia de tren convencional i que “des de l’Ajuntament de Girona, i
concretament a través del Regidor Joan Pluma, se’ns va instar a trobar un nou
emplaçament per a ubicar-hi una nova fàbrica, ja que les obres de la via del tren
semblava que havien de començar de manera immediata, i en el projecte aprovat
per la Direcció general de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, les naus del carrer
Alacant eren literalment “edificicaciones a demoler”.
Vist que està degudament documentat el trasllat de tota l’activitat industrial a les
noves instal·lacions de Bonmatí amb el vist i plau de les autoritats sanitàries i la resta
de permisos dels organismes competents, i l’abonament de l’IAE, per l’activitat
industrial pròpia de la societat referida des del 2011 al Municipi de Bonmatí, desprès
de les oportunes inspeccions i autoritzacions.
Vist que per mateixa i única activitat de l’entitat Configirona S.A. se li ha cobrat l’IAE,
tant per part de l’Ajuntament de Girona com per part de l’Ajuntament de Bonmatí
Vist que a les instal·lacions del carrer Alacant, que encara son propietat de
Configirona SA, està degudament acreditat que no hi activitat industrial de cap mena
des de l’any 2010 i que només son utilitzades com magatzem supletori, i que el
mateix Ajuntament, prèvia comprovació per part de la corresponent inspecció, va
determinar que Configirona SA havia d’abonar un IAE, com a local afecte, a partir del
2011, inclòs, per import de 1026’11 euros
Considerant tots els fets anteriors, estudiada la resolució emesa per l’Ajuntament i a
la vista dels arguments i proves aportades pel representant de Configirona S.A., JSC,
aquest defensor, sense altre objectiu que resoldre la queixa formulada amb la
màxima objectivitat i també equitat, sense infringir la legalitat i els preceptes
generals del dret.
Considerant que l’objectiu últim de tota legislació socialment acceptable és la justícia,
seguint la famosa dita romana de “neminem laedere, suum cuique dare et honeste
vivere”, (no fer mal a ningú, donar a cadascú el que és seu i viure honestament), en
el present cas la decisió adoptada per l’Ajuntament, exigint un impost sobre una
activitat que no s’ha realitzat, i que a més s’ha portat a terme en un altre municipi,
en el que sí que s’ha abonat l’impost reglamentari, prescindint que, per ignorància o
bona fe, l’afectat no hagués donat de baixa formalment l’activitat, al moment de
finalitzar la mateixa a les instal·lacions de Girona, extrem que està degudament
acreditat que va ser el 2010, és de justícia estimar la queixa.
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Considerant que de donar-se per correcta la resolució de l’Ajuntament de Girona
s’estaria consagrant com a jurídicament inexpugnable una simple ficció merament
jurídica sense realitat objectiva que l’avali, i que a més el reclamant pagaria per
duplicat la única activitat que ha dut a terme a partir de l’any 2010, doncs l’ha pagat
a l’Ajuntament de Bonmatí, única població on Configirona S.A. realitza activitat
industrial des de mitjans de 2010.
Considerant que en el present cas, malgrat l’error formal dels responsables de
Configirona SA, al no haver notificat “expressament” en el termini legal el cessament
de l’activitat industrial a les instal·lacions del carrer Alacant de Girona, està
objectivament acreditat que els afectats han obrat de bona fe, pensant que les
distintes administracions i organismes públics estaven relacionats entre ells en ordre
a facilitar la vida i les activitats de la ciutadania i les societats o empreses.
Per tots els raonaments precedents i la valoració dels fets anteriors, el Defensor de la
Ciutadania de Girona formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la liquidació de l’IAE sobre activitats industrials de l’entitat
Configirona SA de l’any 2011, i se li retorni l’import de 8182’15 euros, donat que des
de mitjans del 2010 tota l’activitat industrial de tal entitat es porta a terme al
municipi de Bonmatí, adoptant les mesures oportunes i decisions que calguin per
deixar sense efecte els requeriments relacionats amb el número de rebut
11202933/2011.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/253

DECISIÓ
En data 2 d’octubre de 2012, el ciutadà DCS, formula queixa per disconformitat amb
la resolució que desestima el recurs de reposició interposat contra la liquidació que li
ha efectuat l’Ajuntament, pel cobrament de la taxa corresponent per tenir una
entrada de vehicles a un habitatge unifamiliar.
Vist que contra tal resolució, el ciutadà formulà al·legacions i posterior recurs de
reposició i que varen ser desestimats pels corresponents Decrets d’alcaldia, tot
al·legant que “si l’amplada de la vorera i el vial de circulació poden permetre la
maniobra d’un vehicle, llavors l’administració pot concedir llicència amb les garanties
suficients”.
Vist que dels documents aportats pel ciutadà queixant s’acredita que en els baixos,
origen del conflicte hi ha instal·lades unes taules, algun armari, eines i prestatges, i
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que també acredita que l’amplada de l’entrada referida és de 2’10 metres, i que
al·lega que no utilitza aquest espai per guardar o estacionar cap vehicle.
Considerant que el mateix regidor de la via pública, en declaracions a la premsa ha
dit clarament i de forma precisa que “si els veïns aporten documentació que
demostra que no l’utilitzen com a aparcament no farà falta cap més sistema”, en
ordre a deixar de pagar la taxa del corresponent gual, manifestacions en els que la
ciutadania ha de poder confiar.
Considerant que la normativa vigent especifica clarament que, per tenir dret a gual,
l’espai o mesura de l’entrada ha de ser superior a 2’40 metres.
Considerant que en el present cas el ciutadà acredita la no utilització dels seus baixos
com a aparcament, i que mai ha fet sol·licitud de gual, doncs ha estat una actuació
d’ofici de l’administració municipal.
Considerant que la coherència, l’objectivitat i la no discriminació son principis
fonamentals en tota actuació de les administracions públiques, i que la imposició de
taxes ha de quedar vinculada a l’existència de prova efectiva sobre l’ús i servei
utilitzat pel ciutadà, quan, com en el present cas, pel cobrament de la taxa de gual
l’Ordenança imposa unes mesures mínimes de 2’40 metres, i que si tals condicions
no les reuneix caldria que es constatés l’ús corresponent, i que tal ús no s’ha
acreditat.
En base als anteriors fets i raonaments, i partint del mateix compromís públic del
regidor de via pública, el defensor fa la següent
RECOMANACIÓ
Que es deixi sense efecte la liquidació per ocupació de domini públic amb número de
rebut 12190752 efectuada al ciutadà DCS donat que, segons ha manifestat i
acreditat, els baixos que són objecte de la taxa de gual no reuneixen les condicions
exigides per la mateixa ordenança, ni son objecte d’ús i estacionament de vehicles.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Vista la sol·licitud formulada el dia 16 d’agost de 2012 en que es demana que es
deixi sense efecte la llicència a nom del senyor DCS
Atès que de l’informe del tècnic municipal es desprèn que la petició és conforme a la
normativa vigent en matèria d’usos de la via pública,
Es decreta:
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Deixar sense efecte la llicència a què es refereix la part expositiva d’aquest decret
amb la data d’efectivitat que hi consta.
Anul·lar els rebuts pendents de pagament de l’ementada taxa, en cas que n’hi hagi,
posteriors a la data de baixa.

Patrimoni
Total:

5 expedients

En tràmit:

2 expedients

Queixes desestimades:

1 expedient

Amb col·laboració de l’àrea:

2 expedients

Secretaria General
Total:

4 expedients

No admeses:

2 expedients

Amb col·laboració de l’àrea:

2 expedients

Recaptació
Total:

5 expedients

Queixes desestimades:

1 expedient

Mediació:

1 expedient

Amb col·laboració de l’àrea:

2 expedients

Recomanacions:

1 expedient

2012/DCG/260

DECISIÓ
En data 11 d’octubre de 2012, el ciutadà, HMNB es persona a l’Oficina del Defensor
de la Ciutadania i formula queixa contra l’actuació de l’Ajuntament pel fet de rebre
les comunicacions i resolucions només en llengua catalana, malgrat haver demanat
en diverses ocasions que se li notifiquessin en castellà.
Estudiat el cas i examinat els antecedents, i havent demanat explicacions a la secció
corresponent de l’Ajuntament des de la qual s’han adreçat al reclamant les
notificacions objecte de queixa, es constata el següent:
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El ciutadà referit acredita haver rebut diverses notificacions per part de l’Ajuntament,
totes elles únicament en llengua catalana.
Que en data 11 d’abril de 2012 i en data 22 de juny de 2012 el reclamant va
presentar escrits davant el registre general de l’Ajuntament demanant expressament
que les notificacions li fossin comunicades en castellà. Concretament a l’escrit de
data 11 d’abril de 2012, dirigit a l’Àrea de Serveis Jurídics de l’Ajuntament, feia
constar el següent: “Pido por la presente carta que todas las comunicaciones escritas
vengan escritas en lengua española”, i a l’escrit de 22 de juny “sol·licita traducció al
castellà de tres notificacions”.
Cal deixar constància que, malgrat el temps transcorregut, el sol·licitant, i aquí
queixant, no ha rebut cap resposta de l’Ajuntament, circumstància que és de
lamentar, perquè no afavoreix a ningú i dona mala imatge del funcionament de la
nostra Administració Municipal. Moltes vegades hem insistit des de l’Oficina del
Defensor que és un deure de bona administració respondre i motivar les peticions de
la ciutadania.
Vist que la ciutadania te dret a utilitzar en les seves relacions amb les
administracions ubicades a Catalunya, tant el català com el castellà, essent tots dos
idiomes oficials a la nostra Comunitat Autònoma, segons disposa la Constitució
Espanyola de 1978 i el mateix Estatut de Catalunya de 2006.
Vist que la Llei 30 /1992, en el seu article 36.3 empara de forma específica el dret de
les persones, en l’àmbit d’una comunitat autònoma amb idioma propi, a rebre els
escrits o documents que se li adrecin en llengua castellana, quan ho sol·licitin
expressament. Que la pròpia Llei 1/1998, de política lingüística, en l’article 10
especifica que “en els procediments administratius tramitats per l’Administració de la
Generalitat, les Administracions locals i les demés Corporacions de Catalunya s’ha
d’utilitzar el català, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar
documents, fer manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà”
Vist que el Reglament Municipal per l’ús de la llengua catalana, a l’article 5, i el ROM,
a l’article 4, posen de relleu l’existència del dret de la ciutadania a rebre les
comunicacions i documents en llengua castellana, quan així ho sol·licitin.
Considerant que el ciutadà, HMNB, al personar-se davant l’Ajuntament i sol·licitar
que li fossin comunicats en llengua castellana diverses notificacions, que se li havien
adreçat només en llengua catalana, no feia altra cosa que exercir un dret legítim,
emparat per la legislació vigent, com s’ha especificat en els raonaments anteriors, és
criteri del defensor que procedeix donar la raó al ciutadà referit, sense que la seva
actitud o petició s’hagi de menystenir o ignorar, reclamant de l’Administració
Municipal un tracte respectuós i curós en el tractament i respecte de la pluralitat
lingüística existent a la nostra societat i del dret de la ciutadania a utilitzar una o
altra llengua en les seves relacions amb l’administració.
Per tots els antecedents i raonaments anteriors, faig la següent
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RECOMANACIÓ
Que, per respecte a la normativa vigent i al dret del ciutadà que ha formulat la
queixa abans especificada, se li doni resposta a la seva petició i se li traslladin les
resolucions i comunicacions corresponents en la llengua castellana, sense més
dilacions ni problemes, per evitar qualsevol mena de indefensió o desinformació del
ciutadà.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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3.5. Servei a les persones
Expedients:

64

Equips d’atenció social i primària
Total:

46 expedients

No admeses:

7 expedients

En tràmit:

7 expedients

Trasllat a altres síndics:

8 expedients

Queixes desestimades:

4 expedients

Amb col·laboració de l’àrea:

17 expedients

Recomanacions:

3 expedients

2012/DCG/93, 2012/DCG/118, 2012/DCG/165

(Veure expedient d’ofici 2012/DCG/136-O)

Habitatge social
Total:

1 expedient

No admeses:

1 expedient

Plataforma dels Afectats per les Hipoteques (PAH)
Total:

14 expedients

No admeses:

1 expedient

En tràmit:

5 expedients

Amb col·laboració de l’àrea:

7 expedients

Recomanacions:

1 expedient

2012/DCG/140

(Veure expedient d’ofici 2012/DCG/146-O)
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Esports, Joventut, Promoció de la Salut, Centres Cívics
Total:

3 expedients

Amb col·laboració de l’àrea:

3 expedients
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4.

Actuacions d’ofici
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4.1. Ciutadania
Transports Municipals del Gironès (TMG)

2012/DCG/30-O, 2012/DCG/5

DECISIÓ D’OFICI
Un dels temes pendents a la nostra ciutat és la reorganització, implementació i
coordinació del transport públic. El dret de la ciutadania a gaudir i viure a la ciutat
pressuposa, entre d’altres coses, fruir d’un transport públic eficient, àgil, econòmic i
ben coordinat.
Fa poc una estudiant universitària m’exposava el greuge comparatiu i les
desavantatges que tenia en utilitzar el transport públic, per desplaçar-se del Pont
Major al Campus de Montilivi. El fet que obligatòriament ha d’agafar dos autobusos,
pertanyents a dues entitats diferents TEISA i TMG, empreses que no tenen acords
que facilitin als usuaris la utilització de bitllets o targetes de transport conjunts o
coordinats, implica un greu perjudici econòmic, que al nostre entendre no té
justificació. Al no existir coordinació en l’emissió de targetes de transport, o
simplement de bitllets vàlids per al transport interurbà, prescindint de que la línia
pertanyi a una o altra companyia, fins ara ha originat situacions de greuge que
caldrà corregir.
Un estudiant de qualsevol altre barri de Girona, per 90 € pot gaudir d’una targeta
anual que li permet fer els viatges per anar i tornar de la Universitat durant tot el
curs. En canvi, un estudiant de Pont Major, que vagi en transport públic a Montilivi,
degut a que ha d’utilitzar busos de TEISA i TMG ha de fer un dispendi que va de 300
a 600€ anuals.
Al marge de consideracions econòmiques és evident que l’Ajuntament de la nostra
ciutat, com a administració implicada i com a garant dels drets de la ciutadania, ha
de donar un pas valent i compromès i exigir la fi d’aquesta situació de greuge,
posant d’acord les empreses implicades a fi que es pugui obtenir una targeta
conjunta que garanteixi la igualtat d’oportunitats i cost econòmic igualitari per a tots
els estudiants universitaris dels diversos barris de la ciutat.
Per això, conscient que tots els responsables públics i totes les administracions hem
de treballar per l’abolició de situacions injustes o discriminatòries, facilitant el gaudi
de drets a la ciutadania, al mateix temps que exigim el compliment de les seves
obligacions, hem decidit fer D’OFICI la següent:
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RECOMANACIÓ
Que l’Ajuntament faci els tràmits adients per asseure a la mateixa taula a TMG i
TEISA, com a concessionàries de les línies d’autobusos del transport públic a Girona,
a fi de negociar i coordinar una targeta única, vàlida pel transport urbà,
indiferentment de l’empresa a qui pertanyi l’autobús, i també per possibilitar que
d’un lloc a un altre de la ciutat els bitllets adquirits tinguin validesa per fer
transbordament d’una línia a una altra.
I que amb urgència s’estudiï i es resolgui el tema de la targeta de viatges dels
estudiants universitaris, unificant el servei entre TEISA i TMG i donant solució al
greuge comparatiu existent.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

Sancions

2012/DCG/79-O

DECISIÓ D’OFICI
El defensor constata, amb les queixes rebudes, que en l’activitat sancionadora de la
Policia Municipal, es dóna una reiterada pràctica de fer constar, a les butlletes de
denúncia, que no s’entreguen en mà, en no poder aturar l’infractor per trobar-se
l’agent denunciant, atenent un altre servei prioritari.
Aquesta pràctica comporta un seguit de problemes als titulars del vehicle sancionat i
també comporta dificultats a la pròpia administració:
- manca d’identificació del conductor
- problemes posteriors per a la pràctica de les notificacions
- indefensió per a l’afectat sancionat
- inconvenients derivats de la pèrdua de punts
- dificultat de recordar, al cap d’un temps, qui era el conductor per atribuir-li la
infracció.
Davant aquesta problemàtica perjudicial per a tots els afectats, inclosa la pròpia
administració municipal, considerant que en el seu dia ja es va acordar que, com a
norma habitual, s’havia d’aturar el vehicle infractor o en el seu cas fer constar
específicament el servei o causa que impedeix aquesta notificació en l’acte.
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Considerant que una bona administració implica necessàriament implementar
l’eficiència i la transparència en tots els actes administratius, incloses les sancions
dels agents municipals.
A la vista dels inconvenients que de la no notificació en l’acte es deriven, es formula
la següent
RECOMANACIÓ
Recordar i insistir a tots els agents municipals sobre l’obligatorietat de procedir a
aturar i notificar a l’infractor al mateix moment de produir-se els fets sancionables, i
si aquesta actuació no fos possible, que s’indiqui de forma precisa la causa o motiu
que ho hagi impedit, reiterant que no és suficient fer constar que “l’agent denunciant
es trobava en un altres servei prioritari”. I de no actuar així, quedi sense efecte la
denúncia, prèvia disconformitat o reclamació de la persona sancionada.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació relativa a l’expedient de la referència, em plau
informar-lo que en l’activitat sancionadora de la Policia Municipal no es pot qualificar
de reiterada la pràctica de fer constar, a les butlletes de denúncia que no
s’entreguen a mà, “en no poder aturar l’infractor per trobar-se l’agent denunciant,
atenent un altre servei prioritari”, atès que aquesta pràctica correspon a un
percentatge de butlletes molt reduït, en relació al total de denúncies tramitades.
El reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial, preveu i permet aquesta actuació en determinats supòsits
justificats. Tanmateix, i per tal d’evitar problemes als titulars dels vehicles i a la
pròpia administració, i a efectes de garantir la transparència i eficiència de les
sancions, ja s’han donat instruccions reiterades a tot el personal de la Policia
Municipal, amb indicació de què l’actuació habitual en la interposició de sancions és
la d’aturar al vehicle infractor o, en el seu cas, fer constar específicament la causa
que ha impedit la notificació en l’acte.
L’intendent en cap de la Policia tornarà a donar instruccions sobre l’obligatorietat
d’aturar i notificar a l’infractor al mateix moment de produir-se els fets sancionables,
sempre que sigui possible, i es tornarà a insistir en la necessitat de què, si aquesta
actuació no és possible, s’indiqui de forma clara i precisa la causa o motiu que ho
hagi impedit.
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2012/DCG/143-O

DECISIÓ D’OFICI
El defensor constata, amb les queixes rebudes, que en l’activitat sancionadora de la
Policia Municipal, es dóna una reiterada pràctica en sancionar vehicles que, tot i
disposar de targetes de reserva d’estacionament, per minusvalidesa o per circulació i
estacionament en el Barri Vell, i tot i exposar-la a la vista de l’agent, aquesta targeta
està caducada.
Aquest defensor detecta la possibilitat de greuge en posar en el mateix nivell de
sanció, no disposar de la targeta de reserva o tenir-la caducada.
Comparteixo el fet objectiu que si una targeta de reserva d’estacionament està
caducada, no és vigent i per tant s’ha de sancionar aquesta infracció. Però crec
desproporcionat fer-ho amb el mateix import amb el que es sanciona un ciutadà que
no disposa d’aquesta targeta.
Un permís d’estacionament caducat, en principi, i malgrat la deficiència
administrativa de no ser vigent, si es mantenen les condicions per les quals es va
atorgar, creiem que no pot equiparar-se al fet de no haver tingut mai aquest dret. I
és en aquest punt, en la continuïtat de les dades objectives, on crec que radica la
diferència i tanmateix el greuge, entre una sanció i l’altre.
És per aquest motiu que formulo d’ofici el següent
SUGGERIMENT
Atenent el principi d’equitat i proporcionalitat, si el ciutadà o ciutadana titular d’una
targeta de reserva d’estacionament, és sancionat per caducitat del document, amb el
mateix import i qualificació que la sanció corresponent per no disposar de targeta, i
amb posterioritat, demostra que les condicions per les quals se li va concedir
continuen essent vigents, es pugui reduir la sanció d’una forma proporcional a la
gravetat d’aquest acte, purament administratiu.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta al vostre suggeriment d’ofici en relació a les targetes d'aparcament per a
persones amb disminució i als distintius del Barri Vell em plau informar-lo que en
relació a la proposta de règim sancionador que s’indica en la decisió, cal tenir en
compte que aquesta estarà condicionada al compliment del que disposen les lleis
superiors aplicables en matèria de trànsit.
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Per altre banda, en la que fa referència a la caducitat de les targetes d’aparcament
caldrà tenir en compte que de la mateixa manera com en el relatiu al règim
sancionador indicat en l’apartat anterior, s’hauran de prendre en consideració en el
moment de valorar la possible introducció en una futura modificació de l’Ordenança
municipal de circulació, les lleis superiors aplicables.

2012/DCG/284-O, 2012/DCG/231

DECISIÓ D’OFICI
En diverses ocasions han arribat queixes d’usuaris, titulars targetes de minusvàlid,
que posen de manifest davant el defensor de la ciutadania la seva disconformitat
amb determinades apreciacions de l’agent denunciant, tant respecte a anomalies de
la targeta en qüestió, com al fet de que sigui còpia o aquesta no sigui visible, tot
al·legant que la targeta que hi havia al seu vehicle era vigent i era l’original.
Al mateix temps, i també cal dir-ho, molts ciutadans han manifestat al defensor que
en l’ús de les targetes de reserva d’estacionament per a minusvàlids hi ha molts
abusos, essent utilitzades indegudament, al marge de la finalitat que tenen, com és
poder facilitat la mobilitat i l’estacionament dels minusvàlids a la nostra ciutat, no
disposant la Policia de suficients mitjans per evitar aquests fraus i aquesta picaresca,
però que cal perseguir.
Vist que, quan hi ha discordança entre el que ha manifestat l’agent policial i el que
al·lega el ciutadà sancionat, el principi de seguretat jurídica de l’Administració imposa
el criteri o dona per cert el que ha fet constar la Policia, sense que, davant l’absència
de proves, pugui prosperar l’oposició del ciutadà.
Vist que les decisions i actuacions de la Policia Municipal gaudeixen, pel que fa als
fets dels que deixen constància en les butlletes de sanció, de la presumpció de
veracitat, però que aquest principi admet proves en contra.
Considerant que tota Administració i els seus servidors han d’actuar amb la màxima
objectivitat, evitant desequilibris injustificats que perjudiquin injustament la
ciutadania, en casos com el que ens ocupa, seria convenient i necessari que els
agents que imposen denúncies en temes d’aparcament o estacionament de vehicles,
per motius relacionats amb defectes de targeta de reserva d’estacionament per
persones amb mobilitat reduïda o minusvalidesa, pugui deixar constància fotogràfica
del document esmentat o de la seva absència.
El principi d’equitat imposa considerar aquestes circumstàncies per evitar un
desequilibri injustificat i un tracte discriminatori que deixaria en la indefensió al
ciutadà que compleixi amb la normativa.
Per tot això, el Defensor formula la següent

150

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2012

RECOMANACIÓ D’OFICI
Que per incrementar la confiança ciutadana en l’actuació de la nostra Policia i en
evitació de decisions errònies que creen indefensió a la ciutadania, es doti als agents
municipals dels mitjans necessaris, en relació a la utilització de les targetes de
reserva d’estacionament per a minusvàlids, a fi de que puguin deixar constància
fotogràfica dels fets que descriuen a les seves butlletes de denúncia, quan fan
referència a suposades anomalies de les esmentades targetes.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

Gestió de la Via Pública

2012/DCG/98-O

DECISIÓ D’OFICI
En reiterades ocasions han arribat al Defensor de la ciutadania reclamacions o
queixes de persones que al·leguen contra la imposició de sancions en relació al tema
de les targetes d’aparcament per a persones amb disminució.
La temàtica és múltiple i variada: en ocasions la sanció s’imposa perquè l’agent fa
constar que el que s’exposa al vehicle és una fotocopia, altres vegades perquè la
targeta està caducada
Una de les exigències que té qualsevol administració pública, i especialment
l’administració municipal, és evitar situacions de dubte o de indefinicions que
perjudiquen no només la ciutadania si no els propis funcionaris a l’hora de prendre
decisions. En aquest sentit, examinada la problemàtica que deriva de situacions com
les expressades en l’apartat anterior, seria convenient adoptar algunes modificacions
normatives en les corresponents ordenances municipals per clarificar i definir el que
és un mal ús de les targetes de minusvàlid per aparcar i determinar les sancions que
d’aquest mal ús es derivin.
És important promoure la responsabilitat de la ciutadania i fer campanyes orientades
a que conegui els seus drets, però també les seves obligacions. I és una obligació de
tota persona que tingui reconegut, per la seva minusvalia i limitacions de mobilitat, el
dret a disposar de targeta per aparcar, tenir-la actualitzada i portar al vehicle
destinat al seu transport la targeta original. També s’ha d’exigir el bon ús de la
targeta esmentada per evitar abusos per part de persones no autoritzades ni
necessitades i que amb targetes alienes disposen injusta i fraudulentament
d’estacionaments o aparcaments als que no hi tenen dret. I no es poden destinar
permanentment policies o agents municipals per vigilar i indagar aquests abusos.
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Partint que és la Generalitat l’administració que regula legalment la referida targeta,
també és cert que cada municipi en concret pot conformar les seves ordenances
municipals a fi de regular amb claredat i precisió tots aquells aspectes que, per
protegir a tots aquells que ho necessitin, sancioni adequadament a aquelles persones
que facin un ús indegut, abusiu o fraudulent de les referides targetes.
En aquest sentit, partint de l’experiència d’altres municipis, proposaríem que a
l’ordenança corresponent es recollissin les següents disposicions:
Obligacions de la persona titular
Article X
Les persones titulars de les targetes d’estacionament estaran obligades a:
Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
Saber que l’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els
familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar o manipular.
En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’Ajuntament.
En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la
targeta a l’ens local responsable.
En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l’ens local
responsable, abans de sol·licitar una nova targeta.
Sol·licitar una única targeta d’una única modalitat.
Règim Sancionador
Article X
El règim sancionador s’aplicarà en el supòsit que es detecti l’ús indegut de la targeta
d’aparcament, considerant un mal ús l’incompliment de les obligacions anteriorment
exposades.
El règim sancionador consisteix en:
La primera vegada que es detecti la infracció, un cop advertit el/la titular d’aquest
fet, serà objecte d’una sanció econòmica per import de XXX €.
La reiteració en la infracció abans esmentada, suposarà una sanció per import de
XXX € i la proposta de la retirada de la targeta.
La utilització de fotocopies o de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, en règim de titular no conductor/a donarà lloc a:
Quan s’utilitzi la targeta sense que la persona titular de la targeta estigui en el
vehicle o quan no sigui per acompanyar o recollir a la persona titular, a banda de no
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sortir efectes per gaudir dels drets establerts, donarà lloc la primera ocasió que es
detecti la infracció, a la imposició al/la conductor/a d’una sanció per import de XXX€.
La reiteració en la infracció abans esmentada, suposarà una sanció per import de
XXX €, la proposta de la retirada de la targeta.
Per tot això, entenem adequat i convenient, fer d’ofici la següent
RECOMANACIÓ
Per tal de no provocar situacions d’indefensió a la ciutadania i al mateix temps
perquè l’Ajuntament pugui exercir una bona administració, sobre tot quan ha de
sancionar situacions de frau o mal us de la targeta, introduir l’enunciat esmentat
anteriorment en el text regulador corresponent, sigui en les ordenances fiscals o en
el reglament de circulació.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació d’ofici en relació a les targetes d'aparcament per
a persones amb disminució i als distintius del Barri Vell em plau informar-lo que la
possibilitat d’introduir les obligacions dels titulars que s’han suggerit es valoraran en
futures modificacions de l’ordenança, sempre que compleixin amb la legislació
d’àmbit superior aplicable en el moment d’introduir-ho.
Així mateix, es donarà trasllat a l’Àrea de l’Ajuntament de la decisió emesa per tal de
proposar-los l’elaboració d’un document que reculli les obligacions dels titulars,
proposant-los que s’entregui còpia a les persones a les que es concedeix una targeta
o que en sol·liciten la renovació. De la mateixa manera, se’ls proposarà la possibilitat
que l’enviïn a les persones a les que els han concedit una targeta.

2012/DCG/195-O

DECISIÓ D’OFICI
A l’Oficina del Defensor de la Ciutadania s’han rebut diverses queixes i suggeriments
sobre la manca de claredat de determinades senyals indicatives de prohibició o
autorització d’estacionament.
Hem fet les oportunes gestions i averiguacions, i certament que en alguns llocs o
carrers de la ciutat hi ha deficiències que indueixen a error o poden induir a error,
especialment a persones de més edat, propiciant actuacions policials, com imposició
de sancions, que si bé formalment són correctes, podrien considerar-se excessives
per manca de precisió i de informació.
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Concretament, davant el número 1 del Passeig Canalejas, hi ha una senyal que no és
precisament una mostra de claredat i precisió, amb senyals o indicatius gràfics, tant
de imatge com de lletra, que finalment exigeix un estudi acurat per a ser entesa
adequadament.
Es tracta d’un espai senyalitzat com a reserva, durant determinades hores, per a
determinats vehicles, per efectuar càrrega i descàrrega. I al mateix temps prohibició
d’estacionament per altres tipus de vehicles i autorització per a motos, però
condicionat a determinat horari.
Com hem tingut ocasió de dir en altres ocasions, l’Ajuntament té obligació de facilitar
la informació correcta i objectiva a tota la ciutadania, tant per facilitar l’adequat ús
dels espais públics com per facilitar també l’actuació dels agents municipals, des de
l’òptica d’impedir interpretacions esbiaixades, discrecionals o arbitràries.
Per això, fem la següent
RECOMANACIÓ
Que es revisin les senyalitzacions que puguin induir a confusió, i específicament que
els indicadors a que hem fet referència en aquest escrit, situats en el Passeig
Canalejas, es canviïn i es faciliti una informació més precisa i clara, que eviti
confusions a la ciutadania i faciliti també la funció dels agents policials.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació en relació amb l’expedient 2012/DCG/195-O,
sobre la manca de claredat de determinades senyals indicatives de prohibició o
autorització d’estacionament i en concret al número 1 de passeig José Canalejas, em
plau informar-lo que per dissenyar els senyals de trànsit de la ciutat se segueixen els
preceptes del Reglament general de circulació (RD 1428/2003). Això no obstant, el
reglament estableix normes i pautes generals que, a vegades, són difícil d’aplicar a la
complexa gestió de les vies públiques d’una ciutat.
El passeig José Canalejas és a tocar a la plaça Independència, zona amb restriccions
al trànsit i aparcament pel seu valor patrimonial i turístic. Els diversos usos
necessaris de l’espai viari del passeig fa que un mateix carril d’estacionament realitzi
dues funcions en dues franges horàries diferents i amb requeriments de identificació
i condicions com és el cas de la càrrega i descàrrega. Tota aquesta àmplia informació
cal posar-la en un senyal.
Tot i així, li confirmo que els tècnics municipals estan estudiant un nou disseny del
senyal de càrrega i descàrrega i aparcament de motocicletes del passeig José
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Canalejas que ens ha indicat i que per tant donem per acceptada la vostra
recomanació de revisar les senyalitzacions que puguin induir a confusió.
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4.2. Promoció i Ocupació
Turisme i Consum

2012/DCG/202 -O, 2012/DCG/39, 2012/DCG/111, 2012/DCG/170,
2012/DCG/189, 2011/DCG/215

DECISIÓ D’OFICI
De forma reiterada arriben queixes a aquest Defensor de la Ciutadania sobre l’excés
de fressa, les incomoditats i l’incivisme que es generen en els llocs i espais nocturns,
i molt especialment a les terrasses que ocupen espais públics dels carrers de la
nostra ciutat, i molt especialment en determinats barris i per l’afluència massiva a les
carpes.
Insistint en el que en altres ocasions similars hem recomanat, al llarg d’aquest últims
anys, el Defensor de la Ciutadania considera que el dret a l’oci i l’esbarjo no pot
posar en qüestió el dret al descans de la resta de la ciutadania, i l’Ajuntament ha de
procurar utilitzar tots els mitjans possibles per garantir el lícit i necessari descans
nocturn.
Cal una gran dosi d’educació i de pedagogia per evitar vandalismes i actituds
incíviques. Caldrà fer campanyes d’informació i de promoció d’un civisme responsable
i solidari, reivindicatiu dels seus drets però també complidor dels seus deures. Com
diu l’article 29 de la Declaració Universal dels Drets Humans, Tota persona té deures
envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple
desenvolupament de la seva personalitat.
És necessari que l’Ajuntament, com a garant de les relacions socials en la ciutat,
espai privilegiat de convivència, d’oportunitats i de possibilitats, de treball i de
descans, de realització personal i col·lectiva, adopti totes les mesures possibles per
evitar enfrontaments entre col·lectius o veïns entre veïns, a causa de problemes com
el de les fresses i comportaments incívics que es generen a l’entorn de llocs d’oci
nocturn.
Per això, a l’inici de l’estiu, i amb previsió de queixes veïnals i partint de les que en
aquest moment s’han rebut a l’oficina del Defensor sobre aquesta problemàtica fem
la següent:
RECOMANACIÓ
Que, a fi de garantir i fer compatible el dret al descans dels veïns i el dret a l’esbarjo
i l’oci de la ciutadania, s’adoptin les mesures de control necessàries i s’acompanyin
de campanyes que promoguin el civisme i el respecte a les persones i els seus drets,
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tant pel que fa als centres d’oci nocturn, com de les carpes, com de les terrasses de
bars i restaurants, donant ordre precises i clares per a l’actuació policial.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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4.3. Hisenda i Gestió Municipal
Secretaria General

2012/DCG/77-O

DECISIÓ D’OFICI
Tema: Registre Municipal d’Unions Civils
En relació a la problemàtica generada en torn de la regulació del Registre de Parelles
de fet, i a petició d’aquest Ajuntament, havent estudiat els antecedents i marc legal
de tal Registre, i en ordre a determinar si la decisió de mantenir o no el mateix, per
part de l’Ajuntament, s’ajusta a dret o infringeix i limita el dret de la ciutadania
afectada, el defensor de la ciutadania emet el següent informe, sotmetent-lo a
qualsevol altre de millor criteri i fonament:
La creació del Registre Municipal d’Unions Civils a Girona, de forma voluntària i
només amb efectes administratius, amb la voluntat de reconèixer legalment les
parelles estables no casades i les parelles estables del mateix sexe que aleshores no
podien casar-se, va donar resposta i solució a una necessitat real de moltes
persones. Un dels objectius per a la seva creació va ser procurar la no discriminació
social de les unions de fet en virtut de l’article 14 de la Constitució, com així ho van
fer altres ajuntaments, i atenent el mandat constitucional de l’article 9, que imposa
l’obligació a les administracions públiques d’eliminar barreres que impedeixen la
igualtat i el gaudi dels drets.
El Parlament de Catalunya va aprovar, en el marc de la revisió i reordenació del Dret
de Família Català, la Llei 10/1998 de 15 de juliol, d'unions estables de parella. La Llei
va néixer amb la pretensió d'omplir un buit en la legislació civil respecte els drets i
obligacions d'aquelles parelles que, havent optat per la convivència estable, havien
optat també, lliurement per prescindir de les formalitats del matrimoni. És un buit
que algunes lleis sectorials, socials i fiscals sobretot, i la jurisprudència, havien
apedaçat en determinats aspectes per preservar els drets d'aquelles persones que,
acreditant una convivència equivalent a la matrimonial es veien privades de drets
socials, successoris o d'altra mena dins una legislació que interpretant restrictivament
l'article 32 de la Constitució no contemplava altres formes de convivència amb
efectes jurídics. El Dret Civil català, en un esforç de modernització, va elevar a la
categoria de llei el reconeixement d'aquests drets, també l'exigència de deures, a les
parelles no matrimonials incloent en el seu àmbit material també les parelles
homosexuals.
Així doncs els registres municipals de parelles de fet es va configurar com una eina
de seguretat jurídica per als convivents, amb el suport de la fe pública municipal,
permetent als interessats disposar d'una eina probatòria òptima per a la reclamació
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efectiva dels drets que la Llei els atorgava en tots els ordres i, especialment, per
acreditar el període de convivència mínim de dos anys establert a l'article 1 de la Llei
10/1998 en els casos que no s’hagués atorgat escriptura pública.
La última reforma del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, a través de Llei
25/2010, de 29 de juliol, que deroga la 10/1998, no exigeix que la convivència
estable en parella s’hagi d’inscriure en cap registre, sinó que atorga la denominació
de parella estable si la convivència dura més de 2 anys ininterromputs, si durant la
convivència tenen un fill en comú o si formalitzen la relació en escriptura pública.
Normativa, en base a la qual, molts ajuntaments catalans, han optat per eliminar els
registres d’unions civils.
El marc legal actual no obliga als ajuntaments a mantenir aquests registres
municipals, i els problemes que deriven del seu tancament quedarien resolts amb la
inclusió de les unions civils al Registre Civil, si s’equiparés realment les unions
matrimonials amb les no-matrimonials, el que implica una modificació de la legislació
estatal.
Amb la utilització del Registre Civil es donaria resposta a la necessitat de seguretat
jurídica de les parelles constituïdes a Catalunya on un dels membres no és ciutadà de
la Unió europea. Actualment, la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril de 2004, ha atorgat un ampli marge de discrecionalitat a favor
dels estats membres a l’hora de la seva implementació. I és aquest marge de
discrecionalitat el que ha facilitat que a dia d’avui l’Estat no s’hagi dotat d’un registre
únic. La inscripció de la parella en el Registre Civil permetria fer efectius els drets i
llibertats continguts en la Directiva, ja que a data d’avui amb la supressió dels
registres municipals implica una privació de l’exercici efectiu del dret de residència a
la Unió Europea ja que provoca la no obtenció de l’autorització de residència per a la
parella de fet nacional de tercer país d’un ciutadà de la Unió. I a més, representa, un
enorme impediment per a què els ciutadans espanyols i de la Unió Europea puguin
constituir una parella estable amb un ciutadà d’un tercer Estat.
Cal ser conscients que l’actual situació dels registres municipals de parella ha originat
problemes que tenen causa en la picaresca i el frau que algunes persones, sense
escrúpols, han utilitzat per obtenir beneficis que no els corresponia. A ningú se li
escapa, la manca de capacitat que té un ajuntament per conèixer realment si les
persones que s'inscriuen estan en condicions de fer-ho o no, si estan casats o no, o
en quina situació civil es troben aquells d'origen estranger, per la dificultat d'un
Ajuntament d'accedir a totes aquestes dades i registres imprescindibles.
No hi ha norma legal que obligui els Ajuntaments a prestar aquest servei, i per tant,
l’Ajuntament de Girona, actuant conforme a dret, pot suprimir el registre d’unions de
parelles de fet, creat en el seu dia.
No obstant això, SUGGEREIXO que, per tal d’evitar l’afectació negativa dels drets de
famílies afectades per tal supressió, especialment els relacionats amb temes
d’estrangeria i seguretat social, caldria la creació d’un registre estatal administratiu
de parelles de fet, vinculat al padró, o bé impulsar la modificació de la Llei del
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Registre Civil per tal de donar cabuda a la realitat social de parelles de fet, amb
seguretat jurídica i objectivitat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

Gestió Tributària

2012/DCG/112-O, 2011/DCG/281

DECISIÓ D’OFICI
Des de la nostra oficina, i en diverses ocasions hem constatat la queixa de molts
ciutadans, o la disconformitat dels mateixos amb les liquidacions de taxes i impostos
amb efectes retroactius pel període màxim legal de quatre anys.
Es dona la circumstancia que situacions com la indicada anteriorment, a vegades,
afecten a persones amb pocs recursos o insuficient capacitat econòmica per fer front
al pagament municipal exigit tot de cop o en un termini breu. I així se’ns ha
transmès en moltes ocasions.
No hem d’oblidar que el tema d’una decisió municipal sobre la revisió i liquidació
retrospectiva d’uns impostos o taxes, normalment no té la seva causa en una
actuació irregular, il·lícita o imputable a la persona finalment afectada, sinó a
controls o actuacions deficients o ineficients de la pròpia administració municipal.
El principi de legalitat i l’obligació de respectar, practicar i complir amb el principi
d’igualtat han d’estar a la base de qualsevol decisió administrativa. I això justifica i
empara les decisions municipals respecte al dret d’actualitzar i reclamar taxes i
impostos pel període màxim legal, quan es donen els fets pertinents que les
disposicions legals i normatives preveuen.
Considerant els fets anteriors, i coneixent la realitat social i econòmica de la nostra
societat, creiem oportú i necessari facilitar a tota aquella persona afectada per una
revisió d’impostos o taxes municipals el pagament dels imports corresponents de
manera flexible i en el període màxim possible, d’acord amb les disponibilitats reals i
objectives de la persona afectada.
Es per tot això que hem decidit fer d’ofici la següent
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RECOMANACIÓ
Que en aquells casos en que, a resultes d’una actuació administrativa de revisió dels
valors cadastrals o de determinats impostos o taxes, es requereixi a un contribuent
l’abonament de les liquidacions pertinents, corresponents al període màxim de quatre
anys, constatada que sigui la petició d’aplaçament per part del subjecte passiu i cas
d’acreditar insuficiència de recursos o dificultats per fer front al pagament, se li
atorgui el termini que necessiti, com a màxim igual al període reclamat, per tal
d’abonar l’import reclamat sense recàrrecs ni interessos.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/113-O

DECISIÓ D’OFICI
En relació a les recomanacions que de forma habitual ve formulant el defensor a
l’Ajuntament, i en concret a Alcaldia, s’ha de deixar constància que la contesta a les
mateixes no sempre es dona amb la celeritat i conveniència que la bona
administració exigeix. I aquesta tardança en la contesta genera situacions
d’indefinició i de preocupació entre la ciutadania afectada.
Temes relacionats amb les sancions de trànsit o l’exigibilitat de taxes o impostos,
quan han estat objecte de queixa davant el Defensor i aquest ha formulat una
recomanació, per problemes de manca de celeritat en respondre i de descoordinació
entre els diversos funcionaris implicats, generen situacions que desconcerten la
ciutadania i perjudica la confiança d’aquesta en les institucions.
El problema essencial, i que dona peu a entendre que hi ha certa descoordinació
entre el Defensor i l’Ajuntament, és que malgrat haver rebut el ciutadà una
recomanació per la que el Defensor estima la seva queixa i proposa a Alcaldia la
revocació de la sanció o l’anul·lació d’un requeriment de pagament, el procediment
administratiu relatiu a la persona afectada segueix el seu curs i acaba convertint-se
en un procediment de constrenyiment o embargament.
Sense perjudici que finalment s’hagi de seguir tal via, si la recomanació del Defensor
és desestimada, entenem que seria molt millor que en tots aquells casos que hi hagi
pendent de contesta una recomanació no s’iniciés la via de constrenyiment i es
paralitzessin els procediments d’execució iniciats fins que no recaigui el corresponent
acord de l’Ajuntament.
Per això fem la següent
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RECOMANACIÓ
Que en tots els casos que s’hagi formulat recomanació per part del Defensor i estigui
pendent de contesta per part de l’Ajuntament es paralitzin els procediments
executius i no s’iniciï la via de constrenyiment fins que s’hagi contestat o resolt la
recomanació del Defensor de la Ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2012/DCG/146-O

DECISIÓ D’OFICI
Sobre les plusvàlues en les execucions hipotecàries i dacions en pagament, i de
l’Impost sobre l’incrementa de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
La greu situació econòmica que afecta a bona part de la ciutadania, com a
conseqüència de la crisi i la xacra de l’atur, està provocant que molts dels nostres
conciutadans i famílies es trobin impossibilitats per assumir els rebuts mensuals dels
préstecs hipotecaris que tenien concedits sobre els seus habitatges, motiu pel qual
les entitats financeres acaben per endegar els corresponents procediments
d’execució hipotecària que suposen la subhasta i la pèrdua de l’habitatge al
propietari deutor.
El drama que representa la pèrdua de l’habitatge, i per tant l’esforç i els estalvis que
durant anys ha fet una família, perquè l’adquisició de la llar sol representar la
màxima inversió en la vida de la majoria de les persones, es troba davant una
legislació fiscal que ignora el que representa la pèrdua de l’habitatge. Efectivament,
en termes fiscals, aquesta pèrdua es considera simplement una venda i, per tant es
liquida al suposat “venedor” -la persona o persones sense ingressos que no han
pogut assumir els rebuts del la hipoteca- el rebut amb l’import corresponent a
l’impost de la plusvàlua,”Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana”, pel “benefici” que suposadament li genera la “venda” del seu
habitatge.
Segons l’article 104.1 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), “L’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava l’increment de valor que
experimentin aquests terrenys i es posa de manifest a conseqüència de la
transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests
terrenys.”
Així mateix, l’article 106.1.a) estableix que són subjectes passius del mateix “en les
transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
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limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de
què es tracti.”
L’aplicació d’aquesta normativa suposa que el municipi acabi per reclamar a les
persones que han perdut el seu habitatge, habitualment amb els ajuts i les
prestacions socials esgotades, i amb greus dificultats per assumir les pròpies
despeses de subsistència quant als aliments i la pròpia recerca d’un nou habitatge,
un impost per un concepte –una plusvàlua- que fàcilment es pot entendre i mantenir
que en cap moment s’ha arribat a generar.
Cal ressaltar que l’aplicació de les lleis, si no es fa amb sentit comú i un esperit de
finalitat social i equitat, pot generar situacions cafquianes i totalment injustes. En
aquest sentit, partint de que disposa la Llei general tributària (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre) a l’article 3, “Principios de la ordenación y aplicación del sistema
tributario”, que “La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad
económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de
justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga
tributaria y no confiscatoriedad.”, hauríem d’entendre que només es pot gravar amb
impostos a les persones, en aquest cas contribuents, que disposin d’una capacitat
econòmica gravable: rendes, beneficis, consum, patrimoni o plusvàlues.
En el cas de la pèrdua de l’habitatge per la execució hipotecària, és evident que la
persona que te el deute ha acabat per ser insolvent i no ha pogut mantenir el
pagament de les seves obligacions financeres. És més que evident que no existeix
cap plusvàlua a favor de la persona que ha perdut el seu habitatge.
Donat el desequilibri legal existent a favor de les entitats bancàries, per un
procediment i normes hipotecàries que afavoreixen objectiva i descaradament als
titulars del crèdits en contra dels executats, sol ser habitual que acabin, no només
amb la pèrdua de la propietat, sinó amb l’embargament de qualsevol mena
d’ingressos, si els té o els arriba a tenir en algun moment, amb el desnonament i
desallotjament de l’habitatge i, per rematar la jugada, mantenint un important deute
amb la entitat financera per la diferència de valor entre el preu taxat al moment de
concedir la hipoteca i el valor, àmpliament devaluat, per les quals es valoren els
habitatges en les taxacions finals d’aquests processos judicials.
És en aquest sentit la norma no hauria d’ignorar aquesta situació i partint d’aquesta
realitat social que afecta a les persones, evitar que el perjudicat i executat hagi
d’assumir el cost d’un impost, que en realitat es basa en un suposat benefici o venda
inexistents.
És evident que la competència per reformar la definició de l’impost sobre la plusvàlua
correspon en aquests moments a l’estat, però tampoc es pot obviar que l’Ajuntament
és l’únic i directe beneficiari de l’impost, motiu pel qual entenem que és adequat que
l’Ajuntament pugui formar un criteri propi per aquests casos i el pugui aplicar en la
mesura de les seves possibilitats.
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Per tot això, el Defensor de la Ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ
Que quan en tots aquells casos de pèrdua d’habitatge per part de ciutadans que han
estat objecte d’execució hipotecària, hagi finalitzat per l’adjudicació en subhasta o
per dació en pagament o qualsevol altra figura jurídica, i per tant amb la pèrdua de
l’habitatge del ciutadà hipotecat, s’apliqui un criteri interpretatiu de l’article 3 de la
Llei General Tributària, entenent que no es devenga cap deute tributari d’aquell que
ha perdut el seu habitatge, per inexistència objectiva de plusvàlua. I si s’interpretés
que formalment no és possible tal actuació, caldria valorar la necessitat de fixar una
subvenció, amb caràcter únic i extraordinari, pel mateix import emès en l’impost que
pugui suposar la compensació d’aquesta liquidació de la plusvàlua.
I simultàniament convindria que l’Ajuntament sol·licités als estaments estatals que
corresponguin la inclusió en la normativa d’una nova exempció de l’impost pels
supòsits de les transmissions que siguin resultat de procediments d’execucions dels
deutes hipotecaris i quan aquestes tinguin per objecte l’habitatge habitual de
l’afectat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA
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4.4. Serveis a les persones
Serveis Socials

2012/DCG/136-O, 2012/DCG/93, 2012/DCG/118, 2012/DCG/165

DECISIÓ D’OFICI
En varies ocasions han comparegut a l’Oficina del defensor de la ciutadania persones
que manifestaven passar per una delicada situació econòmica, tant personal com
familiar, que li feia impossible assumir la reclamació econòmica que li dirigia
l’Ajuntament. Lamentablement, cada dia és més freqüent aquesta situació degut a
les conseqüències negatives de la crisi econòmica que limita i redueix,
escandalosament, la disponibilitat dinerària de molta gent per fer front a pagaments
urgents, especialment els sotmesos a terminis curts. Aquesta temàtica s’ha
manifestat tant en relació al pagament de subministres imprescindibles com l’aigua,
la llum o el gas, com en relació a les taxes i impostos o sancions de l’Ajuntament.
Són petits exemples d’un drama que afecta molts dels nostres conciutadans. Hem
constatat que en alguna ocasió, per no disposar la persona de 50 euros se li ha fet
una muntanya trobar remei per evitar les conseqüències de l’impagament, malgrat
que encara per a molts dels que mantenim la feina i disposem d’ingressos pugui
semblar impossible que tals situacions es donin entre persones que conviuen al
nostre costat.
Hem constatat també que, amb previ informe dels Serveis Socials, l’Ajuntament
atorga algun aplaçament, més enllà del que la pròpia normativa preveu. Però és
obligació de les administracions públiques, especialment de les més properes a la
ciutadania, com l’Ajuntament, remoure els obstacles que impedeixen la igualtat i la
llibertat de les persones o que les discrimina. I és més que evident que cada dia hi
ha més persones que no disposen de recursos per viure dignament i que necessiten
ajuda. En aquest sentit, i en relació al pagament de taxes, impostos o sancions,
l’Ajuntament haurà d’actuar amb la màxima prudència, equitat i humanitat en tots
aquells casos que, de forma objectiva i acreditada, les persones deutores demanin
aplaçaments o fraccionaments. I en casos de necessitat acreditada caldrà anar més
enllà del que les ordenances o disposicions legals estableixin. No podem afrontar les
conseqüències de la crisi amb remeis previstos i establerts per a circumstàncies
distintes.
Son moltes les famílies que no arriben a fi de mes. I certament que l’Ajuntament no
pot cobrir ni les necessitats de tota la ciutadania ni suplir la manca de prudència i
previsió de moltes persones. Però el que sí que pot fer l’Ajuntament és donar les
màximes facilitats a totes aquelles persones que en relació a obligacions de tasses,
impostos o sancions es troben sense els recursos necessaris per pagar. I constatada
que sigui tal circumstància, caldrà que l’Ajuntament apliqui fórmules flexibles, sigui
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en forma d’aplaçaments, fraccionaments, sense recàrrecs, prèvia sol·licitud
acreditada i justificada objectivament.
És per tot això, que el defensor de la ciutadania, amb voluntat de contribuir
a la
millora del funcionament de l’administració municipal i de la vida de la ciutadania
gironina, en especial dels més afectats per les conseqüències de la crisi fa la següent
RECOMANACIÓ
Que en relació a totes aquelles persones deutores de l’Ajuntament per motiu de
taxes, impostos o sancions, prescindint de la quantia de l’import, que acreditin
situació de necessitat per manca d’ingressos suficients, sigui per falta de recursos o
situació familiar d’atur, o d’altres circumstàncies justificatives d’una situació
econòmica lamentable, s’estableixi la possibilitat d’ajornar o fraccionar els pagaments
amb flexibilitat i terminis assumibles, d’acord amb les possibilitats reals dels afectats,
més enllà de les pròpies normatives.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

En resposta a la vostra recomanació d’ofici en relació amb l’expedient
2012/DCG/136-O, em plau informar-lo que, en primer lloc, aquest Ajuntament ja té
establert en la seva Ordenança fiscal general l’ajornament i fraccionament de deutes
amb un marge de flexibilitat molt ampli.
Pel que fa els casos en què les persones deutores manifestin passar per una situació
econòmica delicada, des de fa molts anys, fins i tot des d’abans de la creació de la
institució del Defensor de la Ciutadania, en base a informes dels serveis socials
municipals que acrediten situacions d’extrema necessitat, s’han practicat excepcions
en l’aplicació dels criteris previstos en la normativa, per tal de facilitar al màxim el
compliment del pagament. En concret a l’any 2011 s’han atès favorablement 144
casos i des de l’1 de gener d’aquest any 2012, fins a dia d’avui, s’han emès 97
informes favorables per facilitar o resoldre expedients executius de recaptació.
Per altra banda, no s’ha de menystenir que, paral·lelament, des dels mateixos serveis
socials municipals es tramiten ajuts d’urgència per atendre el pagament de lloguers,
subministraments imprescindibles, despeses de salut, subsistència, consums de la
llar, desplaçaments, etc. En concret, al 2011 s’han atorgat 1.314 ajuts i des de l’1 de
gener d’aquest any 2012 fins a dia d’avui, 881.
Per raons òbvies, de legalitat tributària, de seguretat jurídica, d’objectivitat, de
garantia d’igualtat de tracte i d’interdicció de l’arbitrarietat, la matèria de recaptació,
inclosa la d’ajornaments i fraccionaments, ha de ser objecte de regulació i els
conceptes regulats han de ser ben determinats i quan es diu “En casos de necessitat
acreditada caldrà anar més enllà del que les ordenances o disposicions legals
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estableixin”, s’ha de definir inequívocament què s’entén per “necessitat acreditada” i
què s’entén per “anar més enllà”. Per això seria procedent que, en el cas que es
volgués fer, aquests conceptes vinguessin perfectament definits i delimitats a
l’Ordenança fiscal municipal que per a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament
requereix el tràmit d’informació pública, per evitar que l’estimació en cada cas
concret no quedés a la voluntat d’un funcionari públic, sota pena d’incórrer en
arbitrarietat proscrita en la pròpia Constitució (art.9.3).
Cal tenir en compte també que la matèria de recaptació està regulada per la Llei
General Tributària, pel Reglament General de Recaptació i per la Ordenança fiscal
general de l’Ajuntament i està sotmesa a fiscalització interna i externa, podent donar
lloc a responsabilitat comptable de les persones que per acció o omissió contrària a
la llei originin menyscabament de cabals, obligant-les a la indemnització dels danys i
perjudicis causats.
Per tot el que s’ha exposat, cal agrair la vostra recomanació en la vostra decisió
d’ofici, però cal tenir en compte que les “fórmules flexibles” que suggereix ja es
vénen aplicant, des de fa temps, pel servei municipal de recaptació amb una relació
continuada i eficaç amb els serveis socials municipals.

2012/DCG/157-O

DECISIÓ D’OFICI
Davant les informacions que arriben al Defensor relatives al proper tancament del
Centre Educatiu Montilivi de Girona, s’obra un expedient d’ofici per tal d’analitzar-ho i
estudiar-ne la possibilitat d’una intervenció.
Demanats els corresponents informes als Serveis Socials de l’Ajuntament i essent la
gestió del centre de competència de la Generalitat, es posa en contacte amb l’adjunt
al Síndic de Greuges de Catalunya i li fa arribar l’informe emès per la Magistrada
Jutgessa de Menors de Girona i la Secretaria Judicial, documentació que han fet
arribar al Defensor.
Constatant que el Síndic coneix el tema i l’està analitzant i malgrat restar a disposició
del Síndic de Greuges per qualsevol altre informació o estudi que precisi, notifica a
les parts que per manca de competència no admet la queixa a tràmit.
Mantindrà un seguiment fins la seva resolució per part del Síndic de Greuges de
Catalunya.
RESOLUCIÓ
NO ADMESA
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2012/DCG/304-O

DECISIÓ D’OFICI
El Defensor de la Ciutadania de Girona, conscient i preocupat per les negatives
conseqüències que, dia a dia, es van produint a la nostra ciutat a causa de la
problemàtica social dels desnonaments, xacra contra la qual tots hem d’actuar, creu
necessari que, per part de l’Ajuntament, s’insisteixi en la crida a la responsabilitat
d’institucions, entitats i organismes implicats a fi de donar solució a aquest drama.
Certament que l’Ajuntament no disposa ni de les competències necessàries ni dels
recursos adequats per solucionar aquesta extensa i preocupant problemàtica, per si
sol, però com a administració més propera a la ciutadania i que coneix i pateix les
conseqüències directes dels processos judicials dels desnonaments, és la que més
interès i accions ha d’impulsar per cercar solucions raonables i justes.
Tal com diu el manifest aprovat pel Fòrum de Síndics, síndiques, defensors i
defensores de Catalunya el passat 15 de novembre de 2012, “l’immens preu humà
que s’està pagant per aquest drama no s’ho pot permetre una societat que, com diu
la Constitució, propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la
llibertat, la justícia i la igualtat”.
I la solució al problema de l’habitatge no es pot afrontar per interessos o criteris
partidistes o de conveniència política, no ha de ser una arma de confrontació, sinó
que s’ha d’afrontar amb voluntat de contribuir a fer una societat més justa entre tots
i des del compromís de garantir els drets fonamentals de les persones, incloent-hi el
dret a l’habitatge. En aquest sentit, el nostre Ajuntament és part fonamental i
impulsor d’una eina importantíssima com és la Taula de Coordinació Local pel Dret a
l’Habitatge de Girona, circumstància que cal ressaltar i agrair.
Per això, i conscient del meu compromís en defensa dels drets de la ciutadania que
crec compartir amb tots els membres del Consistori, faig d’ofici, la següent:
RECOMANACIÓ
Que el nostre Ajuntament, amb el consens de tots els seus integrants, impulsi
polítiques valentes de promoció i creació d’habitatge social, reclami mesures
adequades a les instàncies competents, polítiques o judicials, per minorar i solucionar
les conseqüències dels desnonaments i lideri accions de negociació amb entitats
bancàries per implementar el lloguer social i aconseguir una moratòria real i efectiva
de tots els processos en marxa i que situï al nostre municipi com a garant del dret a
l’habitatge.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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5.
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6.

Temporalització de les actuacions i
de les respostes
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7.

Taula d’expedients i resolucions
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Annexes
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8.1. Conclusions del V Encuentro Estatal de Defensorias
Locales
ELS SÍNDICS RECLAMEN MESURES PAL·LIATIVES I LEGISLATIVES URGENTS
PER FER FRONT AL GREU PROBLEMA DE LA PÈRDUA DE L’HABITATGE
Els defensors creuen que, si no es corregeix amb urgència la situació, es pot
produir una fractura social de costos humans i econòmics insuportables. El
problema suposa una vulneració del dret a un habitatge digne i afecta tant
persones amb pocs recursos com les classes mitjanes.
Els ombudsman incrementaran les actuacions d’ofici per defensar els
col·lectius més vulnerables i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social
Barcelona, 9 d’octubre de 2012.
Els síndics locals de tota Espanya reclamen als poders municipals, i per extensió als
governs autonòmics i de l‟Estat, mesures pal·liatives i legislatives urgents per fer front al
creixent i greu problema de la pèrdua de l‟habitatge habitual davant de la impossibilitat
de pagar els crèdits hipotecaris i lloguers. Segons la setantena de defensors i tècnics que
han participat entre els dies 3 i 5 d‟octubre en unes jornades sobre el paper de les
defensories locals en temps de crisi, si no es corregeix de forma immediata aquesta
situació, que afecta cada cop més gent, pot produir-se una fractura social de costos
humans i econòmics insuportables.
Aquest greu problema, provocat pel mal funcionament del sistema financer i l‟elevat
índex d‟atur, ocasiona una vulneració del dret a un habitatge digne i afecta tant
persones amb pocs recursos com les classes mitjanes.
Quan una persona perd el seu habitatge, l‟Administració municipal té l‟obligació de
facilitar-li un allotjament provisional o d‟urgència. Per tant, els ajuntaments, junt amb
els governs autonòmics i l‟Estat, han d‟actuar i facilitar el dret a l‟habitatge. Els poders
locals no poden ser aliens al deteriorament de la qualitat de vida dels seus ciutadans, la
pèrdua d‟un dret bàsic i l‟alteració de la pau social, segons les conclusions a les quals
han arribat els síndics locals.
Els defensors creuen que es fa molt necessari introduir, amb celeritat, noves propostes
legislatives que vagin més enllà dels actuals plans de reestructuració hipotecària per tal
d‟afrontar aquesta greu problemàtica, i adequar les lleis a la nova realitat social per tal
de prioritzar i fer possible el dret a un habitatge digne. Les previsions recollides en el
Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, que fa referència a la dació en pagament, només
poden aplicar-se a una petita part dels afectats, els que es troben en situació d‟exclusió
social, i sempre que hi hagi voluntat per part dels creditors.
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Les defensories locals proposen també, als ajuntaments, crear mecanismes de mediació,
o bé facilitar als afectats accés als que ja puguin existir, amb l‟objectiu de trobar
solucions concretes, especialment pel que fa a la dació en pagament, i sense oblidar mai
que l‟allotjament és un deure públic ineludible.

Defensa dels col·lectius més vulnerables
En les jornades, els síndics locals també van prendre la decisió de prioritzar les
actuacions d‟ofici per defensar els col·lectius més vulnerables i lluitar contra la pobresa i
l‟exclusió social, ja que es tracta d‟un perfil de població invisible. A partir de situacions
concretes, aquestes intervencions poden servir per estudiar a fons un tema i fer arribar
recomanacions a l‟Administració.
La trobada ha servit també per posar en evidència que moltes de les queixes que reben
els síndics superen les competències municipals. De tota manera, els defensors les
escoltaran, les recolliran i les traslladaran als seus respectius ajuntaments perquè les
facin arribar a les administracions competents.
La disminució d‟ingressos i la reducció de les aportacions previstes pels governs
autonòmics en determinats serveis ha disminuït la capacitat dels ajuntaments per
afrontar les conseqüències de la crisi en les famílies i persones. Alguns consistoris, com
el de Barcelona, han decidit fer front a la situació, amb partides pressupostàries
extraordinàries, com les beques menjador.
De totes maneres, els defensors creuen que es tracta de mesures insuficients donada la
gravetat i la durada de la crisi. Opinen que cal atendre, amb caràcter prioritari, les
persones més necessitades i, a curt termini, fer un gir en la gestió dels pressupostos
públics a favor de les persones i dels serveis bàsics de l‟estat del benestar.

Jiménez Villarejo i Trilla, entre els ponents
En el V Encuentro Estatal de Defensorías Locales, hi van participar, entre altres ponents,
el professor d‟ètica de l‟Institut Químic de Sarrià Albert Florensa; l‟exfiscal anticorrupció
Carlos Jiménez Villarejo; l‟exsecretària d‟Habitatge de la Generalitat i directora del
Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana, Carme Trilla; el catedràtic de
Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Antón Costas, i el vicepresident emèrit
del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay.
Florensa va centrar la seva conferència en l‟anàlisi i els efectes de les desigualtats. En
opinió de professor de l‟Institut Químic de Sarrià, les desigualtats tenen molt a veure
amb el nivell de renda. I per il·lustrar-ho va explicar que el repartiment de la riquesa
sempre és el mateix: el 20 % de la població té el 80 % de la riquesa d‟un país, sigui
quin sigui el seu sistema polític.
La desigualtat de la renda va també íntimament lligada a l‟esperança de vida de les
persones, va dir Florensa. Les desigualtats provoquen en les famílies frustració, angoixa,
inseguretat i baixa autoestima. Tot això es concreta en uns majors índexs de malalties
mentals, sobrepès, fracàs escolar, homicidis i augment del consum de drogues. Florensa
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va plantejar una distribució equitativa de la riquesa i que les persones puguin
desenvolupar totes les seves capacitats per tal d‟evitar que siguin instrumentalitzades.
Jiménez Villarejo va destacar, en la seva compareixença, que actualment s‟està vivint
una important crisi de drets i, com a conseqüència, del mateix estat del benestar. Dos
dels drets més greus que l‟exfiscal creu que s‟estan vulnerant són en l‟àmbit sanitari.
D‟una banda, Jiménez Villarejo denuncia que els drets sanitaris dels immigrants han
estat parcialment limitats per un reial decret llei quan les normes que recullen i regulen
aquests drets són lleis orgàniques i, per tant, la seva modificació necessita una norma
del mateix rang. D‟altra banda, l‟exfiscal opina que s‟està soscavant el model sanitari
públic, ha desaparegut el dret universal sanitari, i es tendeix a un sistema que només
cobreix els assegurats.
Jiménez Villarejo va proposar com a possibles solucions que els ciutadans facin servir el
que s‟anomena “el dret de petició”, és a dir, que es dirigeixin als poders públics per
reclamar la seva intervenció davant d‟un fet injust, o actuar per la via penal, ja que el
Codi penal tipifica com a delictes els atacs contra les garanties constitucionals que
afecten els drets civils, socials o culturals.

Només l’1,5 % d’habitatges són públics
L‟exsecretària d‟Habitatge de la Generalitat Carme Trilla va criticar que mai no s‟ha
considerat l‟habitatge com un dels pilars de l‟estat del benestar (sanitat, educació i
serveis per a la ciutadania), i va destacar que el sector privat ha estat el principal i quasi
exclusiu proveïdor d‟habitatges. Trilla, que va criticar que les entitats financeres tenen
600.000 habitatges buits en el seu poder, va defensar la necessitat que les polítiques
públiques protegeixin veritablement el dret a l‟habitatge.
L‟actual Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana va posar sobre la taula
que la situació de crisi encara ha provocat una major reducció i disminució de l‟oferta
pública en matèria d‟habitatge, i sosté que la situació de crisi ha pogut contribuir a la
reaparició, en els darrers anys, de les barraques en moltes poblacions. A Espanya,
només l‟1,5 % dels pisos són de titularitat pública, mentre que a França aquest
percentatge s‟eleva fins al 18 %.
El catedràtic de la Universitat de Barcelona Costas considera que la crisi actual és una
crisi infringida pels polítics a la ciutadania. Les retallades tenen una naturalesa
politicoideològica que buscar establir unes idees conservadores: convèncer que l‟estat
del benestar és car i que s‟està creant una ciutadania forta en dret i dèbil en
obligacions, va exposar. Costas es va mostrar partidari d‟establir un equilibri entre el
mercat, l‟Estat i la societat, crear riquesa i repartir-la de forma més equitativa per fer
front a les desigualtats.
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Exclusió financera
El catedràtic va donar algunes dades que, segons ell, són una clara evidència de
situacions de desigualtat: el 62 % dels joves entre els 19 i 35 anys viuen amb els seus
pares perquè no es poden emancipar. També diu que la creixent desigualtat té altres
conseqüències greus. Una és l‟exclusió financera de determinats col·lectius i considera
que hi ha gent que, si no té accés al crèdit, mai no sortirà de pobra.
Costas creu que les classes mitjanes i treballadores que s‟ho poden permetre estan
fugint dels serveis públics (ensenyament, salut, habitatge...), un fet que deixa sense veu
aquests serveis. Els pobres no tenen veu i sense veu aquests serveis no milloraran.
Segons Costas, un dels papers dels síndics és denunciar les desigualtats i donar veu als
sense veu.
En la seva conferència, l„exmagistrat del Tribunal Constitucional Eugeni Gay va destacar
que les persones que més reben són les que més han de contribuir a les despeses
públiques. En aquests moments, aquest principi, que pot semblar obvi, adquireix
especial rellevància en temps de crisi. Segons Gay, l‟Estat ha de ser especialment curós
en la captació de la riquesa i en el seu repartiment.
Pel que fa als defensors locals, Gay creu que han de vetllar per la preservació del principi
de distribució equitativa de la riquesa, lluitar contra la corrupció i promoure que els
pressupostos s‟ajustin a la Constitució.
En la seva intervenció, l‟adjunt a la síndica de Barcelona, Marino Villa, va subratllar que,
davant de la vulneració de drets, els síndics són més necessaris que mai. Els ciutadans
han de tenir la possibilitat de defensar-se davant d‟una Administració que perd els seu
objectius, va explicar.
Segons Villa, els síndics han de lluitar pels valors constitucionals i els principis generals
del dret apel·lant a l‟equitat i la justícia social. Per dur a terme la seva tasca, els
ombudsman poden assessorar i supervisar, però sobretot cal que exigeixin una aplicació
ponderada de la norma, “per sobre de la seva aplicació literal”, i exigir públicament la
revisió de la norma injusta.
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8.2. 64a Declaració Universal de Drets Humans - 10 de
desembre
Com de forma clara i precisa deia el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets
Humans, el 10 de desembre de 1948, el reconeixement de la dignitat inherent i dels
drets iguals i inalienables de tots els membres de la humanitat son el fonament de la
llibertat, la justícia i la pau en el món.
Fa seixanta quatre anys que les Nacions Unides van proclamar la seva fe en els drets
humans, com a objectiu i eina indispensable en la lluita i salvaguarda de la dignitat i el
valor de la persona humana, tot proclamant la igualtat d’homes i dones i assumint com a
compromís col·lectiu la promoció del progrés social i la millora del nivell de vida dintre
d’una llibertat més àmplia.
La Declaració Universal de Drets Humans és una fita brillant del progrés de la humanitat,
que ha costat incomptables sacrificis, lluites i pèrdues, des de l’esperança d’aconseguir el
reconeixement de la dignitat humana com a valor fonamental a les nostres societats.
Podem dir que aquesta declaració és la carta magna, la base ètica d’un ideal comú que
cal difondre i fer realitat en tots els pobles i nacions. I en temps difícils i problemàtics
com els que ens ha tocat viure, la Declaració Universal dels Drets Humans ha de ser el
far orientador de comportaments i decisions de persones i governs. Ara, més que mai,
cal remarcar que la persona no és un mitjà o un instrument al servei del diner o de les
economies.
Els Síndics i Defensors de la ciutadania, des de la proximitat i el compromís directe amb
els nostres pobles i ciutats, vivim amb preocupació creixent el debilitament i pèrdua de
drets dels nostres conciutadans, en aspectes tant necessaris com l’habitatge, el treball,
la salut, les pensions o els serveis socials. I unim les nostres veus per recordar que els
drets fonamentals, continguts en la Declaració, no poden quedar en simples proclames o
intencions, sinó que han de ser normes d’inspiració i transformació de les nostres
societats i de la nostra realitat política i econòmica, per fer un mon millor, més just i
humà.
Per això, des del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de
Catalunya, any rere any, ens sumem a la celebració de la proclamació de la Declaració
Universal dels Drets Humans reclamant insistentment que els drets humans es respectin
i es facin efectius per a totes les persones, en igualtat de condicions, sense distinció de
raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen
nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
I volem recordar que l’exercici dels drets ha d’anar acompanyat d’un comportament
fraternal i solidari amb totes les persones, doncs com diu l’article 29 de la Declaració
Universal dels Drets Humans, tota persona té deures envers la comunitat, ja que només
en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat.
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M. Glòria Valeri, presidenta del FòrumSD, Fòrum de síndics, síndiques, defensors i
defensores locals de Catalunya i síndica de greuges de Vilafranca del Penedès i
Frederic Prieto, vice-president i síndic municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat.
En representació dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de: Arenys de
Mar, Argentona, Badalona, Barcelona, Cambrils, Cornellà, Figueres, Gavà, Girona,
Igualada, La Seu d’Urgell, L’Escala, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Mataró, Mollet del
Vallès, Palamós, Reus, Ripoll, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat,
Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Jaume
d’Enveja, Sant Jordi Desvalls, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Tortosa,
Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès i Vilanova i la Geltrú, i síndics
agregats de: Gandia, Palma de Mallorca, Paterna, Segovia, Vigo i Vitòria-Gasteiz.
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8.3. Manifest del Fòrum de Síndics/Síndiques, Defensors
i Defensores Locals Contra els Desnonaments
Els síndics, síndiques, defensors i defensores locals, en contacte directe amb la
realitat social dels nostres municipis, i sabedors de les necessitats dels nostres
conciutadans i conciutadanes, constatem la dramàtica situació en que moltes
persones i famílies es troben, a resultes de processos judicials, essencialment pels
fatídics procediments d’execució hipotecària. No volem ser simples observadors ni
podem consentir que aquesta dura realitat es silenciï o es redueixi a un problema
entre particulars. La pèrdua de l’habitatge habitual és el punt culminant d’un
gravíssim problema social del que l’únic beneficiari solen ser les entitats bancàries,
que potser de forma irresponsable van abusar d’una posició de privilegi atorgant
hipoteques més que qüestionables, essent els perjudicats els beneficiaris inicials de
l’hipoteca i la societat en general. Cal no oblidar que, en molts casos, els problemes
d’impagament han sobrevingut per causa de la crisi i la dura realitat (imprevisible) de
l’atur forçós.
Considerem que la despossessió de l’habitatge, per impagament del crèdit hipotecari,
és per a centenars i milers de famílies el principi d’un drama sagnant que cap
societat justa ha de permetre: doncs no només es permet, legalment, que perdin el
seu habitatge i amb ell els estalvis del seu treball, sinó que quedin endeutats de per
vida, proscrits de l’econòmica normalitzada i condemnats a viure i treballar en la
clandestinitat.
Constatem que la pèrdua de drets fonamentals, i el de l’habitatge ho és, aboca
irremissiblement a la marginació i l’exclusió social, acompanyada moltes vegades
amb la pèrdua de la salut, la desesperança i l’aïllament social. En situacions tant
greus com la guerra dels desnonaments, iniciada i dirigida desvergonyidament per
les entitats bancàries, no ens podem parar a examinar la part de responsabilitat de
les famílies afectades, que alguna en tenen. La societat, i essencialment les
administracions públiques, i especialment els nostres ajuntaments, davant aquest
terrible terrabastall sense aturador, s’han de comprometre a posar fi a aquesta lacra
dels desnonaments, i a evitar la condemna econòmica dels afectats, als que no
podem negar una segona oportunitat, sense perjudici de cercar, posteriorment, una
sortida raonable i equitativa pel banc o entitat bancària.
Considerem que, en general, les entitats bancàries han actuat, especialment en els
anys de la bombolla immobiliària, mogudes per una desmesurada afició usurària,
amb imprudència i fins i tot amb engany. I està demostrat, com deia Aristòtil, que les
majors injustícies són les realitzades per aquells que es regeixen per la desmesura,
no pels que són impulsats per la necessitat.
Constatem que, fins ara, la pràctica majoritària dels jutges i tribunals de justícia,
lligats per lleis injustes i extemporànies, com és la que regula la legislació espanyola
de l’execució hipotecària, semblen més oficines recaptatòries de les entitats
bancàries que institucions de defensa de la justícia i l’equitat.
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Denunciem que l’actual llei hipotecària és de 1909, amb les posteriors modificacions
incloses, i que l’explosió de la bombolla immobiliària de l’any 2007 ha superat el marc
social i econòmic del moment de la seva redacció convertint–la, paradoxalment, no
en defensa del drets sinó en una eina d’extorsió que cal canviar urgentment.
Coneixem i valorem molt positivament l’esforç que des d’alguns estaments de la
judicatura s’està fent per trobar escletxes legals que pal·liïn aquesta fractura entre
legalitat i realitat, i constatem els recents moviments polítics que semblen, per fi,
cercar algun tipus de solució a la legislació fins ara vigent.
Tota aquesta preocupació i denúncia es va concretar en els documents que com a
defensors locals van donar a conèixer conjuntament al novembre de 2010: “Límits a
l’embargament del salari – Hipoteques / deutes administració”; i al manifest i
proposta de recomanació d’ofici, presentada al març de 2011, amb el títol de:
“Defensa del dret a l’habitatge i contra la exclusió social”, lliurat als Parlaments
Català i Espanyol.
Demanem al poder polític que escolti el poble i que redacti un nou marc legal que
respongui a la nova realitat i exigim que ho faci ràpidament, aturant ja qualsevol
actuació de desnonament. Demanem que defensi a les persones amb la mateixa
generositat que ho fa amb les entitats bancàries.
Els sotasignats, tot i observar els últims moviments de polítics i bancs, pensem que
no es pot retardar per més temps una solució extraordinària i urgent a tant de dolor i
drama social, com el que han provocat les execucions hipotecàries i els nombrosos
els desnonaments. L’immens preu humà que s’està pagant per aquest drama no s’ho
pot permetre una societat que, com diu la Constitució, propugna com a valors
superiors dels seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat. I la solució
no es pot afrontar amb criteris partidistes o de conveniència política, sinó amb
voluntat de contribuir a fer una societat més justa des del compromís de garantir els
drets fonamentals de les persones, entre els que figura el dret a un habitatge digne.
Per això, els síndics, síndiques, defensors i defensores locals, organitzats i
units en el Fòrum, compromesos en la defensa dels drets de la ciutadania,
treballarem des dels nostres municipis perquè s’impulsin polítiques
valentes de promoció i creació d’habitatge social i proposarem als nostres
ajuntaments l’adopció d’acords perquè les instàncies competents, mentre
no es reformin les actuals, injustes i obsoletes lleis hipotecàries, s’adopti,
urgentment, per Decret llei una moratòria que paralitzi tots els
procediments en marxa per un període de dos anys, sense perjudici de
cercar mesures, ajudes i alternatives que minorin i solucionin el dolor i el
drama de tantes i tantes famílies (moltes d’elles ja desnonades). Volem
que les administracions i els responsables públics passin de ser
observadors a ser actors, tot impulsant uns canvis que imposin
raonabilitat, justícia i solidaritat.
Mollet del Vallès, a 15 de novembre de 2012.
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