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“A mida que varien les circumstàncies, varien 

també les obligacions” 

“Summum ius, summa inuria”  
L’aplicació rigorista i formal de la llei pot 

provocar la més gran injustícia 

Ciceró s. I a.C. 

1.1. Introducció 

Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, amics i companys, amigas y 
amigos, representants veïnals, síndics, síndiques, defensors i defensores locals, 
apreciats conciutadans, novament i per sisena vegada comparec davant del Ple de 
l’Ajuntament de Girona, i davant de tota la ciutadania gironina, per donar-vos 
compta de la tasca que s’ha portat a terme durant l’any 2014 des de l’Oficina i 
Institució del Defensor de la Ciutadania, que tinc l’honor de presidir.  

Avui dia, més que mai, totes les institucions públiques i tots els càrrecs públics hem 
de correspondre a la confiança que s’ha dipositat en nosaltres i també hem de donar 
exemple de màxima transparència, des del compromís de servir les persones, sense 
perdre mai de vista el bé comú i l’interès general. S’ha de fer front a la crítica 
generalitzada de molts, al rupturisme sistemàtic d’alguns i a la permanent acusació 
contra les instàncies i responsables públics, mantenint una actitud de diàleg, de 
compromís ètic, de transparència i de servei a la ciutadania.  

La institució 

Desprès de sis anys d’experiència com a Defensor de la ciutadania, seguint el camí 
obert per altres sindicatures locals, i en especial de la meva antecessora en el càrrec, 
reitero, novament, des de la humilitat, però també des de l’orgull i la satisfacció, que 
l’eina de la defensoria local ja ha esdevingut una institució necessària en benefici 
dels nostres conciutadans i conciutadanes i de la pròpia administració municipal.  

Amb la nostra tasca, caracteritzada pel tracte directe, per la  proximitat i pel servei, 
ajudem a reivindicar la dignitat de les persones, a defensar els seus drets, tot  
contribuint tant a la transparència, com al bon govern del nostre consistori. I 
simultàniament, obrim vies a una major col·laboració ciutadana en els afers públics, 
tot facilitant rectificacions necessàries i millorant deficiències, equivocacions o 
insuficiències de la nostra administració municipal, amb la intermediació, el consell o 
la recomanació.  

Certament que no tractem temes generals transcendents, ni projectes cridaners o 
idees rellevants, però prenem el pols del dia a dia, de la gent amb problemes i 
necessitats, de la impotència davant la maquinària burocràtica i de poder que és tota 
administració, del crit i la rebel·lia, de la desorientació i la solitud, de la queixa i la 
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desesperació, de l’esperança última de molts ciutadans per trobar algú que escolta, 
que acompanya, que aconsella i assessora. 

I aquí hem de incidir en un aspecte de gran importància, el Defensor no disposa de 
poder, de la potestas romana, però si d’auctoritas, fonamentada en la confiança i 
l’encàrrec rebut de Ple municipal.  

El poder actua des de dalt, imposant, si cal, però els defensors locals actuem des de 
baix, aconsellant i proposant, sense barreres ni pedestals, sense burocràcia ni 
formulismes administratius o jurídics, amb la porta oberta sempre a qualsevol 
persona, sense distinció de cap mena, al marge de l’oportunisme o la conveniència. 
Però mantenim el respecte a la legalitat, tot i que s’hagi de canviar, per cercar una 
major justícia i mantenir la igualtat davant la llei. Però com deia Miguel de Cervantes, 
en boca del Quixot, ... “Que encuentren en ti más compasión las lágrimas del pobre, 
però no más justícia que las informaciones del rico”. El respecte a la igualtat davant 
la llei no està renyit amb la protecció del dèbil i la solidaritat amb el que pateix, 
sense que això ens permeti ometre la veritat i practicar la justícia.    

Oportunitat 

Reitero les gràcies a l’equip de Govern, presidit per l’alcalde senyor Puigdemont, i als 
portaveus dels diferents grups, i per extensió a tots els que ocupeu l’escó de 
regidor/regidora, tot representant les diferents sensibilitats i projectes de la nostra 
societat gironina, que és plural i diversa, per l’oportunitat d’exposar aquest informe 
en un Ple extraordinari, reafirmant el vostre compromís amb la institució que 
represento.  

Avui no és moment de retrets, ni acusacions per divergències polítiques. Aquest 
espai i aquest moment ha de ser propici a la reflexió serena i a l’anàlisi de la petita 
realitat que conforma la vida del dia a dia dels nostres conciutadans, amb els seus 
somnis, les seves decepcions, els seus problemes i els seus anhels. Tots plegats 
necessitem moments de reflexió, moments per aixecar la vista i poder observar més 
enllà del nostre reduït espai diari, i hem de ser crítics amb nosaltres mateixos, 
demanant consell quan hi ha dubtes i apreciant la veritat i la virtut, siguin on siguin, 
sense maniqueismes ni prevencions.  

És cert que les urgències i els problemes immediats ens poden fer oblidar el que és 
important, i per això cal fer alguna parada de tant en tant, com aquest Ple d’avui, en 
el que, sense ignorar la diversitat de plantejaments, idees i projectes que cada un 
dels vostres grups defensa legítimament, si que cal concloure que tenim un camp de 
joc comú: treballem per les persones, que és el capital més important de la ciutat, 
per afavorir i millorar la seva vida, per fer més humana i solidària la convivència en 
l’espai del nostre municipi. 

Exemplaritat 

Estem immersos en unes circumstàncies difícils, vivim en una tensió permanent, on 
sembla que tot sigui provisional i res tingui consistència, conseqüència d’una crisi 
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econòmica que no acaba, i que ha posat al descobert una greu manca de valors i uns 
comportaments faltats d’ètica per part de molts, que haurien de ser un referent i un 
model per a la societat.  

I en aquest ambient, sovint, els titulars de premsa solen substituir la imprescindible i 
necessària anàlisi serena i objectiva, la crítica fonamentada, la informació veraç, i en 
moltes ocasions, la necessitat d’analitzar el conjunt dels fets i dels continguts, per 
titulars fàcils i cridaners. En aquest sentit, la manca de prudència, la precipitació i la 
manca de respecte en vers les persones i els fets objectius no fomenta el bé a la 
nostra societat. Masses vegades s’exalça la cridòria i la bronca, fins i tot el disbarat i 
la tergiversació o la mentida, en detriment de la bondat i de la discrepància raonada i 
crítica, o simplement de la veritat.  

Continua la crisi 

Durant  el 2014 s'ha mantingut la tendència dels anys anteriors com a conseqüència 
de la crisi economicofinancera, que té com a primer esglaó, causa i motiu, el 
problema de l'atur.  

Es pot parlar de pobresa energètica, podem emfatitzar sobre la pobresa infantil i la 
problemàtica de la insuficiència alimentaria, podem posar de relleu el greu problema 
de l'habitatge, però la rel i la causa última és l’existència d'una lacra que s'anomena 
atur, que qüestiona un ordre econòmic que accentua les desigualtats, facilita 
l’exclusió i consagra com a valor suprem el benefici i la rendibilitat econòmica, lluny 
de plantejaments ètics, del valor inalienable de la dignitat de les persones i de la 
utilitat comú.  

No ignoro que l’Alcalde, ple rere ple, com a mostra d’aquesta preocupació col.lectiva 
per aquest drama social, ha vingut comentant l’evolució de les dades de tal variable, 
però malgrat les petites variacions en positiu, cal que prenguem consciencia que 
aquest drama, aquesta lamentable realitat social, és causa i origen de molts altres 
mals de la nostra societat. L’evidència de les estadístiuqes oficials tot i incidir que el 
clima econòmic està canviant, auguren encara un llarg període d’una taxa molt 
elevada d’atur. La creació de treball és massa lenta i dèbil i no ens permet baixar la 
gúardia ni la nostra atenció davant aquest gravíssim problema, que ha marginat a 
moltes persones i continua ensorrant esperances i projectes de molts dels nostres 
conciutadans i conciutadanes. 

La meva responsabilitat és traslladar-vos a aquest Ple l’experiència dolorosa de 
persones i famílies que, assetjades pel desastre de no tenir feina, i per tant de no 
disposar d’ingressos, contemplen amb impotència, i també amb desesperació, com 
es van derruint els seus somnis, el seu benestar i els seus projectes, tot sofrint les 
mancances d’un sistema de protecció social insuficient i molt millorable.  

Al llarg d’aquests últims anys, he sentit a dir en diverses intervencions públiques que 
les persones afectades per la manca de recursos, de subministres imprescindibles 
com l’aigua o el llum, o d’habitatge, perden la dignitat, però seria millor reconèixer 
que la societat que permet aquestes situacions ni és digna ni és justa. Hi ha molt 
camí per recórrer, hi han moltes estructures que cal canviar, i no ens ha de fer por 
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admetre que les seguretats jurídiques o administratives, les lleis i els reglaments, les 
normatives i les estructures burocràtiques de que disposem són reformables, perquè 
no són una finalitat en sí mateixes, sinó que han d’estar al servei de les persones. 

Habitatge 

En aquest capítol dels problemes col·lectius, i en relació amb l’habitatge, vull 
remarcar especialment el  treball realitzat coordinadament amb la PAH del Gironès, 
amb la finalitat de cercar solucions efectives per a les persones afectades per 
processos d’execució hipotecària, no des de la confrontació sistemàtica i l’acusació 
permanent contra institucions, persones i entitats, sinó des del diàleg, la 
col·laboració i també, en ocasions, des de la discrepància radical amb determinades 
actuacions o mesures. 

S’ha escoltat i s’ha treballat el cas de persones de Girona i altres poblacions amb 
problemes d’habitatge, a families que encara no tenien l’execució iniciada, se’ls ha 
pogut ajudar a negociar amb l’entitat bancària pèr poder interrompre el procés, o 
que aquest no s’inicies.  

Durant el 2014, s’han negociat 60 dacions en pagament, i en moltes ocasions s’ha 
resolt pactant amb l’entitat bancària un lloguer de preu social, s’han aconseguit 
condonacions de deuda en 25 casos i s’han pactat uns 115 lloguers, procedents 
d’hipoteques, de financeres, d’entitats particulars, d’immobiliàries. I també s’han 
aconseguit aturar uns 50 deshaucis.  

Tota aquesta feina, portada a terme per voluntaris compromesos socialment, ha 
donat i dona visibilitat a la lluita necessària i imprescindible contra situacions injustes 
i la manca d'efectivitat del dret a l'habitatge.  

Es un tema que mereix una reflexió especifica i una actuació compromesa: el dret a 
l'habitatge no es por deixar de forma exclusiva en mans dels mercats. I com a 
Defensor de la Ciutadania no puc deixar de posar de relleu la necessitat d'una 
política més decidida i valenta per fer possible aquest dret a la nostra societat, per 
part de les administracions públiques. La manca d'un parc públic o concertat 
d'habitatge, suficient i assequible, és un problema social de gran magnitud que cal 
resoldre, amb urgència. Cal treballar i comprometre’s per fer possible un ordre 
econòmic i social més just, perquè vivim en una societat i en un mon molt 
millorables, en aspectes com la justícia i la igualtat. 

Altres problemes 

La majoria de visites i consultes fetes al Defensor han continuat tenint com a causa 
problemes i dificultats relacionats amb el que anomenem crisi econòmica i problemes 
socials. La convivència social se’n ressent i són moltes les persones i les famílies que 
estan en el llindar de l’exclusió, tot i l’existència dels Serveis Socials, Banc d’Aliments 
i entitats altruistes que col·laboren.  
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I avui dia es dóna la lamentable circumstància de que hi ha moltes persones que tot i 
tenir un treball, no generen suficients ingressos com per fer front a les despeses 
familiars com el lloguer, la hipoteca, subministres bàsics, etc.  

També hi ha algunes comunitats de propietaris, a la nostra ciutat, que tenen greus 
dificultats perquè els seus integrants abonin les petites quotes de comunitat, 
quedant-se sovint sense servei d’ascensor, i fins i tot sense llum a l’escala, o sense 
poder fer reparacions imprescindibles. 

Els Serveis Socials del nostre Ajuntament, com la immensa majoria d’altres 
ajuntaments, estan desbordats perquè hi ha més problemes que recursos o 
solucions, malauradament. Alguns usuaris fan arribar les seves queixes al Defensor 
respecte al funcionament dels mateixos, sigui perquè s’han sentit mal atesos, sigui 
perquè l’hora de visita es retarda excessivament, sigui perquè no han trobat la 
solució que esperaven o requerien.  

També moltes de les consultes eren en relació amb les dificultats i problemes 
respecte a les grans companyies de prestacions de serveis, com ara el gas, 
l’electricitat, la telefonia, o fins i tot respecte al funcionament dels tribunals de 
justícia, o la problemàtica que genera la justícia gratuïta o el procés de designa 
d’advocat d’ofici.  

Tals temes no son, certament, de competència municipal, però davant els quals no 
podem restar indiferents, raó per la que des de l’Oficina del Defensor solem fer 
gestions, orientem o derivem la persona a altres instàncies, sigui al Síndic de 
Greuges de Catalunya, sigui a l’Oficina de Defensa del Consumidor, o en ocasions 
fent una intermediació. Cal remarcar la deshumanització que no cessa en quant a les 
relacions de les grans companyies amb els usuaris, les greus dificultats d’aquests per 
poder exposar una queixa, una reivindicació o una petició, o simplement la solució 
d’un problema. Quant de temps perden els ciutadans per poder-se comunicar amb 
algun responsable o empleat d’aquestes companyies? Quantes persones es veuen 
condemnades, per aquestes companyies, a figurar en la llista de morosos, quan 
realment el motiu d’un determinat impagament és un error o una discordança amb el 
que es va contractar, o perquè no s’ha prestat el servei correctament, o per manca 
de recursos? És una lluita desigual i molt desequilibrada, en la que les persones se 
senten desprotegides i perdudes, davant la potència i la dura i deshumanitzada 
burocràcia de les grans companyies de serveis indispensables. 

Queixes 

Pel que fa a consultes i queixes relacionades amb decisions municipals o vinculades 
al funcionament, actuacions o omissions dels serveis de l’Ajuntament, s’han 
mantingut en el nivell de l’any anterior. En aquest àmbit haig de cridar l’atenció 
sobre el pes de la burocràcia i del legalisme excessiu, que sovint, no només posa 
dificultats a la tasca del Defensor, sinó que fins i tot posa en qüestió decisions de la 
pròpia alcaldia. Sota la defensa del principi de legalitat i de seguretat jurídica, 
s’oculta a vegades la voluntat de no rectificar, de no revisar, de no millorar decisions 
municipals que no estan massa en harmonia amb la justícia o el sentit comú, i que 
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no responen adequadament a les necessitats i drets de les persones. Algunes àrees, 
en algunes ocasions, dificulten el nostre treball, per no respondre amb celeritat les 
peticions i consultes que els hi formula el Defensor, amb la finalitat de resoldre les 
queixes de la ciutadania. 

No ignoro que per alguns teòrics del dret administratiu, els síndics/defensors som 
una nosa i un perill pel principi de legalitat, sacralitzat indegudament per alguns 
funcionaris municipals amb responsabilitats jurídiques: interventors, secretaris o 
assessors jurídics. 

Els síndics locals treballem amb material molt sensible, com és la vida i els problemes 
de les persones concretes, i  vivim la dura experiència de defensar els drets de la 
ciutadania, en front del poder i de les rutines de la burocràcia, tot procurant 
harmonitzar legalitat i equitat. Tenim un camp mes ampli que els dels jutges i 
tribunals.  

Precisament l’encàrrec que rebem del Ple Municipal és defensar els drets dels nostres 
conciutadans i per això no podem deixar de flexibilitzar la aspra burocràcia, 
d’humanitzar l’aplicació de les normatives i mantenir el màxim equilibri entre drets i 
deures, des del respecte a la legalitat, però també des del màxim compromís per 
donar respostes justes als problemes que la ciutadania planteja. L'element humà és 
consubstancial en la nostra feina i és l’horitzó i la finalitat ultima de les nostres 
actuacions i decisions 

No estem per l’aplicació rutinària de les formalitats legals. I això es una batalla 
permanent a favor de la justícia i la dignitat de les persones, que crea tensió i 
incomoda el poder, especialment el de la burocràcia. I aquests problemes que 
afecten a la ciutadania, també creen tensions i problemes innecessaris amb els 
responsables electes de l’Ajuntament, que a vegades no entenen i es sorprenen de 
determinades decisions que tenen l’aval dels controls legals. I aquí si que haig de 
posar de relleu la decisió valenta de l’alcalde, quan en algunes ocasions, tot i 
l’informe negatiu dels serveis jurídics de la casa o dels tècnics, ha donat la 
conformitat i aprovació a recomanacions del Defensor, tot i haver rebut l’advertiment 
de la possibilitat de que fos acusat de prevaricació.  

Em permeto exposar-vos un cas il.lustratiu del que dic:  

Un ciutadà, desprès d’haver reclamat al Cadastre i a l’Ajuntament, 
perquè des de feia anys se li cobrava l’IBI per un pis de 200 m2, quan 
realment era de 89 m2. 

Objectivament, la realitat era contundent i clara, no obstant al ciutadà se 
li negava la possibilitat de retornar-li les diferències de l’IBI cobrades en 
excés, per un tema de formalitat legal. El Defensor, desprès d’estudiar el 
cas, i comprovat l’error, anteposant la realitat a la formalitat, va fer 
recomanació instant a l’Ajuntament a retornar al ciutadà els imports 
cobrats en excés durant  els últims 4 anys.  

Tot i els informes jurídics contraris i del mateix interventor, l’Alcalde va 
decidir donar compliment a la recomanació que li vaig adreçar, donant 
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carta de naturalesa a la justícia i l’equitat, en front de la formalitat i 
literalitat d’una normativa que repugna el sentit comú.  

I aquest ha estat i continua essent un cavall de batalla permanent entre els que 
sacralitzen l’aplicació de les lleis i les normes i els que defensem la justícia i la 
proporcionalitat en la seva aplicació. 
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1.2. Actuacions, queixes, expedients i consultes 

En el transcurs de l’any 2014, a l’Oficina del Defensor s’acrediten més de 3200 
actuacions, que representa un increment del 56% respecte a les de l’any passat, de les 
quals podem remarcar, com a més significatives les següents:  

° 2015 consultes, informacions i assessoraments.  

° 609 visites  

° 317 expedients oberts durant el 2014 

° 193 entrevistes, tramitació expedients, reunions, trobades, xerrades 

° 15 intervencions amb mitjans de comunicació 

° 98 intervencions sense expedients, petites gestions sobre problemes puntuals que 
es poden resoldre amb una intervenció concreta i sense obrir expedient. 

Aquests 317 expedients oberts s’han distribuït de la següent manera: 

° 1 Àrea de l’Alcaldia 

° 202 Àrea de Ciutadania 

° 40 Àrea de Promoció i Ocupació 

° 27 Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal 

° 37 Àrea de Serveis a les Persones 

I també hem obert 10 expedients d’ofici: 

° 6 de Ciutadania, 2 d’Hisenda i Gestió Municipal i 2 de Serveis a les Persones. 

Dels 317 expedients, 49 no s’han admés a tràmit, per fer referència a matèries que no 
són competència del defensor, queixes d’altres municipis o no haver passat per 
l’Ajuntament prèviament. En qualsevol cas, sempre s’ha comunicat al ciutadà o 
ciutadana el motiu de la no admissió i se li ha informat de les possibilitats d’altres 
intervencions. En ocasions també s’ha fet alguna gestió amb altres organismes o 
institucions, no dependents de l’administració municipal, per tal de facilitar la tramitació 
del tema o la solució del problema.   

A data de tancament de la Memòria, 24 expedients encara resten en tràmit, pendents de 
resolució per part de l’Oficina del defensor.  

Així doncs s’han resolt 244 expedients, dels quals 1 s’ha traslladat al Síndic de Greuges 
de Catalunya, per tractar-se d’un tema de la seva competència.  

En l’exercici 2014 hem admès a tràmit, 243 expedients.  

D’aquests expedients, se’n han desestimat 84. Un cop estudiat el seu contingut, valorada 
la petició del ciutadà i les circumstàncies corresponents, el defensor ha arribat a la 
conclusió que no s’ha produït cap greuge i per tant no pot donar la raó a la persona que 
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presenta la queixa. Sempre es notifica aquesta resolució motivant el perquè d’aquesta 
desestimació, actuació que la majoria de vegades és agraïda per part de la persona 
afectada.  

En 52 ocasions s’ha pogut arribar a una resolució satisfactòria pel ciutadà o ciutadana, 
mitjançant l’adopció d’acords amb els responsables polítics o tècnics corresponents, 
extrem que posa de relleu la bona sintonia i actitud positiva respecte al Defensor. 

En 12 ocasions el defensor ha intervingut per apropar postures entre ciutadans o 
ciutadanes, o bé entre l’administració i un col·lectiu o empresa per tal de trobar una 
solució satisfactòria per ambdues parts, mitjançant la Mediació. 

S’han fet 95 recomanacions a l’Alcaldia. D’aquestes, en 8 ocasions ha estat acceptada la 
proposta del defensor, i 87 resten pendents de resolució o adopció del corresponent 
acord per part d’alcaldia. Són moltes, però em consta que, en part, ha estat degut al 
canvi de sistema que es feia servir per atendre i respondre les recomanacions del 
Defensor.  

Tinc la impressió que tota administració, i la burocràcia que comporta, genera rutines, 
fòrmules i seguretats que pugnen amb el sentit comú, la flexibilitat i la necessitat de 
respondre adaptant-se a les circumstàncies concretes de les persones que s’han de 
servir. I el Defensor de la Ciutadania xoca contra aquesta barrera, però també el mateix 
equip de govern o l’alcalde, que a vegades ha de decidir entre acceptar un informe 
tècnic/jurídic negatiu, o la recomanació del Defensor, sota l’amenaça, fins i tot, de 
prevaricació.   

Durant l’any 2014, he formulat 10 recomanacions d’ofici, sobre temes diversos, un cop 
he pogut constatar que calia l’adopció d’alguna mesura de caràcter general per part de 
l’Ajuntament, a efectes de millorar procediments i actuacions, que afecten de manera 
genèrica la ciutadania. De les 10 recomanacions d’ofici n’hi ha 2 d’acceptades i 6 de 
pendents de resoldre . Entre aquestes vull ressaltar-ne alguna: 

- Que l’Ajuntament adopti els acords i decisions pertinents per fer més eficient, 
ràpida i motivada la resposta a les al·legacions i recursos de la ciutadania tot 
evitant el silenci per resposta, respostes rutinàries o resolucions que no 
responguin les objeccions i proves aportades per la persona al·legant, d’acord 
amb els principis de bona administració.  

- Que, al marge d’adoptar les mesures adequades, i amb previsió, en tots 
aquells esdeveniments ciutadans que originen concentració massiva de 
persones i vehicles, es donin les ordres precises i clares a la Policia Municipal 
perquè eviti l’estacionament sobre les voreres i que en tot cas, si no s’acata el 
consell i no es respecta l’Ordenança, es procedeixi  a sancionar degudament 
l’incompliment de tal infracció, i, si és el cas, a la retirada dels vehicles 
infractors per part de la grua municipal, tot posant l’accent i la màxima 
atenció en la prevenció més que en la repressió i sanció.  

- Que per evitar la indefensió d’aquelles persones o famílies que en un moment 
determinat es veuen sorpresos per factures, suposadament injustificades, per 
excessiu consum d’aigua, sigui per existència de possibles fuites o per mal 
funcionament del comptador, que prèvia intervenció dels Serveis Socials de 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

15 

l’Ajuntament i l’informe preceptiu dels mateixos, sigui la pròpia Companyia de 
les aigües la que s’encarregui de fer les oportunes verificacions i 
comprovacions necessàries per restablir  la normalitat del consum habitual 
d’aquella família. 

- El defensor demana i sol·licita a Endesa que prengui consciència de la greu 
situació generada per les denúncies penals, en le cas de les connexions 
il·legals en algun barri de la nostra ciutat i que adoptin mesures per tal de 
reconduir la problemàtica i facilitar, conjuntament amb l’Ajuntament, una 
solució acceptable, assumible i humanitària. Tant el regidor de Serveis Socials, 
com el defensor de la ciutadania estan implicats i compromesos per tal que 
s’adoptin mesures que facilitin la restitució de la legalitat, però també que 
s’apliquin acords que facilitin a les persones i famílies amb insuficients 
recursos econòmics el subministrament elèctric imprescindible per mantenir la 
dignitat de les persones.  

Continua ocupant un lloc important entre les tasques del Defensor la resolució de temes 
relacionats amb multes, tema en el que és precís reiterar una vegada més la necessitat 
de que per part dels agents municipals s’actui amb total transparència, flexibilitat, 
obejectivitat i proporcionalitat.  

És evident que cal incrementar el civisme entre els nostres conciutadans, el respecte a 
les normatives i ordenances, el compliment dels propis deures i el respecte pel que és 
comú. El servei que presten els agents municipals mereix, en general, una bona nota, i 
haig de dir que la col·laboració amb el Defensor, tot i que en ocasions, com es pot 
constatar en la present Memòria, discrepo de les seves actuacions, és cordial i 
respectuosa, a excepció d’algun cas aïllat.  

El Defensor, en relació amb la Policia Local, no se salta la legalitat, no recrimina el 
compliment estricte de les ordenances, però en defensa dels drets i les llibertats de la 
ciutadania, i en compliment de la responsabilitat que m’heu confiat, no puc deixar de 
valorar les circumstàncies que concòrren en cada cas i en cada persona que se 
m’adreça, sense sacralitzar la presumpció de veracitat dels agents, quan hi ha indicis o 
proves que la posen en qüestió.   

Com deia en una memòria anterior, accepto i crec del tot justificada la presumpció de 
veracitat que la Policia té respecte a la constatació dels fets, però no així respecte a 
judicis de valors, com tampoc considero un dogma inatacable aquesta presumpció quan 
l’agent, en perjudici del ciutadà, i des de la seva posició de prevalència, es nega a 
aportar o comprovar algun element objectiu que pugui deixar constància de la infracció 
denunciada.   
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1.3. Conclusions i propostes  

Cal que entre tots proporcionem als nostres conciutadans confiança en las tasca que 
realitzem per millorar el present, facilitar el futur i col·laborar a fer possible una 
societat més ètica, solidària i justa. I aquest projecte exigeix de tots: dels que heu 
estat o sereu electes per les urnes, de tots els que exercim alguna responsabilitat 
pública, en qualsevol àmbit de la societat, però també de tots els nostres 
conciutadans, sense la implicació i la partcipació dels quals, no és possible construir 
una convivència harmònica i respectuosa, on l’equilibri entre drets i deures sigui 
exemplar.  

Com deia un gran escriptor i jurista romà, Ciceró, “convé, en justícia, contribuir amb 
quelcom de la nostra part a la utilitat comú”. I, caldria que tots els que assumiu la 
responsabilitat de participar en política, posséssiu l’accent en la coresponsabilitat de 
totes les persones per fer una societat més convivencial, més ètica i amable. 

Com a col.laboració a aquest projecte, sempre en marxa, de fer una ciutat millor, 
poso a la vostra consideració les següents    

PROPOSTES : 

‐ Incrementar els esforços en la lluita contra l’atur i totes les conseqüències 
que de  tal drama deriven, com és la pobresa en tots els seus aspectes 
(econòmica, cívica, moral, educativa, energètica, habitacional o alimentària).  

‐ Mantenir i incrementar els recursos per poder disposar d’un parc públic 
d’habitatges que doni resposta al greu problema de la ciutadania.  

‐ Seguir impulsant el transport públic, facilitant l’accés al mateix de les persones 
necessitades i sense recursos, independentment de l’edat, previ informe dels 
serveis socials. 

‐ Impulsar i fomentar la cultura dels valors cívics, dels respecte a les diferències 
i de la defensa radical dels drets humans, a nivell de ciutat, de centres cívics i 
escoles. 

‐ Continuar obrint l’Ajuntament a la participació ciutadana, impulsant la 
democràcia participativa, i afavorint la integració de tots els barris en el 
projecte comú d’una ciutat de les persones. 

‐ Millorar la comunicació amb la ciutadania, tot incrementant al màxim la 
transparència, i fent que les resolucions administratives siguin amb llenguatge 
normal, fàcilment comprensible i sense obscurantisme. 

‐ Fer l’esforç de respondre les reclamacions i recursos administratius,  
contestant motivadament les al·legacions de la persona reclamant.  

‐ Insistir i reiterar en el paper de la Policia Municipal com a garant de l’exercici 
dels drets i les llibertats de les persones i col·lectius, com a funció essencial. 

‐ Que en temes de sancions, i abans no es publiquin en els butlletins oficials, es 
faci la corresponent recerca del domicili o domicilis que hi constin en els arxius 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

17 

municipals, talment com es sol fer un cop es procedeix per la via executiva 
contra la persona sancionada. 

‐ Que en els expedients relatius a reclamacions patrimonials en front de 
l’Ajuntament, l’instructor municipal no és limiti, només o principalment,  a 
comprovar la presència, o no, de la Policia Municipal en el moment de 
l’incident, condicionant automáticamente la decisió final, prescindit d’altres 
elements de judici o circumstàncies. Curiosament, si no consta la presència o 
acta de la policia, la persona afectada per l’accident té garantida la 
desestimació, generalmente, havent d’acudir al Jutjat. S’ha de tenir present 
que l’Ajuntament té concertada una assegurança per protegir la seva 
responsabilitat, però també els drets de la ciutadania. 

‐ Millorar els canals i els tràmits per revisar, valorar i en el seu cas, 
estimar o rebutjar les recomanacions del Defensor, fer-ho en un 
període no superior a 30 dies, i executar la resolució amb la major 
celeritat possible.  

‐ Contestar les consultes i peticions d’informació que el Defensor 
adreça a les àrees, als seus responsables polítics i treballadors en el 
termini màxim de 10 dies. 
 

Cloenda   

Per acabar, vull compartir unes reflexions finals amb tots vosaltres:  
 

Tenim el compromís de defensar la dignitat de les persones, donant solucions 
a les seves necessitats, sense supeditar-nos exclusivament o principlament a 
criteris o interessos econòmics. 

Confiança en la política 

Sabeu que el Defensor no pot intervenir en la política partidista. Però es la meva 
obligació reiterar davant els que legítimament i democràticament representeu la 
voluntat dels nostres conciutadans gironins la necessitat de mantenir la confiança en 
les nostres institucions i sortir al pas dels que per ignorància o mala fe sembren el 
descrèdit indiscriminat, el dubte infundat o el desprestigi, sense base tant respecte a 
les institucions com als que exerciu honestament el noble i necessari art de la 
política. 
 
El Defensor no es una eina de confrontació amb l'Ajuntament, no és l'enemic de la 
legalitat, no és l’oposició dels que governen o dels que serveixen l’Administració 
Municipal.  
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Amb valentia i generositat, l'Ajuntament de Girona, vàreu establir aquesta Institució 
que represento, amb la funció i finalitat de defensar els drets de la ciutadania, 
escoltant-la, assessorant-la, ajudant-la per fer prevaldre els seus drets, per obtenir 
respostes de l’administració, per desfer malentesos, per rectificar actuacions o 
decisions errònies o injustes, o simplement per donar explicacions. És un mitja 
d'implementar la participació ciutadana, de facilitar l'acostament a l’administració, de 
millorar l’eficiència i contribuir a una millor administració. Les queixes i les 
comunicacions al Defensor no són simples laments, són aspiracions legitimes i 
reivindicacions imprescindibles que poden incentivar superar rutines, millorar 
comportaments i fins i tot rectificar normatives o decisions. Cal no oblidar-ho. 

Funció i finalitat 

La burocràcia és temible, per a la ciutadania, per les inèrcies que crea, pels vicis que 
facilita i per la insensibilitat que promou, des de una superioritat mal entesa, quan 
no hi ha un compromís honest pel que representa i és un servei públic. No es pot 
contemplar un ciutadà com si fos un enemic de l’administració, no és admissible 
pensar que l’interès particular d'una persona, necessàriament, esta en contradicció 
amb l’interès general.  
 
No es pot sacralitzar tant el procediment administratiu, com per arribar a mantenir 
una decisió que resulta injusta i mancada d'equitat, tot protegint-se en qüestions 
merament formals, que potser caldria reformar. Sortosament per als ciutadans, el 
Defensor formula les seves recomanacions, partint del coneixement de les normes, 
però aplicant també el sentit de la justícia, l'equitat, la proporcionalitat, sense ser 
esclau de la formalitat o la literalitat de les lleis. 

 
Tots plegats hem de prendre consciència i ens hem de comprometre a fer que les 
nostres administracions actuïn amb més celeritat, més objectivitat, més amabilitat, 
més eficàcia i més transparència. 
 
Lamento que ni el mateix Alcalde hagi pogut desempallegar-se  de la prepotència de 
la burocràcia "legal", contemplant, amb preocupació, com es retenien, setmanes i 
mesos, decisions preses pel mateix o decrets pels que s'acceptaven les 
recomanacions del Defensor, i que no es complien. 

Esperança en el futur 

Cal mantenir l'esperança, l’optimisme i la il·lusió davant el futur que depèn de 
nosaltres. Cal examinar el passat per millorar errors i refer fracassos, personals i 
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col·lectius. Les circumstancies, la realitat, ens examinen sense excuses ni pretextos. 
Les nostres decisions no poden modificar, ni en be ni en mal, el que ja ha passat. La 
nostra responsabilitat ens aboca a influir en el que encara ha d'esdevenir, i depèn de 
nosaltres. Per això són necessaris moments com aquest que estem compartint, no 
des de la confrontació, no des de la pressa i el nerviosisme, sinó des de la reflexió 
pausada i amigable i des del compromís compartit de millorar la nostra ciutat, la 
nostra societat.  
 
La convivència humana genera conflictes, però la solució no pot ser mai ignorar-los. 
Hem de tenir clar que ni el maniqueisme, ni la violència, ni el tracte injust i 
discriminatori, ni la crítica negativa permanent poden donar solució als conflictes que 
es generen a la nostra societat. Partim d'una societat plural i diversa, en tots els 
aspectes, que no es pot sotmetre a un pensament únic, ni es pot moldejar ignorant 
les diverses sensibilitats i opcions existents, i que es fan mes visibles i patents en la 
gran festa de la democràcia que són les eleccions. I no ignoro la 
necessària implementació de la democràcia participativa, que és imprescindible i 
fonamental.  
 
Però dit això, també és bo recordar que els electes per les urnes i el vot lliure de la 
ciutadania, mereixeu el reconeixement públic, i el respecte i la consideració, que no 
sempre se us atorga des del carrer o els mitjans de comunicació. L’objectiu 
permanent per administrar amb honradesa, eficiència i transparència els interessos 
públics és i ha de ser un compromís de tots els que representeu i voldreu 
representar la plural voluntat i les diverses sensibilitats de la societat gironina.  
 

Cal lluitar frontalment i decididament contra la pobresa i de forma simultània 
treballar per la igualtat d'oportunitats. Cal una lluita aferrissada a favor de les 
persones i la seva dignitat, cal posar fre a les desigualtats socials injustes, cal limitar 
el poder d'especuladors i afavorir la redistribució de la riquesa i l'enfortiment de la 
democràcia, des de l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions, perquè 
tots podem, i hem de contribuir a la utilitat comú. No podem caure en el bonisme, 
pensant només en les persones necessitades i facilitant recursos i  ajudes sense 
contrapartides ni contraprestacions. El que és comú, és de tots. I tots hem d’aportar 
el nostre granet de sorra, per millorar la nostra societat: Des d’aquell que ocupa o 
exerceix una major responsabilitat, fins a aquell que té més necessitats. Cal que tots 
plegats estimulem la participació, la implicació i la coresponsabilitat per fer de la 
nostra ciutat un exemple de solidaritat i de inclusió social. 
 
No cauré en la temptació de qüestionar el funcionament general o menystenir o 
desacreditar col·lectius en base a fets o actuacions puntuals, imputables a persones 
concretes. Però, tal com he vingut fent des de que em vàreu confiar la 
responsabilitat que exerceixo, no em cansaré de denunciar i reclamar rectificacions o 
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solucions pels problemes i disfuncions que, individualment o col·lectivament se’m 
plantegen. 

 
Agraïments 
 
Per últim, us reitero les gràcies a tots vosaltres per la confiança que em vàreu 
atorgar en el seu moment, i que m’heu mantingut, i per la col.laboració que molts 
m’heu prestat. Gràcies, també, a les meves col.laboradores, Carina i Montse, que 
amb la seva dedicació i col.laboració fan possible que assumim la beneficiosa tasca 
que realitzem a favor de la ciutadania i del propi Ajuntament de Girona. Gràcies a 
totes les persones que, d’una manera o altra, amb les seves queixes, suggeriments i 
aportacions ajuden a millorar la nostra administració municipal i els serveis que 
presta. Gràcies al Fòrum de síndics, que amb un treball cooperatiu solidari, ajuda 
mútua i formació permanent, potencia i facilita la feina de les sindicatures locals. 
 
Ens cal potenciar el civisme, els valors democràtics, els drets humans, com a barrera 
infranquejable davant d’ideologies de qualsevol classe, siguin religioses, polítiques, 
culturals o socials, i ens hem de comprometre a fomentar el respecte, el diàleg, la 
convivència pacífica, posant com a fonament de tot això la dignitat de les persones. 
En aquest camí i en aquest compromís espero continuar colze a colze amb tots 
vosaltres.  
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1.4. Altres actuacions del Defensor de la Ciutadania 

Reunions del FòrumSD 

Reunions de la Junta del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de 
Catalunya, en les que el defensor de la ciutadania de Girona hi participa activament com 
a vicepresident. Durant l’any s’han portat a terme diverses reunions territorials, 
assembles. També s’han mantingut diverses entrevistes amb diputats i representants 
polítics del Parlament, en motiu de diversos temes: reforma de la Llei local... 

Presentació Sisè Recull d’Informes del FòrumSD 

En data 16 de desembre de 2014 el Fòrum de síndics/ques, defensors/res locals de 
Catalunya presenta el VI Recull d’Informes, corresponent a les actuacions de l’any 2013 
a Girona, a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament, amb la presència dels síndics i 
síndiques del territori i també dels mitjans de comunicació locals. 

Presentació al Ple de la memòria del Defensor de la Ciutadania 
de Girona 

En data 31 de març de 2014, 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. 

Jornades de formació 

El dia 4 d’abril a Sant Boi de Llobregat participem al IX Taller de Formació 
“Transparència, Accés a la informació i Bon Govern” que va organitzar la sindicatura 
d’aquesta població. També els dies 26 i 27 de novembre a la Seu d’Urgell assistim i 
col·laborem en les IX Jornades de Formació que va comptar amb dues ponències 
“Resolucions des de l’equitat, resolucions des de la legalitat” i “Renda Bàsica de 
Ciutadania: un dret ciutadà?” 

Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Girona 

Durant tot l’any 2014 el defensor participa en els plenaris i reunions periòdiques de la 
Taula de Coordinació Local pel Dret a Habitatge.  
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Altres participacions, contactes, aportacions, intercanvi 
d’experiències i temes diversos 

Xerrada al Institut Santiago Sobrequés el dia 30 d’abril, al Centre Cívic del Pont Major, el 
5 de juny, al IES Narcís Xifre el dia 25 de setembre i al IES Vicens Vives el dia 1 de 
desembre. 

El dia 9 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. 

Visites a diferents Centres Cívics de la ciutat a fi de donar a conèixer la institució del 
Defensor de la Ciutadania i el seu funcionament. També assistència, en motiu de festes 
veïnals organitzades pels Centres Cívics. 

El dia 7 d’octubre assistència en representació del President del Fòrum de Síndics a la 
trobada Ciutats Constructores de la Pau, a la seu del Defensor de la Ciutadania de Santa 
Coloma de Gramenet. 

Participació en la taula rodona “Emergència habitacional” a la Casa de Cultura el dia 13 
de novembre. 

El 5 de desembre presenta una ponència en l’acte de commemoració de “Els altres 
catalans”, llibre de l’escriptor Francesc Candel.  

Participació de les Jornades de Convivència dels Síndics/Síndiques Defensors/Defensores 
de Catalunya.  
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2. 
Extracte de l’activitat de l’Oficina 
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Resum de l’activitat 

 Actuacions any 2014   

Concepte Actuacions 

Expedients tramitats (*) 317

Intervencions sense expedient 98

Consultes i assessoraments  2015

Visites  609

Atenció a mitjans de comunicació 15

Entrevistes i contactes tramitació d’expedients, gestió 
FòrumSD, Taula Habitatge, xerrades i reunions 

193

Total actuacions 3247

(*) Vegeu la següent taula desglossada d’expedients tramitats: 

Estat dels expedients tramitats Actuacions 

Expedients resolts 244 

Expedients no admesos 49 

Expedients en tràmit 24 

Total expedients tramitats 317 

  

 

 Actuacions any 2013 

Estat Actuacions

Expedients tancats 46

Expedients pendents 18
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3.1. Alcaldia 

Expedients: 1 

Estat Expedients 

Queixa desestimada 1

Total 1

 

3.2. Ciutadania 

Expedients: 202 

 Gestió de la via pública 

Estat Expedients 

No admeses 14

En tràmit 3

Queixes desestimades 5

Mediació 2

Amb col·laboració de l’àrea 7

Recomanacions 4

Total 35

2014/DCG/10 

DECISIÓ 

La ciutadana ICB, en data 8 de gener de 2014, ens fa arribar a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania una queixa contra una liquidació per ocupació de la via pública 
relativa a la sol·licitud per tal que una furgoneta pugui descarregar el material per 
una obra menor que fa en el seu domicili.  

El domicili de l’esmentada ciutadana es la plaça Europa, i les obres les volia portar a 
terme durant el mes d’abril passat.  

Va liquidar el corresponent permís per obra menor i per consell dels mateixos 
operaris d’ADIF, va comunicar a l’Ajuntament que una furgoneta ocuparia la via 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

30 

pública, totalment tancada al trànsit, durant una estona per descarregar el material 
necessari per fer l’obra menor.  

L’Ajuntament li va notificar la llicència per la reserva d’espai i també la liquidació amb 
la corresponent taxa per ocupació o aprofitament del domini públic per un import de 
81.6 €.  

Atès que la zona de la plaça Europa es trobava, per aquestes dates, tancada al 
trànsit per les obres del TAV, circumstància que objectivament acredita la 
incoherència de fer pagar una taxa per un motiu inexistent, doncs aquest espai 
públic ja estava ocupat i reservat per les obres del TAV. 

Atès que els veïns d’aquesta zona ja pateixen amb escreix els perjudicis d’uns 
treballs tant llargs i de gran magnitud com és les obres necessàries per el pas del 
tren d’alta velocitat per Girona. 

Per tot l’exposat el defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que per motius de justícia i proporcionalitat, i de manera excepcional, es deixi sense 
efecte la liquidació de la taxa per ocupació o aprofitament del domini públic, per una 
reserva d’espai per a càrrega i descàrrega, a la plaça Europa, cantonada amb el 
carrer Gironella, per estar en aquestes dates, aquesta zona totalment tancada a la 
circulació de vehicles, degut a les obres del TAV. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 

RESPOSTA AJUNTAMENT 

En resposta a la vostra recomanació 2014/DCG/10 en relació amb un queixa presentada 
a la vostra Oficina per la Sra. IC, referent a la liquidació de les taxes per “reserva d’espai 
per a càrrega i descàrrega més de 6 hores”, em plau informar-lo que, després 
d’analitzar-la i tenint en compte els fets exposats, considerem que podem donar per 
acceptada la recomanació de deixar sense efecte la liquidació de la taxa per ocupació o 
aprofitament del domini públic, per una reserva d’espai per a càrrega i descàrrega, a la 
plaça d’Europa, cantonada amb el carrer Gironella. 

2014/DCG/62 

DECISIÓ 

En data 10 de març de 2014, la ciutadana LTF, formula una queixa per la que exposa 
el greuge que representa que l’empresa de la que és administradora no pugui gaudir 
dels drets d’aparcament a la zona verda del barri, on la citada societat te fixat el seu 
domicili social i abona els corresponents impostos de l’Ajuntament de Girona. 
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Fetes les oportunes gestions amb els responsables de l’Àrea de l’Ajuntament, i 
estudiat el tema que la ciutadana planteja, és evident que la finalitat de la zona 
verda es facilitar el dret d’aparcament dels vehicles que paguen l’impost de circulació 
a la ciutat i els propietaris resideixen en un dels carrers de la zona del Güell, en 
aquest cas que ens ocupa. 

Vist que la propietat del vehicle és d’una persona jurídica, d’una societat mercantil, 
que te obert negoci en la zona esmentada i que també té el seu domicili social i fiscal 
a la mateixa zona, el que ocasiona que aboni els corresponents impostos i taxes a 
l’Ajuntament de Girona. 

Considerant la finalitat de la pròpia normativa que regula l’ús de les zones verdes, 
seria un despropòsit i una discriminació inacceptable limitar el dret a aparcament i 
els beneficis dels veïns només a les persones físiques. Per tant si una entitat o 
persona jurídica acredita el seu domicili social o fiscal a la zona, abona els 
corresponents impostos i taxes municipals, i és titular d’un vehicle, que reuneix les 
característiques exigides per utilitzar els aparcaments de la zona verda, també ha de 
tenir dret a utilitzar-la en igualtat de condicions amb els veïns, persones físiques, que 
són titulars d’un turisme. 

En base a aquests fets i constatacions, formulo la següent 

RECOMANACIÓ 

Que s’adoptin les mesures adients i s’adapti la normativa vigent, pel que fa a la 
utilització i ordenació de les zones verdes, ampliant el dret d’ús de les mateixes a 
vehicles propietat de persones jurídiques, que tenen el seu domicili fiscal i abonen els 
seus impostos en la corresponent zona, en igualtat de condicions amb els drets de 
les persones físiques de la mateixa zona. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/127 

DECISIÓ 

En data 13 de maig de 2014, el ciutadà CMPR es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i formula queixa respecte a la imposició d’una sanció per consumir 
begudes alcohòliques al carrer. 

Examinat l’expedient i analitzades les al·legacions del sancionat, cal deixar constància 
dels següents fets: 

El dia 26 d’octubre de 2013 el ciutadà queixant es trobava a les escales de la pujada 
de Sant Feliu menjant un tros de pizza i una llauna de cervesa, a les 0.30 hores.  
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L’agent sancionador va actuar aplicant l’Ordenança municipal de civilitat, aixecant 
l’acta corresponent i, seguits els tràmits previstos en la normativa, l’instructor va 
proposar la imposició d’una sanció de 150 euros, sanció que ha estat ratificada per 
decret d’alcaldia de data 14 de març. 

El ciutadà sancionat al·lega que estava assentat al costat de les taules que té el Bar 
Doll a les escales de la Pujada de Sant Feliu, ocupades per gent sorollosa i que 
bevien alcohol, i que ell havia comprat un tall de pizza i una llauna de cervesa a un 
establiment de menjar per emportar, concretament al “Pizza Pezzo”. 

També vol fer constar que ignorava la normativa, que no disposa de recursos 
econòmics i que no tornarà a beure al carrer.  

Considerant que les sancions han de mantenir una relació de proporcionalitat amb 
els fets sancionats, i que no deixa de cridar l’atenció que al costat del lloc on el 
ciutadà va ser sancionat hi havia altres ciutadans, possiblement amb més capacitat 
econòmica, gaudint de menjar i de begudes alcohòliques en una taula, plantada al 
mig del carrer. 

Considerant que s’han d’analitzar totes les circumstàncies i s’han d’evitar situacions 
que signifiquin greuges discriminatoris i desproporcionats en relació a les persones, 
partint en tot cas de la necessitat d’humanitzar l’aplicació de les normes, tot cercant 
la finalitat de les mateixes i el bé comú. 

Atès que l’Ajuntament ha manifestat, segons es recull en la premsa local, que “El 
consum puntual d’una llauna de cervesa a les escales d’un espai públic, adquirida en 
un comerç proper, no hauria de suposar la infracció de cap tipus de norma”. 

Considerant que també s’ha d’evitar la sensació de discriminació respecte la gent que 
ha comprat les begudes a l’establiment més proper i no tractar diferent les que 
consumeixen begudes adquirides en altres establiments. 

Considerant que la norma de civilitat infringida no té, o no hauria de tenir, un afany 
recaptatori sinó de protecció de l’espai públic i la convivència ordenada,  pacífica i 
educadora, aplicant el principi d’equitat, el defensor estima que en el present cas, a 
la vista de les al·legacions del sancionat i dels raonaments abans exposats es 
necessari fer la següent  

RECOMANACIÓ 

Ateses les circumstàncies i tenint en compte els necessaris principis de 
proporcionalitat i equitat, doncs com deia fa més de dos mil anys Ciceró, l’aplicació 
de la norma, a cegues i mecànicament, pot generar una inacceptable injustícia, com 
resumeix la seva sentència “súmmum ius, summa iniuria”, el defensor, exercint la 
seva responsabilitat d’humanitzar el dret i cercar l’equitat, recomana revisar la sanció 
imposada al Sr. CMPR i anul·lar-la tal i com en d’altres ocasions l’Ajuntament ha 
resolt, ateses les corresponents circumstàncies.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

33 

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/162 

DECISIÓ 

En data 5 de juny de 2014, representants veïnals i comerciants del barri de Sant 
Feliu de la nostra ciutat, varen entrar un escrit-queixa a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania respecte als problemes del barri en quant a aparcaments i horaris de 
càrrega i descàrrega i també respecte a la ubicació dels contenidors.  

Vist que abans d’acudir al Defensor, l’entitat i els responsables de veïns i comerciants 
han mantingut entrevistes amb diversos regidors i han presentat per escrit les seves 
propostes i peticions a l’Ajuntament, concretament per escrit del 3 de març de 2014. 

Vist que tot i el temps transcorregut no han rebut resposta per part dels 
responsables de l’Ajuntament. 

Considerant que el tema plantejat és complex i que implica diverses àrees del 
Consistori, circumstància que podria explicar, encara que no justificar, la manca de 
resposta fins al moment. 

Considerant que els veïns i comerciants de la zona del barri de Sant Feliu plantegen 
propostes de millora per facilitar la vida i la convivència al referit espai, tot al·legant 
que voldrien tenir, pel que fa a la càrrega i descàrrega, les mateixes condicions i 
tracte que es donen a la Plaça Catalunya. 

Considerant que per millorar les condicions d’estacionament dels veïns han demanat 
que, mantenint les zones de limitació d’estacionament reservades a càrrega i 
descàrrega, es flexibilitzin en el sentit de permetre l’estacionament a tals zones, de 
13 a l6 i a partir de les 19 fins a les 8 del matí. 

Considerant que també han demanat la reubicació dels contenidors, per millorar el 
servei i facilitar la seva concentració, tal com en una època anterior s’havia fet, i que 
no havia generat divergències o problemes. 

Atenent els raonaments expressats pels veïns i comerciants del barri de Sant Feliu, el 
Defensor de la Ciutadania, des del seu compromís en la defensa dels drets de les 
persones i amb l’objectiu de facilitar la vida a la ciutadania, flexibilitzant i 
humanitzant l’aplicació de les normes i les decisions administratives, sense posar en 
qüestió la competència i la responsabilitat dels responsables municipals, formula la 
següent  
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RECOMANACIÓ 

Que pels serveis tècnics a qui correspongui s’estudiï la possibilitat d’atendre les 
peticions dels veïns i comerciants del barri de Sant Feliu tant en ordre a la reubicació 
i concentració dels contenidors, com de la reorganització dels espais d’estacionament 
limitat a càrrega i descàrrega, a la vista del que hi ha establert sobre el tema a la 
Plaça de Catalunya, especialment pel que fa la possible autorització per estacionar, 
lliurement, en tals zones entre les 13.00h. i les 16.00h. i de 19.00h. a 8.00h. del 
matí, donada l’escassetat d’estacionament en aquesta zona del barri vell. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

 

Policia Municipal  

Estat Expedients 

No admèses 2

En tràmit  1

Queixes desestimades 2

Mediació 2

Amb col·laboració de l’àrea 5

Recomanacions 2

Total 14
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2014/DCG/32 

DECISIÓ 

En data 7 de febrer 2014 el ciutadà ACJ ens presenta una queixa per disconformitat 
amb una sanció amb número de butlleta 50415907 i tracte rebut per part d’un agent 
de la Policia Municipal. 

Segons les dades del butlletí de denúncia els fets i les causes de la denúncia són els 
següents:  Lloc, data i hora: Av. Ramon Folch, el dia 7 d’octubre, a les 16.00 hores. 
Fets denunciats: Estacionar un vehicle en una zona prohibida. 

El ciutadà ACJ, veí de Massanet de la Selva, era a Girona per tal d’acompanyar fins la 
seu de la Generalitat, a una nena que té en règim d’acollida a casa seva, per tal de 
que pogués veure el seu pare, que era acompanyat pels Mossos des de la presó, en 
una visita controlada pel Servei d’Infància i Família de la Generalitat.  

En no conèixer la ciutat es va perdre i va aturar el vehicle per telefonar a la 
professional que porta el seu cas, en un lloc on no molestava, ni impedia la circulació 
de vehicles, ni de vianants, ni creava perill.  

Quan estava estacionat i parlant amb la professional del centre, senyora RR, que li 
estava donant les indicacions pertinents, es va aturar una motocicleta de la Policia 
Municipal i ell, sense tallar la comunicació amb la senyora RR, que va escoltar la 
conversa, li va dir a l’agent que s’havia perdut, que necessitava arribar a temps a la 
visita concertada amb els Mossos i que si podia indicar-li el camí.  

L’agent 10084, en lloc d’atendre la necessitat del ciutadà, actuant mecànicament, es 
va limitar a dir-li que allà no hi podia estar i que marxés. Ell va insistir en que 
necessitava la seva ajuda per poder arribar a la Generalitat. Mentrestant la 
professional del Centre, escoltant en tot moment la conversa que el senyor ACJ 
mantenia amb l’agent li va dir que no es preocupés que ja anava ella a buscar la 
nena. 

L’agent va demanar la documentació a l’interessat i li va dir que procedia a 
sancionar-lo. Ell que es va posar nerviós, va accedir a donar la documentació, mentre 
anava repetint la necessitat de que l’indiquessin per on podia anar.  

Llavors un altre vehicle, conduit per una noia o senyora, es va aturar en el mateix 
lloc on estava el senyor ACJ per demanar una indicació i davant la  sorpresa del 
senyor ACJ, l’agent va indicar a la senyora, l’adreça o informació sol·licitada, sense 
més. El senyor ACJ va fotografiar aquest acte. 

En aquest moment es va sentir maltractat i discriminat i va pensar que tota aquella 
actuació va ser provocada pel seu aspecte.  

Va arribar la professional que, segons ens ha comentat, va veure la situació i va 
pensar que l’actuació dels agents havia estat molt exagerada doncs el vehicle no 
molestava, ni impedia el pas. Es va limitar a emportar-se la nena que amb tota la 
moguda policial s’havia posat a plorar.  
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Hem demanat informació a la professional senyora RR que ha corroborat aquesta 
versió, doncs, mentre es van anar produint els fets, va estar en tot moment en 
contacte per telèfon amb el Sr. ACJ.  

Ella mateixa ens ha informat que el senyor ACJ és un pare d’acollida, que no han 
tingut mai cap problema amb ell i que creu que l’actuació de la Policia Municipal va 
ser exagerada i podia ser provocada per l’aparença del senyor ACJ.  

És per tot l’exposat i per haver quedat corroborat amb el testimoni de la senyora RR, 
que, efectivament, el senyor ACJ venia a portar la nena que té en acollida, de visita 
amb el seu pare i que, com que no coneix la ciutat es va perdre i va necessitar l’ajut, 
que no li va prestar la Policia Municipal, havent de ser, la nena, recollida per la 
mateixa professional del Servei d’Infància i Família de la Generalitat, que formulo la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’anul·li i es deixi sense efecte la denúncia amb número 50415907 per  
“estacionar en un lloc on esta prohibida la parada”, havent quedat acreditada la 
versió del ciutadà. Recordar a la Policia Municipal que han de mantenir un tracte 
respectuós amb la ciutadania i ajudar en el possible, quan sigui requerida per fer-ho, 
amb diligència i amabilitat. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/276 

DECISIÓ 

En data 21 d’octubre de 2014, el ciutadà FPA, pel formulari de la web presenta una 
queixa contra una sanció imposada al mateix, aportant posteriorment més 
documentació i explicacions sobre les circumstàncies de l’incident. 

Vist que a la butlleta de sanció, l’agent sancionador fa constar el següent: Dia, hora i 
lloc : 9 d’octubre de 2014, a les 11.48 hores, al Carrer Bacià,4.  Infracció: Estacionar 
en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment o parcialment. 

Vist que el ciutadà ha abonat l’import de la sanció, acollint-se al procediment 
abreujat previst a l’article 80 de la Llei de Trànsit, posant fi a la via administrativa, i 
quedant com a únic recurs acudir al Defensor de la Ciutadania o anar al Jutjat 
Contenciós Administratiu. 

Vist que el ciutadà s’ha dirigit al Defensor demanant empara respecte al que entén 
com un abús d’autoritat i un excés de zel per part de l’agent sancionador, tot 
al·legant que havia estacionat al costat de l’entrada d’un gual, sense interferir ni 
molestar perquè s’estaven realitzant unes obres i hi havia un espai suficient entre la 
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senyalització delimitadora de les obres i l’entrada del gual, que precisament és el de 
la Policia Municipal. A més, ens comunica que havia deixat la moto allà perquè tots 
els espais del carrer Bacià destinats a estacionament de motos estaven ocupats i era 
per fer una gestió d’uns minuts, just davant l’edifici de la Policia Local, sense que en 
cap moment perdés de vista la moto, per si era precís retirar-la, mentre parlava a 
peu dret amb un responsable de Finques Colomé.  

Vist que l’interessat manifesta que mentre estava parlant varen passar dos agents 
municipals i no li varen dir res per la ubicació de la moto, però que posteriorment va 
venir un altre agent, el 10147, i es va dirigir a la moto amb la PDA per sancionar. 
Vist que el reclamant es va dirigir a l’agent municipal en qüestió i li va demanar 
disculpes, dient-li que si havia de retirar la moto, ho faria, però que l’agent li va dir 
que ja era tard: “treu-la, però és massa tard, et posaré la multa igualment”. 

Considerant el conjunt de circumstàncies i el mateix reconeixement per part del 
ciutadà, que era conscient de que la moto estava en un lloc no permès, però que no 
molestava, i que en tot moment va estar alerta per si era necessari retirar-la. 

Considerant que en d’altres ocasions el Defensor ha mantingut el criteri de que la 
primera funció dels agents municipals no és la imposició de les multes, ni sancionar, 
sinó evitar situacions perjudicials per a la convivència en defensa de les llibertats i els 
drets i, i que quan es dona una situació com la descrita es més raonable invitar al 
ciutadà a marxar del lloc on està indegudament estacionat, i en cas contrari aplicar la 
normativa i l’ordenança, i per tant sancionar. Però aquest no ha estat el cas, doncs el 
ciutadà estava localitzable i estava disposat a retirar la moto, extrem que l’agent no 
ha considerat, a l’aplicar de forma estricta i mecànica la normativa, amb un excés de 
zel. 

Considerant que el ciutadà immediatament va acudir a parlar amb algun responsable 
de la Policia Municipal, i que posteriorment ha acudit al Defensor, a la vista de tots 
els elements, fets i raonaments exposats, i en base a criteris d’equitat i justícia 
formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà FPA, amb número de butlleta 
146000213, i es retorni l’import abonat per tal concepte.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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Sancions 

Estat Expedients 

No admesa 3

En tràmit 4

Queixes desestimades 37

Amb col·laboració de l’àrea 7

Recomanacions 73

Total 124

2014/DCG/1 

DECISIÓ 

En data 31 de desembre de 2013, el ciutadà EVM presenta queixa, a l’Oficina del 
Defensor, contra la sanció, de 80€, imposada el 14 de desembre de 2013, a la plaça 
Josep Pallach Carola, per “no respectar un senyal vertical d’estacionament prohibit”. 

Malgrat hi ha un senyal que prohibeix l’estacionament a tota la plaça, el ciutadà 
aporta fotografies que acrediten que, en aquesta plaça té un accés, que dóna al 
darrera de la seva botiga, que utilitza quan ha de carregar o descarregar gènere, 
evitant d’aquesta manera haver d’estacionar davant, al carrer Migdia.  

Vist que hem constatat que efectivament hi ha una activitat, donada d’alta en 
aquesta adreça de la qual és titular el senyor EVM i per tant queda degudament 
justificada la causa de l’estacionament pel temps imprescindible per descarregar.  

Per tot el que consta en els antecedents i els motius que acabem d’al·legar, el 
Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’anul·li i es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà EVM, amb número 
de butlleta 136104327, per estacionar en zona prohibida per senyal vertical i també 
notificar al ciutadà que si en una altra ocasió utilitza la part del darrera per carregar 
o descarregar a la seva botiga, ho faci pel temps indispensable i després estacioni el 
seu vehicle en el lloc legalment establert per fer-ho.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 
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RESPOSTA AJUNTAMENT 

En resposta a la vostra recomanació 2014/DCG/1 en relació amb la queixa presentada a 
la vostra Oficina pel Sr. EVM, referent a una sanció per “no respectar el senyal vertical 
d’estacionament prohibit”, em plau informar-lo que, després d’analitzar-la i tenint en 
compte els fets exposats, considerem que podem donar per acceptada la recomanació 
de deixar sense efecte la sanció imposada amb número de butlleta 136104327.  

2014/DCG/5 

DECISIÓ 

En data 8 de gener de 2014, la ciutadana BVK formula queixa davant l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, per disconformitat amb una sanció imposada per 
estacionar en un pas de vianants o ciclistes.   

Examinat l’expedient administratiu i el contingut de la butlleta de sanció, resulta el 
següent: 

Dia, hora i lloc: 27 d’octubre de 2013, a les 11.01 h, al carrer Ferran Agulló, davant 
del número 32. 

Considerant el fet que la ciutadana fa constar, que aquest dia van haver de portar els 
seu fill a urgències i després a la farmàcia, a comprar el medicament que li va 
receptar i en el vehicle van quedar el seu marit i el seu fill malalt.  

Considerant que el seu marit, en veure l’agent que s’acostava li va comunicar el 
motiu de la parada i que si calia ell podia treure el vehicle, però, que la seva dona 
venia immediatament de la farmàcia. L’agent es va limitar a dir-li que allà no s’hi 
tenien que haver aparcat i que era una infracció. Seguidament va procedir a 
sancionar-los, sense escoltar les raons. 

Atès la documentació aportada que justifica totalment la versió de la ciutadana i del 
seu marit, i que constata que efectivament el seu fill va ingressar a la Clinica Bofill a 
les 10.05h, segons informe mèdic d’urgències, va comprar els medicaments a la 
farmàcia a les 11.04, segons tiquet, i va ser sancionada a les 11.1h. per “estacionar 
en un pas senyalitzat per a vianants o ciclistes”. 

Atenent les circumstàncies exposades i la documentació aportada aquest defensor és 
del parer que, aquesta sanció és del tot exagerada, i excessivament legalista, doncs 
el temps transcorregut entre el tiquet de la farmàcia i la butlleta de denúncia, és 
l’indispensable per fer la gestió, en aquest cas d’urgència.  

Com en d’altres temes similars, el Defensor es veu en la necessitat de recordar que 
per afrontar la solució dels problemes i valorar els fets, sense perdre el sentit 
d’humanitat, cal que en tota l’actuació pública, i la dels agents municipals ho és, 
s’observin els principis de proporcionalitat i equitat.  

És per tot el que s’ha dit i argumentat que aquest defensor fa la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que per raons de justícia i proporcionalitat i ateses les circumstàncies i raonaments 
exposats es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana, amb número de 
butlleta 136131364 i es retorni l’import abonat per aquest concepte. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/15 

DECISIÓ 

En data 15 de gener de 2014, la ciutadana PRP formula queixa davant l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, per disconformitat amb una sanció imposada per 
estacionar en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, llevat 
dels autoritzats, i també contra la intervenció de la grua.  

Examinat l’expedient administratiu i el contingut de la butlleta de sanció, resulta el 
següent: 

Dia, hora i lloc: 3 de gener de 2014, a les 8:8 h, al carrer Sant Antoni Maria Claret, 
12 

Fet denunciat: Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de 
càrrega i descàrrega, llevat dels autoritzats. 

I a resultes d’això, la grua municipal va retirar el vehicle de la via pública a les 8.00 i 
8 minuts. 

Atès que la ciutadana treballa en horari nocturn a la Clínica Bofill i des de fa dos anys 
deixa el vehicle estacionat en aquesta zona, fins les 8 del mati que acaba la seva 
jornada laboral.  

Atès que efectivament la butlleta indica que va ser denunciat a les 8.00 i 8 minuts i 
el rebut de la taxa de grua indica que el vehicle va tenir entrada al dipòsit a les 8:15 i 
atès que la ciutadana també vol deixar constància que quan va veure que la grua li 
retirava el seu vehicle hi havia espai en zona de càrrega i descàrrega suficient en el 
cas que algun vehicle necessités estacionar-hi. 

Aquest defensor és del parer que, tant la sanció com l’actuació de la grua és del tot 
exagerada, doncs només passava 8 minuts del límit establert, és per tot el que s’ha 
dit i argumentat que aquest Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per raons de justícia i proporcionalitat i ateses les circumstàncies i raonaments 
exposats es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana, amb número de 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

41 

butlleta 0146009001 i es retorni l’import abonat en concepte de taxa pel servei de 
grua, amb número de control 0165829/0. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 

RESPOSTA AJUNTAMENT 

En resposta a la vostra recomanació 2014/DCG/15 en relació amb la queixa presentada a 
la vostra Oficina per la Sra. PRP, referent a una sanció per “estacionar un vehicle en una 
zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, llevat dels autoritzats”, em 
plau informar-lo que, després d’analitzar-la i tenint en compte els fets exposats, 
considerem que podem donar per acceptada la recomanació de deixar sense efecte la 
sanció amb número de butlleta 0146009001 i de retornar l’import abonat en concepte de 
taxa pel servei de grua, amb número de control 0165829/0.  

2014/DCG/21 

DECISIÓ 

El senyor PSC, presenta una queixa en data 24 de gener de 2014 referent a una 
denúncia imposada per estacionar en una zona senyalitzada com a càrrega i 
descàrrega el dia 11 de desembre quan va anar a acompanyar la seva filla que anava 
de part a la Clínica Girona.  

Aquest dia el senyor PSC va estacionar al carrer Pare Claret en un espai que ell va 
creure que era de zona blava, i va anar a treure el corresponent tiquet. La seva filla 
va ingressar per part a les 17.00 hores de la tarda tal i com acredita amb la 
corresponent justificació. 

Quan va tornar a buscar el vehicle es va trobar que se li havia emportat la grua i que 
havia estat sancionat per estacionar en càrrega i descàrrega. 

La mala senyalització de la zona era més que evident: per un cantó, al terra hi havia 
restes de pintura que indicava zona blava i la màquina expenedora del tiquet 
corresponent, just al costat i per altra, més enllà hi havia la prohibició de zona de 
càrrega i descàrrega.  

Va presentar al·legacions contra la denúncia i també contra l’actuació de la grua. 
Ambdues van ser desestimades i atès que encara era dins de termini se’l  va 
aconsellar que presentés recurs de reposició contra la sanció. Aquest va ser estimat, 
quedant sense efecte la sanció amb número d’expedient 1096230. 

Atès que, tal i com hem esmentat, en aquest expedient també hi va haver la 
intervenció de la grua municipal per retirar el vehicle, el defensor és del parer que els 
mateixos arguments que justifiquen la retirada de la sanció són vàlids per demanar 
la devolució del import per la taxa de retirada de vehicle per la grua municipal.  
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Vist que el ciutadà afectat ha reiterat, davant el defensor, la seva petició respecte a 
la devolució de la taxa de la grua municipal que va abonar en el seu dia, per poder 
retirar el seu vehicle del dipòsit municipal. 

Considerant que si la sanció principal queda anul·lada, és de lògica que les 
conseqüències que de la mateixa se’n deriven també quedin sense efecte, en aquest 
cas concret entenem que per coherència amb la decisió inicial, ja acceptada, s’hauria 
de deixar sense efecte la taxa del servei de la grua. 

És per aquest motiu que ampliant la recomanació anterior formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que es retorni el import corresponent a la taxa pel servei de grua realitzat, en motiu 
d’una sanció imposada per estacionar en una zona de càrrega i descàrrega, amb 
número de butlleta 136105388 per creure que si bé hi ha motius per anul·lar la 
denúncia aquests mateixos justifiquin el retorn del import de la grua.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/24 

DECISIÓ 

En data 31 de gener de 2014 el ciutadà DAS ens presenta una queixa per 
disconformitat amb una sanció, amb número de butlleta 0146038028 i retirada de 
vehicle per la grua, en haver-lo deixat estacionat en zona temporalment prohibida 
per neteja al carrer, el dia 21 de gener de 2014. 

Segons les dades del butlletí de denúncia els fets i les causes de la denúncia són els 
següents:  Lloc, data i hora: Carrer de la Rutlla, davant del número 202, el dia 21 
de gener, a les 12.40 hores. Fets denunciats: Estacionar un vehicle en una zona 
temporalment prohibida. 

El ciutadà DAS fa constar el següent: 

És originari d’Elx i està treballant a Girona, el vehicle va a nom del seu pare i ell viu 
sol, motiu pel qual, ningú més podia ocupar-se de retirar el vehicle, ni de 
l’estacionament, ni del dipòsit, tampoc disposa de plaça d’aparcament pròpia.  

Va marxar de viatge el dia 17 de gener de 2014, cosa que acredita amb còpia del 
corresponent bitllet d’avió i va tornar el dia 27 de gener, fet també acreditat.  

Atès que el vehicle va ser retirat del dipòsit el dia 28 de gener, el dia després de la 
seva tornada a Girona, havent de pagar a més a més del servei de grua, l’import 
corresponent a 6 dies de la taxa per dipòsit.  
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Atès que suposadament, va ser durant l’absència del senyor DAS quan es va 
senyalitzar anticipadament la prohibició temporal, per estacionar al carrer de la 
Rutlla, en haver de portar-se a terme treballs de neteja.  

Vist que el ciutadà, amb els documents aportats i amb el pagament de la taxa de 
dipòsit de vehicles, durant sis dies, justifica clarament la seva absència i la 
impossibilitat de poder retirar el vehicle. 

Considerant que de la relació dels fets exposats, queda acreditat que al moment 
d’estacionar no hi havia cap senyal de prohibició temporal i que aquesta senyal va 
ser col·locada, quan el ciutadà era fora de viatge i aplicant el principi d’equitat i 
manca total d’intencionalitat, i sense posar en qüestió que l’actuació de la Policia 
Municipal va ser correcta, des de la nostra institució formulem la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’anul·li i es deixi sense efecte la denúncia amb número 0146038028 per  
“estacionar en zona temporalment prohibida per treballs de neteja” havent acreditat 
el senyor DAS, la seva absència i es retorni l’import pagat en concepte de taxa per 
retirada del vehicle de la via pública.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/30 

DECISIÓ 

En data 4 de febrer de 2014, el ciutadà JVG ens presenta una queixa per 
disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades contra una sanció 
imposada per “estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida” per 
activitats autoritzades i també contra la retirada del vehicle per la grua municipal.  

Segons les dades del butlletí de denúncia els fets i les causes de la denúncia són els 
següents:  Lloc, data i hora: Plaça Pompeu Fabra, davant del número 10, el dia 25 
de novembre de 2013 a les 22.11 h. 

El ciutadà JVG fa constar el següent: 

A les 20.45 h del dia 25 de novembre va estacionar el seu vehicle a la plaça Pompeu 
Fabra, malgrat observar un cartell que ho prohibia temporalment, doncs el cartell 
limitava la prohibició el dia 25 de novembre, de 7 a les 20.00 h. i eren les 20.45 h, 
per tant va tenir la seguretat que ho feia correctament.  

Quan va anar a buscar el seu vehicle se’n va adonar que l’havia retirat la grua 
municipal i va ser llavors quan va veure que, uns cinc metres més enllà, hi havia un 
altre senyal amb un horari que també prohibia l’estacionament. No va pensar que fes 
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referència al lloc on  ell havia estacionat, doncs és absurd que un mateix espai es 
trobi prohibit amb dues senyalitzacions amb diferent horari 

Considerant que el defensor és del parer i així ho ha fet evident en d’altres 
recomanacions, que la informació i les indicacions que han de facilitar els servidors 
públics ha de ser de plena confiança pel ciutadà i que no pot ser enganyosa ni 
subjectiva, ni ha de causar confusió. 

Considerant que senyalitzat un mateix espai amb dues senyals de prohibició, amb 
horaris diferents pot confondre al ciutadà, com crec que és el cas que ens ocupa i 
que es podria evitar aquesta confusió deixant només un senyal, el que limiti la 
prohibició amb l’horari més extensiu.   

Considerant també que si els senyals de prohibició temporal són clars, i entenedors, 
és probable que cap ciutadà decideixi deixar-hi el vehicle estacionat, quan, a més 
hem de tenir en compte que l’actuació de la grua significa, a banda de la necessitat 
d’un mitja de transport per anar a recollir el vehicle al dipòsit, també representa una 
despesa important.  

Atès els arguments exposats i considerant que l’Administració ha de inspirar 
confiança i no ambigüitat i confusió, formulo la següent 

RECOMANACIÓ 

Que s’anul·li i es deixi sense efecte la denúncia amb número 0136104316 per  
“estacionar en zona temporalment prohibida” el dia 25 de novembre i també es 
retorni l’import abonat en concepte de taxa pel servei de retirada de vehicle per la 
grua municipal i es recordi a l’Administració la obligació de ser coherent, clar i concís 
en les seves indicacions i també en les seves prohibicions i sobretot quan se’n derivin 
conseqüències econòmiques per la ciutadania.    

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/33 

DECISIÓ 

En data 10 de febrer de 2013, la ciutadana GCR, formula queixa, davant el Defensor 
de la Ciutadania, per disconformitat amb l’actuació de la Policia Municipal que la va 
sancionar a la plaça Catalunya en zona de càrrega i descàrrega, a les 16.34 h del dia 
16 de gener de 2014.  

En aquella data, la limitació horària de l’estacionament reservat per a càrrega i 
descàrrega a la plaça Catalunya era de 7 a 13.30 i de 16.30 a 19 hores.  

El ciutadà fa constar que va arribar a on era estacionat el seu vehicle amb la intenció 
de retirar-lo abans de l’hora límit, les 16.30 h i es va trobar en que ja estava 
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enganxat per la grua municipal. Va estar parlant amb l’agent per fer-li veure que si ja 
tenia el seu vehicle enganxat, i eren les 16.34 hores com indica la mateixa butlleta 
de denúncia, volia dir que van començar la operació abans de les 16.30 h, hora en 
que comença la prohibició d’estacionament, per reserva de càrrega i descàrrega.  

Tot això fa pensar que, probablement, l’enganxament de la grua es va començar 
abans de les 16.30 h, doncs les gestions i maniobres imprescindibles per portar a 
terme l’enganxament d’un vehicle i fer les fotografies corresponents, exigeixen un 
temps prudencial i necessari que, en aquest cas en que van passar 4 minuts, no 
sembla acreditar, ni justificar la sanció imposada a les 16.34 h.   

Atès que hem constatat que la grua no va retirar el vehicle, tal i com fa constar   el 
ciutadà, no sembla lògic que la butlleta de denúncia indiqui que no es va entregar 
per “absència” del mateix, doncs si el ciutadà hagués estat “absent”, no hagués 
pogut impedir la retirada del vehicle per la grua i amb tota seguretat s’hagués portat 
a terme.  

En base a tots aquests fets i raonaments, el Defensor de la Ciutadania fa la següent  

RECOMANACIÓ  

Que en base a les circumstàncies exposades ¡, per motius de proporcionalitat i 
equitat, s’anul·li la denúncia amb número de butlleta 50403759, per no quedar 
degudament acreditat que la maniobra de la grua va ser amb posterioritat a les 
16.30h. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/34 

DECISIÓ 

L En data 13 de febrer de 2014, la ciutadana AGM, s’ha personat a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania i ha presentat queixa contra una sanció de trànsit, desprès 
d’haver fet al·legacions i recurs, donant compliment a tots els tràmits administratius 
previs, sense que l’Ajuntament n’hagi fet cap cas. 

Segons la butlleta de sanció, els fets i les circumstàncies que han donat lloc a la 
imposició de la multa són els següents: 
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Dia, hora i lloc de la denuncia: 28 de maig de 2014, a les 11.10 h, a la plaça 
Montserrat cantonada amb carrer Santander.  

Fets: estacionar en zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat dels 
autoritzats.  

Vist que les al·legacions de la ciutadana deixen constància de que la titular del 
vehicle, la senyora AGM és titular de la targeta de reserva d’estacionament i que, 
assegura que tenia la targeta en exposició a la part davantera del vehicle.   

Vist que l’Ajuntament s’ha limitat a donar per reproduïdes les dades expressades 
inicialment a la butlleta de sanció, sense entrar a cap valoració de les circumstàncies 
al·legades per la queixant i ratificant la correcta formalitat de la multa, sense donar 
més motivació que la simple ratificació de l’agent sancionador. 

Considerant que totes les dades objectives i així es va demostrar per la ciutadana 
sancionada en els seus escrits d’al·legacions i recurs, confirmen que la reclamant 
reuneix els requisits legals per tenir la targeta de discapacitat i que realment disposa 
de tal document. 

Considerant que les formalitats són exigències legals que s’han de respectar, però 
que no poden ignorar la realitat ni substituir aquesta. 

Considerant que cal valorar les dades acreditades al llarg del procediment 
administratiu i concloure que seria injust mantenir la sanció, quan tothom sap i 
coneix, en aquest moment, que la reclamant reuneix tots els requisits com a 
discapacitada, inclosa la targeta corresponent.  

Per tot això el defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 50409970 i es retorni el 
import abonat per aquest concepte, adoptant-ne les mesures legals pertinents per 
donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació 
d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/38 

DECISIÓ 

En data 13 de febrer de 2014, el ciutadà FVR es persona a l’oficina del Defensor i 
formula queixa contra una sanció imposada a resultes d’un estacionament en zona 
blava, tot al·legant que havia abonat el tiquet corresponent. 

Vist que segons la butlleta de sanció G1519165 i número d’expedient 1078024 el dia 
26 de juny de 2013, es va imposar una multa al referit ciutadà en un estacionament 
en zona blava, al carrer Manel Quer, a les 17.24 hores, “per no exposar el 
corresponent tiquet de zona blava”.  

Vist que tal sanció ha estat abonada pel ciutadà FVR un cop iniciada la via executiva i 
desprès de tenir coneixement de la mateixa, a rel de lo qual ha formulat la 
corresponent queixa davant el Defensor de la Ciutadania. 

Vist que el ciutadà, mestre jubilat i de trajectòria cívica irreprotxable, al·lega contra 
la sanció rebuda i notificada, set mesos, desprès del fet causant, manifestant que el 
dia 26 de juny de 2013 havia retirat el tiquet de zona blava i l’havia deixat al seu 
vehicle i que quan va retornar per endur-se el seu vehicle va veure que l’agent de 
zona blava corresponent li estava posant la multa. Davant aquesta circumstància el 
ciutadà li va mostrar que tenia el tiquet i el guarda de la zona blava número 9955 li 
va dir que anul·lava la denúncia, desprès de comprovar que efectivament disposava 
del tiquet. 

Vist que 7 mesos desprès, i ja per via executiva, té coneixement de que no s’havia 
anul·lat la denúncia, va procedir, per consell del propi Defensor a abonar l’import 
requerit per via executiva i a formular la queixa corresponent, manifestant que 
havent transcorregut tants mesos no disposava del tiquet. 

Considerant que les decisions i actuacions de l’administració pública i els seus 
servidors han d’observar els principis de bona administració, proporcionalitat i sentit 
comú, i que en el present cas no hi ha elements objectius que acreditin que el 
ciutadà hagi actuat de mala fe, ni pretengui enganyar l’administració, doncs la queixa 
del ciutadà no ho és per l’import, sinó per la manca de rigor del vigilant, el qual, 
segurament que per oblit o error, no va procedir a anul·lar en el seu moment la 
multa. 

Considerant que transcorreguts més de sis mesos des dels fets objecte de sanció no 
és possible exigir al ciutadà que hagi conservat el tiquet en qüestió, i que en aquest 
cas concret hem de partir de donar igual credibilitat al ciutadà que al guarda de la 
zona blava, formulem la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà FVR, per les raons i fets 
abans referits i se li retorni l’import abonat per via executiva, dimanant de la butlleta 
G1519165, expedient 1078024. 
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RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/44 

DECISIÓ 

En data 20 de febrer de 2014, la ciutadana MTB formula queixa davant l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, per disconformitat amb una sanció imposada per 
estacionar en un pas de vianants o ciclistes.   

Examinat l’expedient administratiu i el contingut de la butlleta de sanció, resulta el 
següent: 

Dia, hora i lloc: 23 de desembre de 2013, a les 11.11 h, al carrer Bernat Boades. 

Considerant el fet que la ciutadana fa constar, que aquest dia va haver d’acompanyar 
els seus pares de 90 i 85 anys al seu domicili.  

Atès que hem pogut acreditar que els seus pares CBR i JTS efectivament tenen el 
seu domicili i estan empadronats al carrer Bernat Boadas, 11 3 1. 

Atès que la ciutadana assegura que va deixar el vehicle estacionat, trepitjant el pas 
de vianants, però sense obstaculitzar-lo ni privar el seu accés i que va ser pel temps 
imprescindible per anar a acompanyar els pares al seu domicili, no més de 4 minuts.  

Considerant que no podem perdre de vista en les nostres relacions de ciutadania la 
necessària humanitat i principis tant imprescindible com el sentit comú o el principi 
de proporcionalitat, cal defugir d’una aplicació mecànica i formalista de les normes, 
per evitar convertir-nos en simples robots. 

És per tot el que s’ha dit i argumentat que aquest defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per raons de justícia i proporcionalitat i ateses les circumstàncies i raonaments 
exposats es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana, amb número de 
butlleta 0136126318 i es retorni l’import abonat per aquest concepte. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/48 

DECISIÓ 

El ciutadà ASS presenta una queixa a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, per 
disconformitat amb la resolució al recurs presentat contra una sanció imposada per 
estacionar en càrrega i descàrrega, disposant de la targeta de reserva 
d’estacionament per poder-ho fer.  

Segons la butlleta de sanció emesa per l’agent sancionador, les dades 
circumstancials són les següents:   

Dia, lloc, hora: 25 de novembre de 2013, al carrer Emili Grahit, davant del número 
62, a les 12.06 hores, Fets: estacionar en una zona de càrrega i descàrrega, llevat 
dels autoritzats.  

El ciutadà és titular de la targeta de reserva d’estacionament per a persones amb la 
mobilitat reduïda i per tant està autoritzat a estacionar en zona reservada de càrrega 
i descàrrega i, tant mateix es ratifica, sense dubte en el fet que el dia que va ser 
sancionat, la targeta estava en exposició en la part davantera del vehicle. 

Considerant que la persona sancionada és titular de targeta que l’autoritza per 
estacionar en lloc reservat per a vehicles autoritzats, segons ha acreditat i hem pogut 
constatar.   

Considerant aquests fets, valorant les circumstàncies, però especialment el fet que el 
ciutadà és titular de la targeta assignada a persones amb minusvalidesa,  i per tant 
té tot el dret de poder estacionar en aquests espais reservats, raó per la que faig la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que per motius de justícia i proporcionalitat, es deixi sense efecte la sanció 
imposada, amb número expedient 136125347, al ciutadà ASS per haver estacionat el 
seu vehicle, en lloc reservat per a càrrega i descàrrega llevat dels autoritzats, estant  
acreditat per fer-ho.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/60 

DECISIÓ 

En data 11 de març 2014, la ciutadana  DJV, es persona a l’oficina del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa respecte a una sanció per haver estacionat, 
suposadament, en lloc prohibit temporalment. 
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Per part del Defensor es reclama a l’àrea corresponent  totes les dades que figuren a 
l’expedient administratiu inicial, i donat que és competència de la nostra institució 
revisar les decisions i actuacions municipals, un cop esgotat els tràmits administratius 
, com en aquest cas en que la ciutadana, acollint-se al procediment abreviat  i 
havent pagat amb el 50% de descompte, ha esgotat la via administrativa, hem 
procedit a l’estudi i valoració de totes les dades, circumstàncies i proves. 

Vist que la denúncia formulada contra la esmentada ciutadana es concreta a la 
butlleta de sanció a les següents dades: 

Dia, hora i lloc: 3 de febrer de 2014, a les 9’34, al Carrer Iberia,7 

Fet denunciat: Estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida 

Vist que la ciutadana, és veïna de la zona on va estacionar la nit del 2 de febrer de 
2014,  i al·lega que quan va aparcar  no hi havia les senyals de prohibició, que si que 
va trobar al matí quan va anar a retirar el seu vehicle, com solia fer habitualment, 
havent aportat fotos d’aquell dia i posteriors , i havent reiterat en diverses 
compareixences a la nostra oficina que el que més greu li sap, no és la multa, sinó 
quedar com a mentidera. 

Considerant que en d’altres ocasions aquest Defensor s’ha pronunciat sobre temes 
semblants i que ha recomanat que per part de l’Ajuntament i els seus empleats 
s’adoptin mesures adients per evitar que les senyalitzacions temporals de restricció 
d’estacionament puguin manipular-se amb facilitat. 

Considerant que la fotografia aportada per la Policia Municipal, al moment de retirar 
la grua municipal el vehicle de la ciutadana DJV , posa de relleu que no és 
descabellat pensar que la senyal de prohibició va ser col·locada amb posterioritat a 
l’estacionament del vehicle sancionat, i retirat per la grua. Una simple ullada a la 
forma en que està col·locada la senyal de prohibició i el vehicle, el dia 3 de febrer al 
matí,  posa de relleu que és impossible que el referit vehicle s’ hagués pogut aparcar 
en aquell espai.  Clarament és deduïble que la senyal fotografiada pels agents va ser 
col·locada  amb posterioritat a l’estacionament i abans de fer la foto delatora de la 
infracció.  

Considerant, com ja he tingut ocasió d’argumentar en altres ocasions, que les 
queixes ciutadanes no poden desestimar-se pel simple fet de pensar que la 
presumpció de veracitat dels agents és motiu suficient i necessari per fer inviable que 
prosperi  qualsevol reclamació,  i que cal analitzar el conjunt de circumstàncies i 
proves, i també els antecedents i la mateixa actitud i fiabilitat de la persona queixant, 
el Defensor estima que en el cas concret que ens ocupa procedeix estimar la 
reclamació i deixar sense efecte la sanció imposada 

En base als fets i arguments anteriors el Defensor fa la següent  



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

51 

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada i al mateix temps també s’anul·li la taxa 
de la grua, i s’insisteixi en la necessitat d’utilitzar mitjans més estables per a la 
senyalització de prohibicions d’estacionament temporals, donant així més seguretat a 
la pròpia ciutadania i més facilitats a la feina dels agents policials. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/71 

DECISIÓ 

En data 20 de març de 2014, el ciutadà RPS s’adreça al Defensor de la Ciutadania de 
Girona interposant queixa contra una sanció, a resultes d’un estacionament irregular 
a l’Avinguda del Poble Saharaui. 

Les da des de la butlleta són les següents: 

Dia, hora i lloc: 17 de març de 2014, a les 11.27 h. al carrer Poble Saharaui. 

Precepte infringit: “Estacionar ala vorera, andana, refugi... i altres zones destinades a 
trànsit de vianants”. 

El ciutadà sancionat, davant el risc de perdre la possibilitat d’abonar la sanció 
imposada amb el descompte del 50%, va renunciar a fer al·legacions davant 
l’Ajuntament i va pagar la sanció, acollint-se al procediment abreviat, dintre dels 20 
dies següents. 

El referit ciutadà és veí de Palamós i col·labora amb una organització humanitària, 
concretament Caritas, tenint entre les seves funcions el tracte amb els responsables 
de la Tesorería General de la Seguridad Social per complimentar i solucionar tràmits 
relatius a persones necessitades que tenen problemes relatius a tal Organisme de 
l’Estat. 

Vist que al·lega que a l’indret on va aparcar és un lloc que, ni impedeix la circulació, 
ni destorba el pas de vianants, i que pocs dies abans, amb motiu d’una altre 
estacionament en el mateix lloc, circumstancialment hi havia la grua municipal i dos 
agents als quals els va demanar si podia estacionar en aquell lloc, li van contestar 
que no era un lloc habilitat per estacionar expressament però que ho tenien tolerat. 
El dia 17 de març va estacionar al mateix lloc. Va acudir a la Tresoreria General de la 
Seguritat Social, on té registrada l’entrada a les 11.44 hores i en tornar es va trobar 
que la grua havia retirat el seu vehicle. 

Considerant les diverses circumstàncies concurrents, partint del principi, reiterat per 
aquest Defensor de forma persistent, de que el ciutadà té dret a fiar-se i a confiar en 
la paraula dels servidors públics, especialment quan, com en el cas que ens ocupa, 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

52 

són agents de l’autoritat, sabent que l’esmentat ciutadà va obrar de bona fe i que la 
seva funció era per motius humanitaris de servei.  

Considerant que la proporcionalitat ha de presidir qualsevol actuació administrativa i 
en especial quan es tracta de decisions sancionadores, i que cal protegir la 
credibilitat dels agents públics, mantenint com a valors inqüestionables l’objectivitat i 
el valor de la paraula, és criteri del Defensor que en aquest cas concret  l’aplicació 
d’aquests raonaments implica fer la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en atenció al principi de confiança que el ciutadà sancionat ha demostrat 
respecte a les indicacions dels agents als que es va adreçar, i per altra banda,  tenint 
en compte que el vehicle no estava destorbant la circulació ni impedia el pas dels 
vianants, procedeix deixar sense efecte la sanció imposada, amb número de butlleta 
0146009104 i retornar l’import abonat en concepte de taxa de grua. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/74 

DECISIÓ 

En data 21 de març de 2014, el ciutadà DTG es persona a l’Oficina del defensor i 
formula queixa contra una sanció que té el seu origen en el fet d’haver passat més 
de tres vegades pel Barri Vell i que va derivar a una sanció de 600 euros per 
suposada manca d’identificació del conductor ja que el vehicle sancionat figura a 
nom d’una societat civil, D S.C. 

Vist que el reclamant havia formulat al·legacions i el corresponent recurs 
administratiu contra la sanció, aportant diversa documentació i al·legant que en el 
seu dia va dirigir carta al departament de multes identificant-se com a conductor. 

Vist que en l’expedient 2013012439, figura el recurs de reposició i el Decret 
d’Alcaldia pel que es desestima l’esmentat recurs. Que segons la butlleta de denuncia 
D0003932 i expedient núm. 1079206, la sanció inicialment imposada va ser de 200 
euros en base a “no respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de circulació 
prohibida. R100. Dades accessos : 27 de juny de 2013 a les 07.59, a les 09.46, a les 
10.20 i a les 10.38. 

Vist que amb les al·legacions, el ciutadà explica que estava contractat com a 
industrial en l’obra que s’estava realitzant per part de La Caixa a La Fontana d’Or, del 
carrer Ciutadans, i que així està degudament acreditat pels documents acompanyats, 
tot indicant que la causa de passar una quarta vegada va venir motivada perquè van 
haver de descarregar i carregar una perforadora voluminosa i pesant, i que al 
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moment de carregar-la, degut al trànsit existent, va haver de fer novament la volta 
per evitar un embús important. 

Considerant que des de les primeres al·legacions, passant pel Recurs de reposició, 
fins a arribar a la queixa davant el defensor, la coherència del reclamant queda més 
que patent i que està degudament acreditat que treballava per l’obra que es 
realitzava a La Fontana D’Or, tal i com queda reflectit en els documents expedits pels 
responsables de la citada obra, havent-se acompanyat també a l’escrit de queixa i al 
Recurs de reposició la llicència d’obres que emparava la realització de la referida 
obra.  

Considerant que no hi ha motiu per pensar que sigui pura invenció, o falsa, 
l’al·legació realitzada pel queixant respecte a que quan va rebre la sanció va dirigir 
carta ordinària al departament de multes identificant-se. 

Considerant, a més, que les circumstàncies acreditades respecte a l’existència de 
l’obra a la Fontana d’Or, els permisos corresponents, i el fet que per causa d’evitar 
un embús important al carrer Ciutadans el conductor es va veure obligat a circular i 
tornar a passar per recollir la perforadora, per una simple qüestió de proporcionalitat 
i de sentit comú hauria de comportar l’anul·lació de la infracció consistent en passar 
quatre vegades , el mateix dia, pel Barri Vell. 

Considerant que en reunió mantinguda entre el Defensor i l’Instructor del 
procediment sancionador, valorant-se totes aquestes circumstàncies, es va veure 
oportú reconsiderar l’expedient sancionador, i a tal fi s’acordà que el ciutadà 
sancionat formulés Recurs de Revisió, cosa que va fer en data 10 d’abril de 2014. 
Però a la vista del temps transcorregut, sense que s’hagi pres l’oportuna decisió ni 
s’hagi respost al mateix, el Defensor, en base als fets, causes i motius abans indicats, 
formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que no existint base objectiva suficient per a mantenir les sancions a que es fa 
referència en el present expedient, atent les circumstàncies i els documents 
acreditatius aportats i un cop examinats els fets, a criteri del Defensor, procedeix 
deixar sense efecte tant la sanció inicial de 200 €, com la derivada d’aquesta, de 600 
€, per les raons abans explicitades. I, per tant, es retorni l’import abonat (600€) per 
aquest concepte. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/76 

DECISIÓ 

En data 25 de març de 2014, el ciutadà LLAM formula una queixa davant l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, per disconformitat amb una sanció imposada per no 
respectar les ordres de l’agent de l’autoritat en servei de regulació de trànsit.   

Examinat l’expedient administratiu i el contingut de la butlleta de sanció, resulta el 
següent: 

Dia, hora i lloc: 13 de març de 2014, a les 14.44 h, al carrer Barcelona, cantonada 
amb el carrer Bisbe Lorenzana. 

El dia 25 de març el conductor i titular de la queixa es va aturar en un espai del 
carrer Barcelona, en front del carrer Lorenzana, on no destorbava la circulació de cap 
vehicle, esperant la seva esposa que es trobava en el semàfor, a l’altre cantó del 
carrer, esperant per travessar i pujar al vehicle.  

En aquell moment va passar un agent de la Policia Municipal, motoritzat, que li va 
demanar que circulés. El senyor LLAM amb senyals li va mostrar que ja venia la seva 
dona i que se’n anava tot seguit. Davant la insistència del Policia va arrancar el 
vehicle i va circular a poc a poc per tal de donar temps a la seva esposa a arribar al 
vehicle i pujar. Més endavant i aprofitant que el semàfor es va posar vermell es va 
aturar el temps indispensable per deixar pujar la seva esposa.  

L’agent en veure que s’havia aturat, va travessar la moto davant del vehicle del 
senyor LLAM i sense escoltar cap raó, va procedir a denunciar-lo. El senyor LLAM 
insisteix en raonar amb l’agent, tot mostrant-li que el semàfor era vermell i que 
igualment s’hagués hagut d’aturar uns metres més enllà, però va resultar inútil i va 
ser sancionat.  

Considerant el fet que el ciutadà fa constar que, en cap moment es va entorpir la 
circulació dels vehicles, doncs el semàfor va estar en vermell i que van ser uns 
segons els que van transcórrer des de que l’agent li va dir que circulés, fins que va 
arribar la seva senyora.  

Considerant la versió aportada d’un testimoni, que travessava al costat de l’esposa 
del senyor LLAM, que va veure els fets, i que constata que es van produir tal i com 
relata el senyor LLAM. 

Atenent les circumstàncies exposades i la documentació aportada aquest defensor és 
del parer que, aquesta sanció és del tot desproporcionada, i excessivament legalista, 
doncs el temps transcorregut des de que l’agent fa circular el vehicle fins l’arribada 
de la seva esposa, era estrictament l’indispensable, no superant el minut. De ben 
segur la intervenció de l’agent sancionant, va produir més impediments per la 
circulació que el del propi ciutadà.  

Com en d’altres temes similars, el Defensor es veu en la necessitat de recordar que 
per afrontar la solució dels problemes i valorar els fets, sense perdre el sentit 
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d’humanitat, cal que en tota l’actuació pública, i la dels agents municipals ho és, 
s’observin els principis de proporcionalitat i equitat, fent valoració de totes les 
circumstàncies, per evitar el que ja deia Aristòtil: “El dany injust, fet en nom de la 
llei, no desacredita la llei, sinó l’encarregat d’aplicar-la”.  I en aquest cas concret és 
perfectament aplicable a l’actuació policial, a criteri del defensor, analitzades totes les 
circumstàncies.  

És per tot el que s’ha dit i argumentat que aquest defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per raons de justícia i proporcionalitat i ateses les circumstàncies i raonaments 
exposats i d’altra banda justificats, es deixi sense efecte la sanció imposada al 
ciutadà, amb número de butlleta 0146033074 i es retorni l’import abonat per aquest 
concepte. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/79 

DECISIÓ 

En data 25 de març de 2014, un representant de l’empresa FGSA presenta una 
queixa a l’Oficina del Defensor en relació amb l’expedient sancionador generat per 
una sanció per excés de velocitat, que va cometre el dia 1 de juliol de 2013.  

Examinat l’expedient i analitzats els documents relatius al problema exposat, cal 
deixar constància dels següents fets que de forma objectiva apareixen i es constaten 
dels documents revisats: 

a) El dia 1 de juliol de 2013, per mitjans de captació i reproducció d’imatges 
l’Ajuntament té constància que el vehicle BMW X Reihe, matrícula 2399DBY, 
titular de FGSA, ha excedit de la velocitat autoritzada, quan circulava per el 
carrer Barcelona, a l’alçada del número 154 i arrel de tal infracció, el dia 25 de 
juliol rep la corresponent notificació de denúncia, amb la sanció de 300 € i 2 
punts, juntament amb el requeriment de dades del conductor. 

b) El mateix dia 25 de juliol, varen buscar a la plana web com podien contestar el 
requeriment i, van trobar la informació de com presentar al·legacions a 
denúncies per infraccions de trànsit i circulació, van complimentar el 
requeriment amb les dades del conductor i ho van enviar a: 
ajuntamentinforma@ajgirona.cat 

c) L’endemà, el dia 26 reben un comunicat de l’Ajuntament conforme han passat 
la informació al departament de multes i que en breu rebrà resposta. 
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d) En data 20 d’agost troben una notificació del servei de multes dient que la 
notificació de les dades de la persona conductora s’ha de fer per correu 
postal. Ho fan el mateix dia.  

e) El dia 10 de gener de 2014 reben una notificació de providència de 
constrenyiment de la sanció, truquen a Multes i els hi diuen que presentin un 
recurs que ja s’arreglarà.  

f) En data 23 de març reben resposta al recurs dient que és extemporani. 

Considerant les diverses circumstàncies concurrents, partint del principi, reiterat per 
aquest Defensor de forma persistent, de que el ciutadà té dret a fiar-se i a confiar de 
les informacions facilitades per l’Ajuntament i pels mitjans electrònics que s’utilitzen 
per tals efectes.  

Considerant que el ciutadà ha demostrat que no va actuar de mala fe, doncs es va 
identificar com a conductor, el mateix dia que varen rebre el requeriment, seguint el 
procediment que li indicava la plana web municipal.  

Considerant que la proporcionalitat ha de presidir qualsevol actuació administrativa i 
en especial quan es tracta de decisions sancionadores, com ho és la sanció 
econòmica que comporta no complir amb el requeriment d’identificar el conductor/a. 

Considerant que la intencionalitat del requeriment és l’obtenció de les dades del 
conductor i que, si aquesta informació arriba a qui cal, sigui amb el procediment que 
sigui, se’n ha de fer l’ús corresponent i no se’n pot obviar el seu coneixement. 

Per tant, atès tot el exposat i a tenor dels anteriors fets i arguments, el Defensor de 
la Ciutadania ha decidit fer la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es doni per vàlida l’actuació del ciutadà que, seguint el procediment que el 
mateix Ajuntament l’indica en la seva plana web, va identificar el conductor dins de 
termini i per tant es deixi sense efecte la denúncia generada per manca 
d’identificació, amb número d’expedient 1078466.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/83 

DECISIÓ 

El dia 3 d’abril de 2014, la ciutadana RMEL es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i presenta queixa per unes sancions que se li han imposat per passar pel 
barri vell de Girona. 
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Examinats els antecedents i estudiat el tema plantejat per la ciutadana referida, haig 
de fer constar el següent: la ciutadana RMEL està empadronada i viu al Barri Vell de 
Girona, segons acredita documentalment i com figura al mateix padró municipal. 

Vist que l’Ajuntament li va dirigir una notificació de constrenyiment, sense que hagi 
tingut coneixement previ d’haver comés altres infraccions que no siguin el passar des 
de la plaça Catalunya al Barri Vell , on viu des de fa 7 anys, la ciutadana queixant va 
acudir als serveis administratius corresponents de l’Ajuntament on, desprès de 
constatar  que era veïna del Barri Vell li varen proporcionar un distintiu i la 
corresponent autorització per circular per l’esmentat  barri. 

Vist que la reclamant va presentar recurs contra les sancions rebudes el 5 de juny de 
2013 i que no se li ha contestat per part de l’Ajuntament, suposadament perquè el 
citat recurs s’hauria presentat fora de termini. Les multes imposades, en la quantia 
de 200 euros cada una, segons expedient 1055016 i 1073584, del vehicle 7024BGX, 
estan en via de constrenyiment. 

Considerant que la realitat, degudament acreditada, és que la ciutadana és veïna del 
Barri Vell i que per tant ostenta dret a circular per l’esmentat barri, amb la 
corresponent autorització, de la que actualment disposa i que al moment de la 
imposició de les multes estava degudament empadronada, cal reconsiderar els 
tràmits seguits i deixar sense efecte les sancions imposades per circular pel Barri Vell 

Atenent els fets exposats i els motius i raons expressats, el Defensor formula la 
següent 

RECOMANACIÓ 

Que, acreditat l’empadronament de la ciutadana RMEL al Barri Vell i que disposa de 
la corresponent autorització per circular pel mateix, es deixin sense efecte les 
sancions imposades amb motiu del seu pas, amb vehicle, pel barri vell. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/86 

DECISIÓ 

En data 8 d’abril de 2014, compareix a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, la 
ciutadana RFV, i formula queixa contra una sanció que li ha estat imposada a la zona 
de l’hospital  Dr. Josep Trueta, a l’espai de consultes externes. 

A la butlleta de denuncia número 50402920, figuren les dades següents: 

Dia i hora: 14 de febrer de 2014 a les 11.09 h.. Lloc: C Josep Trueta i Raspall, 1. 
Motiu de la denúncia: Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, 
voral o altres.  
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La ciutadana, amb domicili a La Bisbal, al·lega i justifica que va acompanyar el seu 
oncle a l’hospital de dia de l’ICO, doncs tenia la visita a les 10.55 h. 

Considerant que als voltants de l’Hospital Trueta, des de que es va reduir l’espai 
dedicat a aparcament i amb la ubicació de les Consultes Externes i el conseqüent 
increment de visitants i usuaris, amb el testimoni constant de ciutadans que no 
troben estacionament en aquesta zona en hores punta de visita, queda en evidència 
el greu problema d’estacionament i la manca de previsió per donar resposta a les 
necessitats. 

Considerant que en el cas que ens ocupa, és cert i així ho hem constatat, que la 
persona sancionada va acudir, acompanyant el seu oncle, persona d’avançada edat, 
a l’ICO, tal i com ens justifica i que en l’espai on va estacionar, tot i no ser correcte, 
no impedia ni la circulació de vehicles ni de vianants. 

Considerant a més que sempre hi ha vehicles estacionats, fet que també hem 
constatat amb fotografies de diferents dies, la qual cosa pot induir a confusió als 
ciutadans sobre la permissivitat per l’estacionament i, sense posar en entredit 
l’actuació formal de l’agent sancionador, valorant les circumstàncies i aplicant la 
proporcionalitat, des del sentit humanitari i equitatiu que s’ha de tenir per valorar les 
accions de la ciutadania, el Defensor fa la següent 

RECOMANACIÓ 

Que en base al sentit de proporcionalitat i atenent les circumstàncies exposades i 
constatades, es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 146031100 
imposada a la ciutadana RFV, adoptant-se les mesures legals pertinents per donar 
viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors 
d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/89 

DECISIÓ 

En data 11 d’abril de 2014, la ciutadana EPI, formula queixa en relació a diverses 
sancions relacionades amb la problemàtica de les màquines expenedores de tiquet, 
per causa de no poder fer efectiu el pagament, doncs només es podia pagar amb 
targetes de La Caixa o en metàl·lic. 

Havent demanat l’historial de sancions al departament de multes, constatem que a la 
ciutadana queixant, entre el dia 11 i el 22 de febrer de 2014, se li imputen 6 
infraccions pel mateix concepte: “estacionar un vehicle en una zona d’estacionament 
amb horari limitat i no tenir o no posar en un lloc visible el comprovant horari”. 
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Atès que des de la posada en funcionament d’aquestes noves màquines, 
expenedores de tiquets d’aparcament, fins el dia 14 de març de 2014, només 
admetia targetes que fossin de La Caixa. 

Atès que han estat vàries les persones que han manifestat la seva disconformitat 
amb aquesta limitació inicial, ja corregida, i que no es podia admetre sense 
perjudicar el principi d’igualtat amb el que ha d’actuar sempre qualsevol 
administració pública. 

Atès que una de les sancions ha estat per sobrepassar l’horari del tiquet, i la resta 
per no disposar del tiquet, tot i que les màquines expenedores admetien el pagament 
en efectiu, des del inici. 

Atès que la queixant, malgrat afirmar en el seu escrit que és veïna de la zona on 
s’han instal·lat les noves reserves d’estacionament, figura empadronada al carrer 
Ferran Soldevila, carrer que no està inclòs en l’àmbit de la zona verda de Güell 
Devesa. 

Atès que, fetes les oportunes indagacions, la queixant no figura ni consta com a 
propietària de cap vehicle que tributi a Girona, i que el vehicle objecte de sanció, de 
matrícula B 0291 VX, segons les dades que figuren a la Direcció General de Trànsit 
consta com a propietat del Sr. AP. 

Considerant totes les dades abans exposades, cal ressaltar que els escrits 
d’al·legacions i recursos dirigits a l’Ajuntament per sancions al vehicle citat varen ser 
correctament notificades al titular del vehicle, i no a la queixant, situació objectiva 
que hagués permès que l’Ajuntament no tingués per presentades ni les al·legacions 
ni els recursos. 

Considerant que, tot i no ser correcte l’actuació de l’Ajuntament pel que fa a la 
instal·lació de màquines expenedores de tiquets, que inicialment només admetien 
targetes de La Caixa, també cal dir que des del inici es podia pagar amb monedes, 
com la pròpia queixant va fer en una ocasió. 

Considerant que és precís salvaguardar el tracte d’igualtat i no discriminació quan es 
posa en funcionament un servei públic com el que ha estat objecte de queixa, però 
valorant també que la ciutadania ha de ser responsable i respectuosa amb les 
normes de convivència i de regulació dels espais públics, en evitació de picaresca 
antisocial i aprofitament individual injustificat. 

Considerant que si l’Ajuntament ha admès les al·legacions, sense haver fet objecció 
pel fet de no coincidir la persona propietària amb la reclamant, donant per entès que 
la queixant és la usuària i conductora habitual del vehicle sancionat, hem d’acceptar 
que és persona amb legítim interès i cal resoldre la seva petició, que s’estimarà pel 
que fa a la primera sanció. 

Per tant, ates tot el exposat formulo la següent 
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RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 71520296 que és la 
primera de les 6 sancions que té la ciutadana pel mateix concepte i, es mantinguin 
les altres 5 per considerar aquest defensor, que la limitació de pagament mitjançant 
targeta de crèdit era coneguda per la ciutadana EPI que sempre va tenir la 
possibilitat de pagar en metàl·lic.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

També recordar a l’Ajuntament que quan es decideixi posar un servei a disposició de 
la ciutadania, se’n asseguri que el funcionament és correcte.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/97 

DECISIÓ 

En data 22 d’abril de 2014, compareix a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, la 
ciutadana RPV, i formula queixa contra una sanció que li ha estat imposada per 
estacionar en zona d’us exclusiu de persones amb discapacitat i també per l’actuació 
de la grua que li va retirar el vehicle de la via pública. 

A la butlleta de denuncia número 0136114288, figuren les dades següents: 

Dia i hora: 6 de novembre de 2014 a les 18.54 h.. Lloc: Berenguer Carnicer,  Motiu 
de la denúncia: Estacionar a les zones d’estacionament per us exclusiu de persones 
amb discapacitat. Zona pàrquing.  

La ciutadana, va ser intervinguda quirúrgicament en la seva cama dreta, per extirpar 
un tumor, el dia 5 de novembre, tal i com demostra mitjançant el corresponent 
justificant d’estada a l’hospital  Josep Trueta de Girona.  

A l’endemà de la intervenció, el dia 6 de novembre a les 19.00 hores (també aporta 
justificant) va ser atesa al CAP Santa Clara, per revisar la ferida de la intervenció. 
Després de donar un parell de voltes i no trobar cap plaça d’estacionament lliure va 
decidir estacionar en un espai reservat per a persones amb discapacitat.  

Quan va sortir del metge, es va trobar que la grua li havia retirat el vehicle i amb 
impossibilitat de desplaçament i de poder anar a recollir-lo al dipòsit, va haver 
d’agafar un taxi per anar cap a casa, anant a retirar el vehicle a l’endemà.  

Considerant que en el cas que ens ocupa, és cert i així ho hem constatat, que la 
persona sancionada va acudir a la consulta que tenia prevista per les 19.00 hores al 
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CAP Santa Clara per revisar la ferida de la intervenció quirúrgica que li havien 
practicat el dia abans.   

Sense posar en entredit l’actuació formal de l’agent sancionador, valorant les 
circumstàncies i aplicant la proporcionalitat, des del sentit humanitari i equitatiu que 
s’ha de tenir per valorar les accions de la ciutadania, tot considerant que no es tracta 
d’un abús de la persona sancionada, sinó d’una necessitat acreditada, el Defensor fa 
la següent 

RECOMANACIÓ 

Que en base al sentit de proporcionalitat i justícia, atenent les circumstàncies 
exposades i constatades, es deixi sense efecte i es retorni l’import corresponent a la 
sanció amb número de butlleta 136114288 imposada a la ciutadana RPV,  i es retorni 
també l’import abonat en concepte de retirada de vehicle per la grua municipal, 
adoptant-se les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui per 
mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la 
Llei 30/1992.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/98 

DECISIÓ 

En data 22 d’abril de 2014, el ciutadà CPS, es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Girona i formula queixa referent a la imposició d’una sanció, per 
disconformitat amb la mateixa per les raons que més endavant s’expliciten. 

Vist que la butlleta de sanció indica que el dia 12 d’abril de 2014 un agent municipal, 
al carrer Juli Garreta va imposar una multa de 200 euros al queixant per circular amb 
una moto sense els retrovisors. 

Vist que el ciutadà va procedir a acollir-se al procediment abreviat i abonà la sanció 
amb el descompte del 50%, i que per tant va finalitzar el procediment administratiu, 
quedant oberta, tant la via judicial com l’accés al Defensor de la Ciutadania. 

Vist que el ciutadà, en les seves al·legacions manifesta que, quan l’agent municipal el 
va aturar, li va explicar que el dia anterior li havien robat els dos retrovisors, perquè 
havia deixat la moto aparcada al carrer durant la nit, tot i que disposa de plaça de 
pàrquing pròpia.  Al que l’agent sancionador, segons el ciutadà, va contestar: 
“Tothom diu el mateix quan li posen una multa. Si no està conforme faci recurs. Jo 
compleixo amb la llei” 

Vist que el ciutadà acredita, documentalment, que efectivament tenia encarregats a 
Motos Trafach S.L. els dos retrovisors de la moto en qüestió, i que segons la mateixa 
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certificació no arribaven fins al 18 d’abril, dades que ratifiquen la veracitat del que el 
ciutadà va manifestar a l’agent sancionador. 

Considerant els fets i circumstàncies abans relatats, per equitat, proporcionalitat i 
raonabilitat sembla que és just deixar sense efecte la sanció imposada i retornar al 
ciutadà l’import abonat, doncs no es pot imputar al mateix una actuació incívica o 
malintencionada, donada l’acreditació del perjudici que va patir pel robatori dels dos 
retrovisors de la seva moto. 

Per això, el Defensor de la Ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 00171209837-2 i es 
retorni l’import abonat per aquest concepte, adoptant-se les mesures legals 
pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la 
rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/99 

DECISIÓ 

En data 22 d’abril, el ciutadà DMS s’ha personat a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i ha presentat queixa contra una sanció de trànsit, desprès d’haver fet 
al·legacions i recurs, donant compliment a tots els tràmits administratius previs, 
sense que l’Ajuntament n’hagi fet cap cas. 

Segons la butlleta de sanció, els fets i les circumstàncies que han donat lloc a la 
imposició de la multa són els següents: 

Dia, hora i lloc de la denuncia: 10 de desembre de 2013, a les 12.30 h, al Carrer 
Bernat Boadas. 

Fets: estacionar total o parcialment un vehicle dins del perímetre de les marques 
vials amb franges obliqües de color blanc o groc, o qualsevol altre element de 
canalització del trànsit. 

Vist que les al·legacions del ciutadà deixen constància de que el titular del vehicle, el 
senyor DMS acompanyava al podòleg el seu pare de 93 anys, amb una gran dificultat 
de desplaçament, i titular de la targeta de reserva d’estacionament i que, assegura 
que tenia la targeta en exposició a la part davantera del vehicle.   

Vist que l’Ajuntament s’ha limitat a donar per reproduïdes les dades expressades 
inicialment a la butlleta de sanció, sense entrar a cap valoració de les circumstàncies 
al·legades pel queixant i ratificant la correcta formalitat de la multa. 
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Considerant l’element humà i les circumstàncies al·legades pel ciutadà, d’acord amb 
la reiterada insistència d’aquest defensor en la necessitat de valorar totes les 
circumstàncies concurrents, i no limitar-se exclusivament al resultat d’una foto 
estàtica, als efectes d’adoptar finalment decisions equitatives i justes.  

Considerant els motius al·legats, l’edat de 93 anys del pare del conductor i el fet que 
disposava de la targeta de minusvàlid i les greus dificultats per caminar, caldria 
revisar la decisió administrativa impugnada , i per això el Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 136119314 i es retorni 
l’import abonat per aquest concepte, adoptant-se les mesures legals pertinents per 
donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació 
d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/100 

DECISIÓ 

En data 22 d’abril de 2014, la ciutadana AHG es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania de Girona i presenta queixa contra una actuació policial que considera 
incorrecta i que ha comportat la imposició d’una sanció per import de 600 euros. 

Vista la butlleta de sanció emesa per la policia municipal, hem de ressenyar les dades 
que hi figuren a la mateixa: 

Dia, hora i lloc: 7 de març de 2013, 9.51 h, carrer Ferran Agulló, 2. Import: 200 
euros. 

Fets denunciats: No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un 
accident de circulació. Segons l’agent sancionador, el conductor del vehicle es 
trobava absent en el moment de la denúncia. 

Vist que la ciutadana al·lega que certament va tenir un incident amb el vehicle d’una 
persona, perquè li va tocar el retrovisor, que va parlar amb ella i al veure que no hi 
havia danys va marxar. Acredita que té una pòlissa d’assegurança a tot risc, i que el 
vehicle figura a nom d’una societat limitada. 

Vist que des de la Policia Municipal es varen posar en contacte telefònic amb la 
reclamant, suposadament per denúncia de la persona propietària de l’altre vehicle, i 
se la va requerir perquè es personés al carrer Bacià, seu de la Policia Municipal de 
Girona per identificar-se i examinar el vehicle. 
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Vist que la ciutadana queixant va acudir a la seu de la Policia Municipal, el 13 de 
març de 2013, a les 11.36 h, per complir amb el requeriment que se li havia fet a fi 
d’identificar-se i mostrar el cotxe, perquè fos revisat. Fet això, l’agent que la va 
atendre, havent-la identificat i havent examinat el seu vehicle, li va dir que podia 
marxar, però que li arribaria una multa per haver-se donat a la fuga. Ella considerava 
que no havia estat així però va pensar que recorreria la sanció quan se li notifiqués. 

Vist que des de la Policia Municipal, l’Ajuntament, desprès d’haver identificat la 
ciutadana al carrer Bacià com a conductora, li va torna a enviar una nova 
comunicació escrita de “requeriment de dades del conductor”, i la conductora va 
creure que aquesta comunicació, o era un error o s’havia fet abans que ella s’hagués 
identificat, raó per la que va restar a l’espera de rebre la sanció que l’agent 
municipal, que la va atendre el 13 de març, li va dir que rebria.  

Vist que la ciutadana va rebre un avís d’una companyia d’assegurances conforme 
tenia una notificació de multa en el TESTRA, es va dirigir a Trànsit  on se li va donar 
una notificació amb un número d’expedient de la Policia Municipal de Girona, que va 
resultar ser una sanció de 600 euros, per “suposada” manca d’identificació del 
conductor. 

Vist que la ciutadana citada va acudir novament a la seu de la Policia Municipal on la 
va atendre la mateixa agent davant la qual es va identificar, a la que li va mostrar la 
multa de 600 euros per manca d’identificació, i que l’agent li va dir que el tema de 
multes el portaven a la taula del cantó i segurament no s’havien assabentat que ella 
ja s’havia identificat el 13 de març de 2013.  

Vist que la ciutadana en qüestió va formular recurs contra la sanció, explicitant tot el 
que havia ocorregut i donant detalls de la seva compareixença a la seu de la Policia 
Municipal del carrer Bacià, i que no obstant, va ser desestimat per Decret d’Alcaldia 
de data 3 de febrer de 2014, sobre la base exclusiva de formalitats. 

Examinat el procediment que ha comportat la queixa de la ciutadana abans referida, 
el defensor ha de lamentar profundament els errors de comunicació que s’han 
produït en el problema que ens ocupa i la manca de diligència i humanitat per part 
d’una burocràcia sense ànima, ni flexibilitat de cap mena. Decisions com la que ha 
donat peu a la queixa de la persona queixant posen en entredit la necessària 
objectivitat, la imprescindible proporcionalitat i  imparcialitat que tota administració 
pública i els seus servidors han d’observar en les seves relacions amb la ciutadania, i 
amb més atenció, si cal, quan es poden derivar greus perjudicis pels drets personals i 
econòmics dels afectats. 

Considerant que està degudament acreditada la voluntat de la persona que conduïa, 
al moment de l’incident amb un altre ciutadà, de no evitar les conseqüències de la 
seva acció i que per això comparegué a la seu de la Policia Municipal de Girona per 
tal d’identificar-se i aportar les dades requerides. 

Considerant que no és admissible que el ciutadà hagi de fer deduccions estranyes i 
més gestions de les imprescindibles quan, de bona fe i amb bona voluntat, 
compareix davant d’una administració o un servei municipal, com és en aquest cas 
concret el servei de la Policia. 
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Considerant que de totes les circumstàncies i fets acreditats al llarg del procediment 
administratiu i del propi expedient de queixa no resulta que la ciutadana hagi infringit 
cap norma relativa a la seva identificació i que per tant la resolució administrativa 
que imposa la multa de 600 euros, per no haver-se identificat, és del tot injustificada 
i com a tal injusta i fins i tot il·legal, procedeix deixar sense efecte la mateixa. 

Per tot el que he argumentat, i amb l’esperança que aquest incident serveixi per 
corregir errors de comunicació interna entre les diverses taules o seccions del mateix 
servei, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per no ajustar-se als fets ocorreguts ni respondre al principi de la necessària 
confiança que tot ciutadà hauria de tenir respecte als servidors públics, es deixi 
sense efecte i es retorni l’import de 600 euros abonats, en concepte de la sanció, 
amb número d’expedient 1069971 imposada a l’entitat Big Bag Shop SL, per manca 
d’identificació, quan queda degudament acreditat que aquesta identificació es va 
portar a terme, davant la Policia Municipal en el seu moment, tot això adoptant-se 
les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la 
revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 
30/1992.  

També recordar a la Policia Municipal que quan els arguments i els fets exposats per 
la ciutadania, quedin constatats i ratificats per agents de la mateixa Policia Municipal, 
com és en aquest cas, tinguin a bé resoldre els recursos presentats d’acord amb el 
principi d’objectivitat i acceptant les pròpies disfuncions o errors, per tal de donar la 
confiança i garantia de imparcialitat, que tota administració ha de tenir en vers la 
seva ciutadania.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/102 

DECISIÓ 

En data 24 d’abril de 2014, la ciutadana RMCR es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i presenta queixa contra una sanció del dia 10 d’octubre de 2013.  

Les dades que figuren a la butlleta de sanció són les següents:  Dia, hora i lloc: 10 
d’octubre de 2013, a les 12.17 al carrer Bernat Boadas. Fet sancionat: estacionament 
en lloc exclusiu per a persones amb discapacitat. Observacions de l’agent: Fotocopia 
de la targeta de minusvàlid. 

Vist que la ciutadana, abans d’acudir al Defensor, ha esgotat la via administrativa, 
havent formulat al·legacions i recurs contra la sanció imposada, que han estat 
desestimats per Decret d’alcaldia de 7 d’abril de 2014. 
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Vist que l’afectada i queixant és cotitular del vehicle i conductora del mateix, i a més 
és la titular de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució número 112, 
expedida pel Departament d’Acció Social i Família, amb validesa fins al juny de 2020. 

Vist que ha acreditat així mateix que el dia 10 d’octubre de 2013 es va desplaçar 
personalment a Girona, des de Castelló d’Empuries on resideix habitualment amb la 
seva família, per a diverses gestions, posant a disposició del Defensor elements de 
judici que acrediten tals circumstàncies i assegurant que sempre deixa la targeta 
original. 

Considerant que cal perseguir amb contundència el mal ús de les targetes de 
minusvàlids, i l’exercici antisocial i incívic dels drets que les mateixes atorguen a qui 
ostenta el corresponent dret.  

Considerant que de les dades i fets exposats i acreditats per la ciutadana citada es 
pot concloure que la mateixa és titular de targeta de minusvàlida, que és titular del 
vehicle sancionat i que està afectada, realment, per anomalies físiques i patologies 
que limiten la seva capacitat física. 

Considerant que no és raonable mantenir una sanció per la simple apreciació o 
suspicàcia de l’agent sancionador, quan la realitat s’imposa amb contundència i 
claredat, és a dir, que la conductora era la persona titular d’una minusvalidesa, 
administrativament reconeguda i que va ser ella la que estacionà en el lloc legalment 
autoritzat, no es acceptable entrar a discutir sobre la disquisició si l’indicatiu observat 
per l’agent era la targeta original o era una còpia, raons per les que el Defensor 
formula la següent   

RECOMANACIÓ 

Que, acreditat que la persona sancionada era la conductora del vehicle sancionat, 
que és qui va estacionar en el lloc autoritzat per a persones  amb disminució i que és 
titular de la  targeta núm. 112 que l’autoritza a estacionar en els llocs destinats i 
reservats per a persones amb minusvalidesa, procedeix deixar sense efecte la sanció 
imposada a la butlleta 0136124253. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/103 

DECISIÓ 

En data 24 d’abril de 2014, la senyora TRG presenta una queixa a l’Oficina del 
Defensor en relació amb l’expedient sancionador generat per una sanció per excés 
de velocitat, que va cometre el dia 8 d’octubre de 2013.  
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Examinat l’expedient i analitzats els documents relatius al problema exposat, cal 
deixar constància dels següents fets que de forma objectiva apareixen i es constaten 
dels documents revisats: 

g) El dia 8 d’octubre de 2013, per mitjans de captació i reproducció d’imatges 
l’Ajuntament té constància que el vehicle TOYOTA AURIS, matrícula 1856FRH, 
titular de PFT, ha excedit de la velocitat autoritzada, quan circulava per el 
carrer Santa Coloma, a l’alçada del número 83 i a rel de tal infracció, el dia 30 
de desembre de 2013 rep la corresponent notificació de denúncia, amb la 
sanció de 300 € i 2 punts, amb la possibilitat de pagar amb bonificació del 
50%. 

h) En data 2 de gener de 2014, la ciutadana es va posar en contacte amb 
l’Ajuntament per preguntar com ho havia de fer per identificar-se ja que era 
ella la conductora del vehicle el dia de la infracció. Va ser informada que a la 
web hi havia una plantilla per aquest tràmit, que ho enviés per correu 
administratiu i que esperés que rebria una notificació a nom seu amb la 
corresponent retirada de punts. Així ho va fer el mateix dia 2 de gener de 
2014. 

i) En data 22 de febrer va rebre una nova notificació, efectivament a nom seu, 
però sense la possibilitat de poder pagar amb el 50 % de bonificació.  

j) Torna a telefonar a l’Ajuntament i li diuen que per optar al descompte l’havia 
d’haver pagat abans. Ella va insistir que havia telefonat per tal que 
l’informessin com ho havia de fer i que va fer exactament el que li van dir. Li 
van contestar que podia fer una queixa per haver estat mal informada.  

k) El dia 8 de març vaig formular una reclamació sol·licitant que s’apliqués la 
reducció del 50%, al·ludint el fet que ells mateixos li havien dit que esperés a 
rebre la notificació a nom seu, sense fer menció de que perdria el dret a 
bonificació. En data 11 d’abril la ciutadana rep resposta desestimant el recurs. 

l) Per indicacions del defensor i per tal de no haver de pagar més recàrrecs la 
ciutadana va anar a pagar a la Caixa el import de la sanció, que era on li deien 
les notificacions que havia d’anar i li van dir que aquestes notificacions 
estaven caducades i a la Caixa li van dir que si havia fet reclamació que 
esperés a rebre una nova notificació. 

m) Finalment veien que no rebia res, va tornar a telefonar al departament de 
multes i li van dir que el pagament ja anava amb el corresponent recàrrec. 
Finalment ha pagat amb un 10 % de recàrrec.   

Considerant les diverses circumstàncies concurrents, partint del principi, reiterat per 
aquest Defensor de forma persistent, de que el ciutadà té dret a fiar-se i a confiar de 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

68 

les informacions facilitades per l’Ajuntament i per els departaments i serveis 
col·laboradors.   

Considerant que la ciutadana ha demostrat que no va actuar de mala fe, doncs va 
demanar la informació, i dins de termini, es va identificar com a conductora,  seguint 
el procediment que li va indicar el mateix Ajuntament.   

Per tant, atès tot el exposat i a tenor dels anteriors fets i arguments, el Defensor de 
la Ciutadania ha decidit fer la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi l’expedient sancionador número 51065864 i es retorni el import 
corresponent, donant la possibilitat a la ciutadana de pagar amb el 50% de 
bonificació, quedant degudament constatat que va seguir el procediment, segons les 
informacions que li anaven donant des del mateix Ajuntament, i que s’adoptin les 
mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la 
revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 de la Llei 
30/1992.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/104 

DECISIÓ 

En data 25 d’abril de 2014, el ciutadà ODRR formula queixa, de forma presencial, 
davant l’Oficina del Defensor de la Ciutadania al no trobar correcta una multa 
imposada el 27 de novembre de 2013. 

Vist que  les dades de la butlleta de sanció són les següents:  Data, hora i Lloc: 27 
de novembre de 2014, a les 8.03 h, al carrer Bastiments,14. Fet denunciat:  
estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i 
descarrega, llevat dels autoritzats. I s’indica com a causa de la no notificació a l’acte: 
el conductor del vehicle es trobava absent en el moment de la denúncia. 

Vist que el ciutadà fa constar en les al·legacions, que cap a les 7.50 h es dirigia a 
retirar el seu vehicle i quan va arribar al lloc on estava estacionat, va veure que la 
grua estava iniciant els tràmits per començar la maniobra d’enganxament del vehicle, 
maniobra que no es va arribar a efectuar, perquè al personar-se l’interessat el va 
retirar. També fa constar que l’agent que acompanyava la grua li va dir que no seria 
sancionat, ja que no havien fet l’enganxament i donada l’hora que era, doncs la 
limitació horària comença a les 8.00 h. 

Considerant que tot i que la sanció s’imposa a les 8.03 h, es fa constar que el 
conductor no és notificat perquè estava absent, extrem que queda contradit per la 
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realitat, doncs el ciutadà va mantenir una conversa amb l’agent i queda provat, a 
més, que va retirar el seu vehicle, sense que la grua hagués intervingut. 

Considerant les circumstàncies, especialment l’hora en que s’imposa la sanció, tres 
minuts desprès de les 8 del matí, i que no se li comentés i donés la butlleta en mà al 
ciutadà, crea molts interrogants, i no sembla massa coherent que se li remetés per 
correu la citada sanció, si ell va estar present i se’n va endur el seu vehicle, i tampoc 
sembla proporcionada la sanció, donada l’hora en que es va imposar. 

Així doncs, en base a aquests fets i raonaments, el defensor de la ciutadania proposa 
la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte i, en el seu cas, s’anul·li la sanció amb número de butlleta 
136102341 imposada al ciutadà ODRR adoptant-se les mesures legals pertinents per 
donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació 
d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

Que es recordi l’obligació que tenen els agents d’actuar amb diligència, facilitant la 
comunicació i lliurament de les butlletes a tota persona sancionada, sempre que això 
sigui possible, com en el cas que ens ocupa.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/108 

DECISIÓ 

En data 29 d’abril de 2014, el ciutadà JMA, es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa respecte a una sanció per haver estacionat, 
suposadament, en lloc prohibit temporalment. 

Per part del Defensor es reclama a l’àrea corresponent totes les dades que figuren a 
l’expedient administratiu inicial, i donat que és competència de la nostra institució 
revisar les decisions i actuacions municipals, un cop esgotat els tràmits 
administratius, com en aquest cas en que el ciutadà, acollint-se al dret de fer 
al·legacions i/o recurs de reposició i havent estat aquestes desestimades,  ha esgotat 
la via administrativa, hem procedit a l’estudi i valoració de totes les dades, 
circumstàncies i proves. 

Vist que la denúncia formulada contra el esmentat ciutadà es concreta a la butlleta 
de sanció a les següents dades: 

Dia, hora i lloc: 19 d’octubre de 2013, a les 2.39h a la plaça Sant Feliu. 

Fet denunciat: Estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida. 
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Vist que el ciutadà al·lega que quan va aparcar no va veure cap senyal i que hi havia 
moltes motocicletes aparcades en el mateix espai, cosa que per res li va fer sospitar 
que estigués prohibit l’estacionament.  

Vist que quan va anar a retirar la moto l’endemà, si que hi havia el senyal i aquest 
era llavors molt visible. 

Considerant que en d’altres ocasions aquest Defensor s’ha pronunciat sobre temes 
semblants i que ha recomanat que per part de l’Ajuntament i els seus empleats 
s’adoptin mesures adients per evitar que les senyalitzacions temporals de restricció 
d’estacionament puguin ser manipulades amb facilitat. 

Vistes les fotografies, aportades per la Policia Municipal, que es van fer en el moment 
de retirar la motocicleta, i considerant que en cap cas poden justificar que el senyal 
estigués col·locat en el lloc adequat, doncs no hi surt a cap de les dues fotografies, 
quedant aquesta prova totalment desvirtuada.   

Considerant doncs que no és descabellat pensar que el senyal de prohibició va ser 
col·locat amb posterioritat a l’estacionament del vehicle sancionat, i retirat per la 
grua.  

Considerant, com ja he tingut ocasió d’argumentar en altres ocasions, que les 
queixes ciutadanes no es poden desestimar pel simple fet de pensar que la 
presumpció de veracitat dels agents és motiu suficient i necessari per fer inviable que 
prosperi qualsevol reclamació, i que cal analitzar el conjunt de circumstàncies i 
proves, i també els antecedents i la mateixa actitud i fiabilitat de la persona queixant, 
el Defensor estima que en el cas concret que ens ocupa procedeix estimar la 
reclamació i deixar sense efecte la sanció imposada 

En base als fets i arguments anteriors el Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada amb número de butlleta 136101796 i al 
mateix temps també es retorni el import de la taxa de la grua, i s’insisteixi en la 
necessitat d’utilitzar mitjans més estables per a la senyalització de prohibicions 
d’estacionament temporals, donant així més seguretat a la pròpia ciutadania i més 
facilitats a la feina dels agents policials.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/113 

DECISIÓ 

En data 29 d’abril de 2014, es persona a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania el 
ciutadà RCM, que formula queixa contra una sanció i la retirada del seu vehicle per la 
grua municipal, desprès d’haver formulat al·legacions i recurs contra tals actuacions 
en via administrativa. 

Examinat el procés i tràmits realitzats en el procediment administratiu, cal destacar 
els següents fets i circumstàncies: 

Segons la butlleta de sanció, el ciutadà queixant el dia 19 de febrer de 2014, a les 
10.45 hores, al carrer Vista Alegre 7, va estacionar el seu vehicle sobre la vorera, raó 
per la que se l’hi va imposar una multa de 200 euros i la grua va retirar el vehicle, 
havent abonat la taxa de 87.30 euros per tal servei. 

Vist que el ciutadà, reiterant els arguments del seu recurs de reposició, al·lega que 
va anar a fer una gestió puntual a una gestoria del carrer Vista Alegre i que va 
aparcar sobre la vorera uns breus minuts i que disposava de la targeta de reserva 
d’estacionament per a persones amb minusvalidesa, en lloc visible en la part 
davantera del seu vehicle. 

Vist que manifesta que havia donat unes voltes i que al no trobar espai 
d’estacionament adequat, va parar puntualment davant la gestoria existent al 
número 7 del Carrer Vista Alegre, per recollir o entregar determinada documentació, 
però que al sortir, un cop acabada la gestió va veure com la grua s’enduia el seu 
vehicle. Va intentar anar a explicar-se a l’agent però, a l’estar limitat físicament, no 
ho va aconseguir. 

Considerant el fet que aquest ciutadà, de molt avançada edat, hagi acreditat que es 
va tractar d’una parada puntual, per la certificació que ens ha lliurat la Gestoria a la 
que va acudir el 19 de febrer de 2014, i que en el vehicle hi figurava la targeta de 
minusvàlid, tant per raó de les seves pròpies limitacions com pel fet de que la seva 
esposa va amb cadira de rodes. 

Considerant que les actuacions tant dels agents municipals com les intervencions de 
la grua municipal han de guiar-se pel principi de legalitat, però també pel principi de 
proporcionalitat i flexibilitat, des de l’òptica de defensar el bé comú, però també de 
protegir les situacions de necessitat i els drets de les persones concretes. 

Considerant que en aquest determinat cas, acreditat el fet que es va tractar d’una 
parada d’uns minuts, certificat per la pròpia Gestoria, i que al vehicle hi figurava amb 
claredat la targeta de minusvàlid, no sembla proporcional ni adequada l’actuació 
policial, al marge de les raons humanitàries que deriven de la situació acreditada pel 
reclamant (edat avançada, limitacions físiques, pensió mínima, esposa amb cadira de 
rodes...) 

Atenent aquestes circumstàncies, el defensor estima desproporcionada i injustificada 
l’actuació policial que ha originat la queixa del ciutadà i per tant fa la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 146027114 i es retorni 
l’import abonat per aquest concepte, i també es retorni la quantitat  pagada per la 
retirada del vehicle per la grua municipal, adoptant-se les mesures legals pertinents 
per donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació 
d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

Recordar a la Policia Municipal la necessitat de valorar la intervenció de la grua, 
quan, en decidir la retirada d’un vehicle, titular d’una persona amb targeta de 
discapacitat, pot produir-se un greu perjudici, obligant al seu titular a desplaçar-se al 
dipòsit per recuperar el vehicle. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/114 

DECISIÓ 

El dia 29 d’abril de 2014, el ciutadà RMR es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i presenta queixa per una sanció imposada per estacionar al Barri Vell, 
concretament a les Voltes d’en Roses, fora de les zones habilitades, el dia 29 d’abril a 
les 9.51h. 

Examinats els antecedents i estudiat el tema plantejat hem de fer constar que el 
ciutadà RMR treballa en un establiment, que regenta la seva mare, concretament 
una llibreria al Barri Vell, a les Voltes d’en Rosés i tanmateix també és titular de la 
targeta de circulació i estacionament autoritzat al Barri Vell. 

Segons el ciutadà el dia que va ser sancionat estava carregant llibres per retornar de 
la Diada de Sant Jordi, fet del qual havia fins i tot avisat a un agent municipal.  

Considerant que la realitat, degudament acreditada, és que el ciutadà és titular de la 
targeta de Barri Vell i que per tant ostenta el dret a circular per el esmentat barri, i 
també a estacionar en les places disposades per a tal efecte.  

Considerant que ha quedat també degudament acreditat que el dia de referència el 
ciutadà queixant estava fent la feina de càrrega de productes de la llibreria que 
regenta la seva mare, i que en l’actualitat pateix una greu malaltia que limita la seva 
capacitat física.  

Atenent els fets exposats i els motius i raons expressats, el Defensor formula la 
següent 
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RECOMANACIÓ 

Que, acreditat el dret d’estacionament i circulació del ciutadà RMR pel Barri Vell i que 
disposa de la corresponent targeta, es deixi sense efecte la sanció amb número de 
butlleta 0146038191 imposada amb motiu del seu estacionament davant de 
l’establiment on treballa. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/115 

DECISIÓ 

En data 29 d’abril de 2014, el ciutadà FA formula queixa, contra la sanció imposada 
el dia 31 de juliol de 2013, segons el butlletí de denúncia 50416226. 

Segons la denúncia policial, les dades i circumstàncies que motivaren la mateixa són 
els següents: Dia, hora i lloc: 31 de juliol de 2013, a les 08.37, a la rodona del 
Rellotge – Avinguda de França i 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 especifiqui de quin servei es tracte.  

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 nega totalment els fets i assegura que va ser un error de matricula.  

A criteri del defensor, davant la no aturada del ciutadà per part de l’agent actuant, 
penso que no hi ha més element objectiu que la simple apreciació de l’agent, 
respecte a la qual no es pot predicar la presumpció de veracitat. 

Fem la següent 
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RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà FA, amb número de butlleta 
50416226, 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. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/118 

DECISIÓ 

En data 29 d’abril de 2014, el ciutadà JMA, es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa respecte a una sanció per haver estacionat, 
suposadament, en lloc prohibit temporalment. 

Per part del Defensor es reclama a l’àrea corresponent totes les dades que figuren a 
l’expedient administratiu inicial, i donat que és competència de la nostra institució 
revisar les decisions i actuacions municipals, un cop esgotat els tràmits 
administratius, com en aquest cas en que el ciutadà, acollint-se al dret de fer 
al·legacions i/o recurs de reposició i havent estat aquestes desestimades,  ha esgotat 
la via administrativa, hem procedit a l’estudi i valoració de totes les dades, 
circumstàncies i proves. 

Vist que la denúncia formulada contra el esmentat ciutadà es concreta a la butlleta 
de sanció a les següents dades: 

Dia, hora i lloc: 19 d’abril de 2014, a les 8.30h al carrer Illa, davant del número 4. 
Fet denunciat: Estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida. 

Vist que el ciutadà al·lega que, la nit abans a les 23.00 h, quan va aparcar no va 
veure cap senyal i ho va fer convençut que estacionava correctament, doncs en ser 
zona de càrrega i descàrrega, la limitació era fins les 19.00 i l’endemà en ser 
dissabte, no hi havia limitació.   

Considerant que en d’altres ocasions aquest Defensor s’ha pronunciat sobre temes 
semblants i que ha recomanat que per part de l’Ajuntament i els seus empleats 
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s’adoptin mesures adients per evitar que les senyalitzacions temporals de restricció 
d’estacionament es puguin manipular amb facilitat. 

Vistes les fotografies, aportades per la Policia Municipal, es pot apreciar el senyal, un 
tant malmès i mal col·locat.  

Considerant doncs que no és descabellat pensar que el senyal de prohibició va ser 
manipulat o desplaçat del seu lloc, per alguna persona i de forma incívica. 

Considerant, com ja he tingut ocasió d’argumentar en altres ocasions, que les 
queixes ciutadanes no es poden desestimar pel simple fet de pensar que la 
presumpció de veracitat dels agents és motiu suficient i necessari per fer inviable que 
prosperi qualsevol reclamació, i que cal analitzar el conjunt de circumstàncies i 
proves, i també els antecedents i la mateixa actitud i fiabilitat de la persona queixant, 
el Defensor estima que en el cas concret que ens ocupa procedeix estimar la 
reclamació i deixar sense efecte la sanció imposada 

En base als fets i arguments anteriors el Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada amb número de butlleta 0146015160 i 
al mateix temps també es retorni el import de la taxa de la grua, i s’insisteixi en la 
necessitat d’utilitzar mitjans més estables per a la senyalització de prohibicions 
d’estacionament temporals, donant així més seguretat a la pròpia ciutadania i més 
facilitats a la feina dels agents policials.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/123 

DECISIÓ 

En data 12 de maig de 2014, la ciutadana AAB, ha presentat una queixa a la nostra 
oficina per disconformitat amb la sanció imposada per estacionar en un pas de 
vianants, al carrer Universitat de Girona. 

Segons les dades de la butlleta, en data 24 d’abril de 2014, un agent de la policia 
municipal, va denunciar el vehicle matrícula 7205 DDS, al carrer Universitat de 
Girona, per “estacionar als passos senyalitzats per a vianants o ciclistes.”  
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El ciutadà paga la sanció amb el 50% de bonificació i s’acull al dret de poder 
demanar la intervenció del defensor, per haver finalitzat la via administrativa.  

En la seva queixa fa constar el següent: 

- La sanció va ser imposada el dia 24 d’abril, dia en que a la Universitat, 
concretament en el pàrquing de la Facultat de Ciències se celebrava una festa 
popular, motiu pel qual hi va haver saturació de vehicles en els altres dos 
pàrquings que hi ha disponibles, el de la Facultat d’Econòmiques i el de la 
Facultat de Dret, que van esdevenir insuficients per atendre els estudiants i 
també la gent que anava a la festa.  

- Vol deixar també constància, i aporta fotografies, que el vehicle només 
ocupava una part del pas de vianants, concretament el trepitjava amb la roda 
del darrera. Quedava un pas suficientment ampli com per que hi poguessin 
passar cotxes de dues rodes, de paralítics o per bebès. 

- També vol deixar constància que aquest pas de vianants, esta situat en una 
zona molt poc transitada i no dona accés a cap edifici, ni zona construïda, sinó 
que dóna pas a una vorera on hi ha una tanca que delimita una zona de 
bardisses, és a dir, és un pas de vianants molt poc utilitzat, i que compleix 
escassament la finalitat que li atorga la norma. (veure fotografies) 

 

Considerant que totes les circumstàncies i elements de judici ens porten a la 
convicció que l’actuació del ciutadà, no és una infracció greu i que el vehicle no 
destorbava ni el pas de vianants, ni la circulació en general. 

Considerant que en la decisió de l’agent també s’han de tenir en compte les diverses 
situacions concurrents, i que en aquest cas són evidents: limitació de les places 
d’estacionament per la celebració d’una festa popular i l’ocupació mínima d’una part 
del pas de vianants i la zona on aquest està ubicat.  

Per tot el que s’ha exposat i argumentat, formulem la següent 

RECOMANACIÓ 

Que en base a les circumstàncies exposades ¡, per motius de justícia i 
proporcionalitat, s’anul·li la denúncia imposada a la senyora AAB, amb número de 
butlleta 0146035154, i es retorni el seu import.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/129 

DECISIÓ 

El dia 14 de maig la ciutadana JFC es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i presenta queixa per una sanció imposada per “no utilitzar l’acompanyant 
del conductor el cinturó de seguretat”, el dia 3 d’abril de 2013, circulant per la 
Rambla Xavier Cugat. 

Examinats els antecedents i estudiat el tema plantejat hem de fer constar que la 
ciutadana presenta un informe clínic de data 2 de maig de 2013 en la que el 
col·legiat número 117, Dra. Dolors Fernandez Punset, fa constar que “la pacient 
presenta quadre de claustrofòbia molt important que limita diferents activitats de la 
vida quotidiana, entre elles portar posat el cinturó de seguretat o qualsevol altra que 
representi limitació per la seva mobilitat física.” 

Considerant que la realitat, degudament acreditada, és que la ciutadana està 
realment limitada, per la seva malaltia, per utilitzar el cinturó de seguretat, tal i com 
en l’apartat anterior s’acredita mèdicament.  

Atenent els fets exposats i els motius i raons expressats, el Defensor formula la 
següent 

RECOMANACIÓ 

Que, acreditat per un metge que la ciutadana no pot portar cinturó de seguretat, es 
proposa que es deixi sense efecte la sanció amb número de butlleta 50408538 
imposada per “no utilitzar el cinturó de seguretat”.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/131 

DECISIÓ 

En data 14 de maig de 2014, es persona a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania la 
ciutadana, MAT, que actua en nom propi i del seu pare AAJ, i formula queixa contra 
una sanció imposada el dia 11 de juny de 2013 per accedir al Barri Vell, sense 
autorització. 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

78 

Vist que segons la butlleta de sanció, les dades remarcables de tal problema són les 
següents: 

Data, hora i lloc de la infracció: 11 de juny de 2013, a les 08:20 hores, a la Plaça 
Catalunya. 

Fet denunciat: No respectar el conductor d’un vehicle un senyal de circulació 
prohibida. Dades d’accessos anteriors -(al Barri Vell)- 1 d’abril (2 vegades), i 9 de 
maig de 2013. 

Vist que la persona sancionada va formular al·legacions contra la sanció i que en 
resum es concretaven en les següents fets o circumstàncies: que té la propietat d’un 
pàrquing, des de fa 13 anys, al Barri Vell, que el distintiu que tenien (adhesiu) estava 
caducat, però que havien acudit a l’Ajuntament per demanar-ne un de nou, a 
principis de 2013, i els varen comunicar que no tenien adhesius, “però que no es 
preocupessin, perquè la matrícula del vehicle ja constava a la base de dades de 
l’Ajuntament”. 

Vist que les al·legacions esmentades varen ser desestimades amb la contesta 
habitual, “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” i que el Defensor la considera insuficient i 
poc o nul·lament justificada i motivada. 

Vist  i acreditat que el vehicle sancionat estava registrat degudament en la base de 
dades de l’Ajuntament, segons informes emesos per l’àrea corresponent, i que el seu 
propietari disposa de pàrquing propi al Barri Vell. 

Considerant que pel que fa al tema de l’adhesiu, no és una qüestió determinant del 
dret o no, perquè el dret a circular o entrar i sortir del Barri Vell està més vinculat al 
tema del domicili en tal zona, a la circumstància de disposar de pàrquing en tal barri, 
i al fet que els ciutadans amb tal dret tinguin registrat el vehicle, d’acord amb la 
normativa. 

Considerant que, com he dit en altres ocasions, el ciutadà té dret a confiar en la 
paraula d’un funcionari o empleat de l’Ajuntament, quan en relació a temes de la 
seva competència i coneixement se li adreça una consulta o se li demana una opinió. 

Considerant que en el tema que ens ocupa queda patent que les dades 
objectivament acreditades per la persona queixant, posen de relleu que disposa dels 
requisits fonamentals per poder tenir dret a accedir al Barri Vell, doncs és propietària 
d’una plaça de pàrquing en tal barri, havia estat degudament registrada a 
l’Ajuntament i continua estant degudament registrada, per un principi de respecte a 
la realitat i en base a una interpretació coherent i prudent de les circumstàncies i la 
normativa, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la persona queixant, dimanant de la 
butlleta de sanció D0003748, acreditada la circumstància de que la persona 
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sancionada és titular d’una plaça de pàrquing al Barri Vell, i les demés circumstàncies 
a que es fa referència en els antecedents exposats prèviament, tant en base a una 
correcta i justa interpretació de la normativa, com de l’aplicació del principi d’equitat. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/133 

DECISIÓ 

En data 14 de maig de 2014, el ciutadà RRR es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i presenta queixa contra una sanció del dia 3 de març de 2014.  

Les dades que figuren a la butlleta de sanció són les següents:  Dia, hora i lloc: 3 de 
març de 2014, a les 13.13 a la plaça Sant Domènec, 1. Fet sancionat: estacionament 
en lloc exclusiu per a persones amb discapacitat.  

Vist que el ciutadà, abans d’acudir al Defensor, ha presentat al·legacions a la 
denúncia, fent constar que, efectivament, és titular de la targeta de reserva 
d’estacionament per a persones amb discapacitat, amb número de targeta 17404-
2013-00001-2761F. I que, la esmentada targeta era ben visible en la part davantera 
del vehicle. 

Vist que, efectivament, les fotografies facilitades per la mateixa Policia Municipal, 
constaten que la targeta de reserva d’estacionament estava ben visible, en la part 
davantera del vehicle i que en cap cas el vehicle estacionat destorbava la circulació, 
quedant del tot injustificada l’actuació del servei municipal de grua.  

Atès que les al·legacions presentades dins de termini han estat desestimades 
mitjançant notificació de la sanció emesa en data 6 de maig de 2014. 

Atesa les versions no coincidents de l’agent 10165 que va redactar la butlleta en el 
moment de la denúncia, i la de l’agent 10103 que, mitjançant informe fa constar que 
la targeta no estava en un lloc visible, sinó que es trobava sota el seient del 
conductor. Versió que entra en contradicció amb la fotografia que el mateix agent 
10165 va fer abans de la retirada del vehicle, en la que es veu, de forma molt visible, 
la targeta de reserva d’estacionament, en la part davantera del vidre frontal. 

Considerant la possibilitat de tractar-se d’un error de percepció, doncs aquest 
defensor ha constatat que l’agent que va emetre la butlleta de denúncia i va fer la 
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corresponent fotografia era el 10165 i, un cop en el dipòsit municipal va ser l’agent 
10103 qui, argumentant que no tenia la targeta visible, va acompanyar  al senyor 
RRR, localitzant la targeta sota el seient del conductor.  

Considerant la possibilitat que, en el trasllat del vehicle al dipòsit, la targeta pugues 
haver caigut sota el seient del conductor, el que sí queda de manifest amb la 
fotografia és que, efectivament en el moment de la denúncia aquesta  es trobava en 
un lloc visible, i que per tant no hi havia motiu per a la sanció. 

Considerant que, malgrat l’agent hagi fet constar que es tractava d’una fotocopia, el 
fet objectiu és que el senyor RRR és titular d’una targeta que li permet estacionar en 
el lloc on va ser sancionat.  

Considerant que no és raonable mantenir una sanció per la simple apreciació o 
suspicàcia de l’agent sancionador, quan la realitat s’imposa amb contundència i 
claredat, és a dir, que el conductor és la persona titular d’una minusvalidesa, 
administrativament reconeguda i que va ser ell el que estacionà en el lloc legalment 
autoritzat, no és acceptable entrar a discutir sobre la disquisició si l’indicatiu observat 
per l’agent era la targeta original o era una còpia, raons per les que el Defensor 
formula la següent   

RECOMANACIÓ 

Que, acreditat que la persona sancionada era la conductora del vehicle sancionat, 
que és qui va estacionar en el lloc autoritzat per a persones amb disminució i que és 
titular de la  targeta número 17404-2013-00001-2761F que l’autoritza a estacionar 
en els llocs destinats i reservats per a persones amb minusvalidesa, procedeix deixar 
sense efecte la sanció imposada a la butlleta 146014079 i retornar l’import abonat en 
concepte de retirada de vehicle per la grua municipal, per quedar del tot injustificada 
la seva intervenció, adoptant-se les mesures legals pertinents per donar viabilitat a 
tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb 
l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

Recordar a la Policia Municipal la necessitat de valorar la intervenció de la grua, 
quan, en decidir la retirada d’un vehicle, titular d’una persona amb targeta de 
discapacitat, pot produir-se un greu perjudici, obligant al seu titular a desplaçar-se al 
dipòsit per recuperar el vehicle. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT  

2014/DCG/135 

DECISIÓ 

En data 15 de maig de 2014, la ciutadana NLR, s’ha personat a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i ha presentat queixa contra una sanció de trànsit, per estacionar en 
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zona de càrrega i descàrrega, a la plaça de Catalunya, tenint en exposició la targeta 
de reserva d’estacionament per a persones amb discapacitat.  

Segons la butlleta de sanció, els fets i les circumstàncies que han donat lloc a la 
imposició de la multa són els següents: 

Dia, hora i lloc de la denuncia: 6 de maig de 2014, a les 10.59 h, a la plaça 
Catalunya, en zona de càrrega i descàrrega.  

Fets: estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació. 

Vist que les al·legacions de la ciutadana deixen constància de que la titular del 
vehicle, la senyora NLR és titular de la targeta de reserva d’estacionament i que, 
assegura que tenia la targeta en exposició a la part davantera del vehicle.   

Vist que l’espai on va estacionar és una zona reservada per càrrega i descàrrega, on 
la senyora NLR, com a titular de la targeta de reserva, està autoritzada per poder-hi 
estacionar. 

Considerant que en el lloc on va deixar el vehicle, és un espai prou ampla i suficient i 
en cap cas es pot acceptar l’afirmació de que obstaculitzava greument la circulació.  

Considerant que cal valorar les dades i circumstàncies acreditades i per motius de 
justícia i proporcionalitat, el defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la senyora NLR amb número de 
butlleta 0146003138 i es retorni el import abonat per aquest concepte. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/137  

DECISIÓ 

En data 20 de maig de 2014, la ciutadana ECB es persona a l’oficina del Defensor i 
formula queixa contra una sanció imposada a resultes d’un estacionament en zona 
blava, tot al·legant que havia abonat el tiquet corresponent. 
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Vist que segons la butlleta de sanció 71401660 i número d’expedient 1112250 el dia 
10 d’abril de 2014, es va imposar una multa a la referida ciutadana en un 
estacionament en zona blava, a l’avinguda Sant Francesc, davant del número 7 a les 
18.32 per “estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i 
sobrepassar el límit indicat en el comprovant”.  

Vist que tal sanció ha estat abonada per la ciutadana ECB, amb bonificació i per tant 
ha finalitzat la via administrativa, la ciutadana formula una queixa davant el Defensor 
de la Ciutadania. 

Vist que la ciutadana aporta com a proves els tiquets corresponents, els quals  
justifiquen l’estacionament. El primer tiquet de les 16.05 a les 18.05 i el segon de els 
17.47 a les 19.01.  

Atès que la denúncia va ser imposada a els 18.32 hores i que en aquesta hora 
l’estacionament quedava degudament cobert pel segon tiquet.  

Atès que a més dels tiquets corresponents, la ciutadana aporta el justificant 
conforme va pagar, en el seu moment, ambdós tiquets d’estacionament limitat per 
zona blava, mitjançant targeta bancària de la qual ella és la titular. 

Considerant que les decisions i actuacions de l’administració pública i els seus 
servidors han d’observar els principis de bona administració, proporcionalitat,  sentit 
comú i justícia, i que en el present cas no hi ha elements objectius que justifiquin la 
manca de rectificació dels propis actes de l’Administració, formulo la següent 

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana ECB, per les raons i fets 
abans referits i degudament justificats, i se li retorni el import abonat en concepte de 
pagament de la butlleta 71401660. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/146 

DECISIÓ 

En data 26 de maig de 2014, la ciutadana AFP es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i presenta una queixa contra la imposició d’una sanció, i també per la 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

83 

retirada del seu vehicle per la grua municipal, havent formulat prèviament reclamació 
i escrit d’al·legacions a l’Ajuntament. 

Segons la butlleta de sanció, les dades rellevants del cas són les següents: 

Dia, hora i lloc de la sanció: 27 de febrer de 2014, a les 19.34h. Pl. Pompeu Fabra, 
10 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida. 

Vist que la ciutadana assegura que quan va estacionar el vehicle, a les 19.10 del dia 
26 de febrer, va constatar que es tractava d’una zona de càrrega i descàrrega, però 
fora d’horari, i que no va veure cap més senyal que prohibís l’estacionament de 
forma temporal.  

Atès que l’informe sol·licitat pel defensor i emès per Mobilitat i Via Pública estableix: 

- Que l’establiment CASA, ubicat a la plaça Pompeu Fabra, té un permís anual per fer 
càrrega i descàrrega cada dia, però, sembla ser, que solen venir dos cops per 
setmana, als vespres. 

- Que ells mateixos s’han de col·locar els senyals que prohibeixen l’estacionament 
amb 24 hores d’antelació (doncs en les zones de càrrega i descàrrega amb 24 hores 
ja és suficient, ja que hi ha rotació de vehicles) 

- Que també ells mateixos han d’avisar la Policia Municipal conforme han col·locat els 
senyals 

Atès que de l’informe demanat a la Policia Municipal es constata una petició de la 
botiga CASA que demana comprovació de senyals per l’endemà, dia 27 de febrer de 
19.00 a 21.00 h, però no queda clar que la Unitat Policial que sembla ser que s’hi va 
adreçar, deixi constància que els senyals estan degudament col·locats, amb 
l’antelació que estableix la normativa. 

Atès que per manca d’aquesta comprovació per part de la Policia Municipal, i per 
poder justificar la decisió del defensor, es demana també a la Policia Municipal si el 
dia 27 al vespre ,es va fer alguna altra intervenció de la grua, en aquesta zona en 
concret, i si disposen d’alguna fotografia en la que es pugui veure el senyal, que 
teòricament havia de prohibir l’estacionament, de manera temporal, davant de 
l’establiment CASA, des del dia anterior.  

Atès que, aquest vespre, en aquesta plaça, només es va fer una actuació de la grua, 
la de la ciutadana que ens ocupa i que en les fotografies aportades, que queden en 
l’expedient, no es veu cap senyal que prohibeixi temporalment l’estacionament.  

Considerant que, ja en d’altres ocasions, el Defensor ha demanat reiteradament que 
en ordre a garantir l’objectivitat s’adoptin mesures per evitar que les senyals 
movibles siguin qüestionades pels sancionats, siguin objecte d’actuacions 
vandàliques per persones sense escrúpols, o no quedi constatada la seva col·locació 
amb l’antelació que estableix la normativa.  



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

84 

Calen mitjans i mesures que evitin el seu trasllat o simplement que facilitin la seva 
visibilitat i que es poguessin complementar també amb una major vigilància i control 
per part dels agents municipals, sobre tot quan la responsabilitat de la seva 
col·locació preventiva, recau en els particulars o titulars d’establiments. 

Per tant, podem concloure que a parer d’aquest defensor, no hi ha proves evidents 
que el senyal de prohibició temporal, estigues degudament col·locat el dia anterior, 
ni el mateix dia i per tant en consideració als anteriors fets i arguments, i aplicant el 
necessari principi d’equitat, que exigeix valorar totes les circumstàncies concurrents i 
no només la formalitat legal continguda a la papereta de sanció, el Defensor fa la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada amb número de butlleta 
146002075, i es retorni l’import abonat en concepte de retirada de vehicle per la 
grua municipal, i al mateix temps es recordi als agents policials la necessitat de 
cercar solucions per establir mesures més eficaces quan es tracta de limitació de 
drets en quan a estacionaments, per prohibició temporal, i també  es controli el 
compliment de la normativa per part dels particulars o establiments, quan ells en són 
els responsables. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/149  

DECISIÓ 

En data 29 de maig de 2014, el ciutadà  LlPB es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una sanció per excés de velocitat i la manca de resposta a les 
seves al·legacions. 

Vist que segons la butlleta de sanció 51070492, el dia 29 de setembre de 2013, a les 
13.35 h., a la carretera de Santa Coloma, 83, el ciutadà queixant circulava a una 
velocitat de 74 km/hora, quan la limitació era de 50, raó per la que se li ha imposat 
una sanció de 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet de conduir. 

Vist que el ciutadà va formular al·legacions, que varen ser desestimades, i que  
posteriorment va interposar recurs de reposició, argumentant i aportant diversos 
casos similars així com criteris jurisprudencials i instruccions de la Fiscalia General de 
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l’Estat, que també han estat desestimats, sense que a les resolucions de 
l’Ajuntament s’argumentin i es motivin la raó per desestimar fonamentadament les 
proves i al·legacions del ciutadà. 

Vist que el tema essencial és l’excés de velocitat, que el ciutadà reconeix i accepta, 
calia haver entrat a analitzar els motius pels que el ciutadà s’oposava a la quantia de 
la sanció i a la retirada dels punts, especialment pel que fa al marge d’error que 
l’Ordre ITC 3123/2010 i la pròpia Fiscalia General de l’Estat determina en la Circular 
10/2011, i que pel que fa al tipus de cinemòmetre utilitzat és de més-menys 7km. 

Considerant que a les resolucions de l’Ajuntament que posen fi a la via administrativa 
s’hi fa constar la possibilitat d’acudir al Defensor de la Ciutadania, que té per missió 
vetllar pels drets de les persones, agilitzar els tràmits burocràtics i supervisar el 
funcionament i decisions administratives. 

Considerant que no estem davant una impugnació del principi de presumpció de 
veracitat dels agents de l’autoritat, ni de la negació del fet de l’excés de velocitat, 
sinó que es tracta de calibrar i valorar, d’acord amb les directrius i pràctiques 
habituals de la resta de l’Estat, si s’ha respectat o no, si s’ha considerat o no, el 
marge d’error aplicable al cinemòmetre utilitzat. 

Considerant que és exigible a l’administració sancionadora i l’instructor de l’expedient 
valorar el contingut dels recursos i les al·legacions realitzades pels ciutadans, i 
contestar adequadament i de forma precisa els aspectes i proves aportats pel 
sancionat i recurrent, sense que es pugui donar per bona la rutinària i acrítica 
comunicació, sense motivació suficient, amb que solen finalitzar la majoria de 
resolucions sobre sancions: 

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

Considerant que en aquest cas concret, admesa la infracció d’excés de velocitat, 74 
km/hora quan la limitació és de 50km/hora, el que cal és valorar la normativa 
respecte a l’error màxim permès i la interpretació i pràctica al respecte d’altres 
ajuntaments, així com de les instàncies jurídiques pertinents, com són els mateixos 
tribunals de justícia i la Fiscalia General de l’Estat 

Considerant que un cinemòmetre, en aquest cas un aparell Laser Technology, 
Digicam Pro, núm. UX022114, tot i el certificat de verificació periòdica, no ofereix 
una certesa del 100%, raó per la que les normatives legals vigents, citades 
exhaustivament pel queixant en el seu recurs de reposició, i que dono per 
reproduïdes, imposen l’aplicació d’un marge de error, que hauria d’haver valorat 
l’instructor i no limitar-se a afirmar que la lectura del cinemòmetre és una lectura 
exacta i incontestable. I en aquest sentit el Defensor de la Ciutadania fa seves les 
apreciacions i indicacions que la Fiscalia General de l’Estat exposa en la Circular 
10/2011, que aconsella l’aplicació d’un error màxim a l’hora de quantificar la 
velocitat, depenent del tipus de cinemòmetre. En el cas que ens ocupa seria de 
més/menys 7 km, el que implica que pel que es refereix al ciutadà queixant el marge 
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estaria entre els 67 i els 81 km./hora, donat que el cinemòmetre va captar una 
velocitat de 74 km/hora  

Considerant que pertocava a l’instructor tipificar, classificar i graduar la sanció en 
base a aquests marges d’error, admesos de forma generalitzada, i que cal sempre, 
com estableix la jurisprudència i el mateix principi d’equitat, considerar l’opció més 
favorable pel sancionat, partint del màxim percentatge d’error.  

Considerant que l’aplicació de la normativa i la jurisprudència, partint del que disposa 
el RDL 339/1990, annex IV, comportaria que en els trams on la velocitat fixada és de 
50 km/hora, entre 51 i 70 km/hora la sanció que correspondria seria de 100 euros 
sense pèrdua de punts, i en el cas de velocitat de 71 a 80 km/hora la sanció seria de 
300 euros i 2 punts. 

Considerant que d’altres ajuntaments com és el cas de Barcelona, i tal com el propi 
queixant va acreditar, quan el cinemòmetre capta un vehicle circulant a 76 km/hora, 
on la limitació és a 50 km/hora, aplicant els marges d’error abans citats, la sanció es 
limita a 100 euros i sense pèrdua de punts.    

Per tot això, i en base a l’aplicació de la normativa legal vigent, els criteris 
jurisprudencials i de la pròpia Fiscalia General de l’Estat, i criteris com el de 
proporcionalitat, igualtat i equitat, el defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en cas del ciutadà LlPB, s’anul·li la sanció de 300 euros i dos punts, amb 
número de butlleta 51070492 i en aplicació correcta del marge d’error de més/menys 
7 km/hora, es limiti a la simple imposició de la sanció prevista a la normativa de 100 
euros, sense pèrdua de punts. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/150 

DECISIÓ 

El ciutadà, JAHP, en data  2 de juny de 2014, formula queixa contra una sanció 
imposada per suposat aparcament incorrecte en el pàrquing del costat de l’auditori 
municipal de la devesa, tot al·legant diversos fets i motius, fent constar que la sanció 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

87 

l’ha abonat amb el descompte del 50%, per haver- se acollit a la possibilitat legal 
establerta a l’article  80 de la llei de Trànsit :  

Procedimiento sancionador abreviado  

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente 
al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las 
siguientes consecuencias:  

 a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.  
 b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas 

se tendrán por no presentadas.  
 c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución 

expresa, el día en que se realice el pago.  
 d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  
 e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el 

día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.  
 f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del 

pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.  
 g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores 

e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven 
aparejada pérdida de puntos.  

Vist que el procediment administratiu ha finalitzat, i que per tant el ciutadà té oberta 
la possibilitat d’acudir al Defensor de la Ciutadania o acudir a la jurisdicció 
contenciosa, ha optat per formular la seva queixa i al·legacions davant la institució 
del Defensor, demanant la protecció del que entén una decisió o actuació municipal 
injusta. 

Vist que les al·legacions del ciutadà no posen en qüestió les dades bàsiques de la 
butlleta de denúncia, sinó que fan referència a circumstàncies que possiblement 
l’hagin induït a error en la seva apreciació i comportament, com és el fet de que 
estant convocada la  XVII edició de la cantata que va tenir lloc a l’auditori palau de 
congressos de Girona, on cada any participen la majoria d’escoles de Girona, amb 
assistència de mestres, pares i alumnes. El dia 28 de maig a la tarda, hi havia la 
barrera del pàrquing de les ribes del Ter aixecada, i la resta de pàrquings del voltant 
de l’auditori plens. 

Vist que la denúncia de l’agent sancionador es limita a transcriure el contingut de 
l’article 15,2,a de l’ordenança municipal de circulació : “estacionar un vehicle on està 
prohibida la parada mitjançant un senyal vertical”. 

Vist que tant el reclamant com altres afectats per la mateixa situació varen parlar 
amb l’agent sancionador i li varen exposar la situació (que la barrera de pas al lloc 
d’aparcaments estava aixecada, la concurrència massiva a l’esdeveniment del que 
era part també l’Ajuntament, ..). 
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Considerant que es tractava d’un acte popular, amb intervenció de les escoles de la 
ciutat i promocionat pel propi ajuntament. Considerant  que el fet de que la barrera 
dels aparcaments de la riba del Ter estigués aixecada, situació que només és 
possible amb una clau de la que disposen empleats de l’Ajuntament, podia induir, 
perfectament, a pensar que l’Ajuntament havia decidit facilitar l’accés al esmentat 
aparcament, extrem que queda confirmat perquè hi havia aparcats més de 100 
vehicles. 

Considerant que, tot i l’existència d’un senyal vertical de prohibició, cal també 
considerar la circumstància de la barrera aixecada i l’acumulació de desenes de 
famílies que havien acudit a la XXVII cantata escolar per acompanyar els fills/filles i 
assistir-hi, extrem que podia induir a pensar que l’Ajuntament havia facilitat 
l’obertura de la barrera per poder aparcar-hi, creant un dubte raonable entre la 
ciutadania, donada l’acumulació extraordinària de persones i vehicles. 

Considerant que l’element d’equitat i de proporcionalitat s’han de tenir en compta 
especialment quan de l’aplicació d’una norma o disposició legal se’n deriven 
conseqüències perjudicials per a la ciutadania, en el cas concret que ens ocupa, el 
Defensor entén que analitzant els fets concurrents i valorant totes les circumstàncies 
és procedent deixar sense efecte la sanció imposada. 

Per tot això, el defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atenent les dades i fets de l’estacionament del ciutadà  JAHP , i per les raons 
abans exposades, s’anul·li la sanció imposada amb número de butlleta 0146031248 i 
es retorni el import abonat per aquest concepte. 

I a més seria convenient que es prengués nota de la necessitat de que quan es facin 
convocatòries populars com la que ens ocupa, l’Ajuntament adopti mesures adients 
per facilitar l’estacionament i que en tot cas no es deixi dubte respecte al que està o 
no autoritzat. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/151 

DECISIÓ 

El ciutadà, MAV, en data  1 de juny de 2014, formula queixa contra una sanció 
imposada per suposat aparcament incorrecte en el pàrquing del costat de l’auditori 
municipal de la devesa, tot al·legant diversos fets i motius, fent constar que la sanció 
l’ha abonat amb el descompte del 50%, per haver- se acollit a la possibilitat legal 
establerta a l’article  80 de la llei de Trànsit :  

Procedimiento sancionador abreviado  

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de 
entrega de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales 
contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por 
concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:  

 a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.  
 b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas 

se tendrán por no presentadas.  
 c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución 

expresa, el día en que se realice el pago.  
 d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  
 e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el 

día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.  
 f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del 

pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.  
 g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores 

e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven 
aparejada pérdida de puntos.  

Vist que el procediment administratiu ha finalitzat, i que per tant el ciutadà té oberta 
la possibilitat d’acudir al Defensor de la Ciutadania o acudir a la jurisdicció 
contenciosa, ha optat per formular la seva queixa i al·legacions davant la institució 
del Defensor, demanant la protecció del que entén una decisió o actuació municipal 
injusta. 

Vist que les al·legacions del ciutadà no posen en qüestió les dades bàsiques de la 
butlleta de denúncia, sinó que fan referència a circumstàncies que possiblement 
l’hagin induït a error en la seva apreciació i comportament, com és el fet de que 
estant convocada la  XVII edició de la cantata que va tenir lloc a l’auditori palau de 
congressos de Girona, on cada any participen la majoria d’escoles de Girona, amb 
assistència de mestres, pares i alumnes. El dia 28 de maig a la tarda, hi havia la 
barrera del pàrquing de les ribes del Ter aixecada, i la resta de pàrquings del voltant 
de l’auditori plens. 
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Vist que la denúncia de l’agent sancionador es limita a transcriure el contingut de 
l’article 15,2,a de l’ordenança municipal de circulació : “estacionar un vehicle on està 
prohibida la parada mitjançant un senyal vertical”. 

Vist que tant el reclamant com altres afectats per la mateixa situació varen parlar 
amb l’agent sancionador i li varen exposar la situació (que la barrera de pas al lloc 
d’aparcaments estava aixecada, la concurrència massiva a l’esdeveniment del que 
era part també l’Ajuntament, ..).  

Considerant que es tractava d’un acte popular, amb intervenció de les escoles de la 
ciutat i promocionat pel propi ajuntament. Considerant  que el fet de que la barrera 
dels aparcaments de la riba del Ter estigués aixecada, situació que només és 
possible amb una clau de la que disposen empleats de l’Ajuntament, podia induir, 
perfectament, a pensar que l’Ajuntament havia decidit facilitar l’accés al esmentat 
aparcament, extrem que queda confirmat perquè hi havia aparcats més de 100 
vehicles. 

Considerant que, tot i l’existència d’un senyal vertical de prohibició, cal també 
considerar la circumstància de la barrera aixecada i l’acumulació de desenes de 
famílies que havien acudit a la XXVII cantata escolar per acompanyar els fills/filles i 
assistir-hi, extrem que podia induir a pensar que l’Ajuntament havia facilitat 
l’obertura de la barrera per poder aparcar-hi, creant un dubte raonable entre la 
ciutadania, donada l’acumulació extraordinària de persones i vehicles. 

Considerant que l’element d’equitat i de proporcionalitat s’han de tenir en compta 
especialment quan de l’aplicació d’una norma o disposició legal se’n deriven 
conseqüències perjudicials per a la ciutadania, en el cas concret que ens ocupa, el 
Defensor entén que analitzant els fets concurrents i valorant totes les circumstàncies 
és procedent deixar sense efecte la sanció imposada. 

Per tot això, el defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atenent les dades i fets de l’estacionament del ciutadà  MAV , i per les raons 
abans exposades, s’anul·li la sanció imposada amb número de butlleta 0146031247 i 
es retorni el import abonat per aquest concepte. 

I a més seria convenient que es prengués nota de la necessitat de que quan es facin 
convocatòries populars com la que ens ocupa, l’Ajuntament adopti mesures adients 
per facilitar l’estacionament i que en tot cas no es deixi dubte respecte al que està o 
no autoritzat. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 
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RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/154  

DECISIÓ 

En data 4 de juny de 2014, el ciutadà AMY es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una sanció imposada per estacionar en espai amb horari 
limitat, reservat com a zona verda, per impossibilitat de poder fer, prèviament el 
pagament.  

La sanció va estar imposada per “estacionar un vehiculo en una zona de 
estacionamiento con horario limitado i sobrepasar el límite indicado en el 
comprobante.” 

Els fets ocorreguts van ser els següents:  

El senyor AMY, en data 15 de gener de 2014, va estacionar el vehicle matrícula 
1100FNB en zona verda davant del seu domicili, al carrer Caterina Albert.  

Va voler prorrogar el temps d’estacionament i es va trobar amb els següents 
problemes: 

- el parquímetre no admetia pagament amb targetes de crèdit.  
- no tenia la quantitat exacta de 25 cèntims d’euro i va posar 30 cèntims i 

malgrat ser informat per la màquina que no tornava canvi, va pensar que 
emetria igualment el tiquet i no va ser així.  

 

Tenia pressa i en no poder abonar l’import exacte no va fer el pagament 
corresponent, pensant que les màquines no acabaven de funcionar. En tornar a 
recollir el vehicle va veure que havia estat denunciat. A l’endemà va pagar 6.60 € per 
anul·lar la denúncia. Va parlar amb el controlador i es va assabentar que només es 
podia pagar amb targeta de la Caixa. I efectivament, que a banda de no tornar 
canvi, la màquina expenedora no emet tiquet si no es paga amb l’import exacte.  

Considerant que, malgrat actualment aquest tema està resolt, en la data de la 
denúncia que ens ocupa, aquesta exclusivitat de pagament amb targeta de crèdit de 
la Caixa, va ser un fet discriminatori envers els usuaris i usuàries que no en 
disposaven. 

Considerant que, malgrat s’informi de que no es torna canvi, la manca d’informació 
pel que fa a la no emissió de tiquet, quan l’import abonat no és exacte, també 
representa una deficiència en el servei.  

Considerant que en la resposta de l’Ajuntament a les al·legacions del ciutadà, a 
banda de no reconèixer els fets, i donar informació coneguda, sense referir-se  a cap 
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dels motius al·ludits, fa referència a un altre vehicle amb una matrícula (2203GLW) 
diferent a la del ciutadà que ens presenta la queixa (1100FNB). 

Considerant que el ciutadà, el que reclama no és tant la devolució de l’import abonat 
per anul·lar la denúncia, que també, sinó que reclama a l’Ajuntament una resposta 
correcta, motivada, i que faci referència als motius exposats pel ciutadà.  

Atès tot l’exposat el defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que, si aquest tema no està resolt encara, les màquines expenedores informin 
correctament del seu funcionament, sobre tot pel que fa a la no emissió del tiquet si 
l’import abonat no és exacte.  

Que es doni resposta al ciutadà, reconeguent els fets ocorreguts i es prenguin les 
mesures necessàries per tal que en d’altres ocasions en les que es posi en 
funcionament un nou servei per la ciutadania, no es faci fins que no s’hagi 
comprovat i constatat que el servei funciona amb igualtat de condicions per tota la 
ciutadania i sense discriminacions d’ús. 

I atenent la sol·licitud del queixant, i atès el mal i complicat funcionament de les 
màquines expenedores, en la data que ens ocupa, se li retorni l’import de 6.6 € 
abonats per anul·lar la denúncia, doncs a parer d’aquest defensor, i pels motius 
abans exposats, no queda justificada.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/163 

DECISIÓ 

En data 10 de juny de 2014, el ciutadà  PPC formula queixa per disconformitat amb 
dues sancions imposades al mateix per estacionament en zona “temporalment” 
prohibida, els dies 26 i 27 d’abril de 2014.  

Vist que el ciutadà, utilitzant el seu legítim dret, ha procedit per la via de l’article 81 
de la Llei de trànsit i s’ha acollit a abonar les sancions, ara aquí recorregudes, amb el 
50% de descompte, sense que això representi conformitat amb les mateixes o la 
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renúncia a formular recurs contenciós administratiu, o prèviament, com ha fet, 
formular queixa davant el Defensor de la Ciutadania. 

Vist que del contingut de les paperetes de denúncia queda patent que les dues 
sancions s’imposen per part dels agents municipals partint del mateix fet: “ 
Estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida” davant el núm. 55 del 
carrer Emili Grahit. 

Vist que el ciutadà afirma que va estacionar el dia 25 a la nit i no va veure cap 
indicador de prohibició temporal, raó per la que va estacionar, com de costum, donat 
que és veí de la zona, doncs viu al núm. 69 del mateix carrer.  

Considerant que, tot i no posar en qüestió l’actuació dels agents, sí que crida 
l’atenció que si efectivament el vehicle molestava per a la celebració d’una cursa no 
hagués estat retirat per la grua el dia 26/4/2014, i en canvi se li imposen dues 
sancions pel mateix fet i en el mateix lloc. 

Considerant que en altres ocasions el Defensor ha fet recomanació respecte a la 
instal·lació de senyalitzacions movibles de prohibició temporal, insistint en la 
necessitat d’evitar situacions com la denunciada pel queixant, i posant senyals que 
evitin el incivisme i el gamberrisme. 

Considerant que la proporcionalitat ha de presidir qualsevol actuació sancionadora, i 
partint de que pel mateix fet s’ha sancionat dues vegades al ciutadà recorrent, el 
Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la segona de las sancions o multes imposades al ciutadà 
PPC, núm. de butlleta 146010116, donant per vàlida l’afirmació policial de que 
s’havien instal·lat els senyals de limitació temporal amb els requisits exigibles, 
donant-se com a vàlida la primera de les sancions, núm. butlleta 146008129. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/165 

DECISIÓ 

En data 9 de juny de 2014, el ciutadà, JVB, es persona a l’oficina del Defensor i 
presenta queixa contra una sanció per disconformitat amb la mateixa, tot al·legant 
diverses raons i motius. 

Vist que segons la butlleta de denuncia, núm. 146035175, les circumstàncies 
justificants de la mateixa són les següents: 

Dia, hora i lloc :  10 de maig de 2014, a les 07’58 hores al Passeig José Canalejas 
s/n. 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de 
transport públic de viatgers. 

Vist que el sancionat va procedir a abonar l’import de la sanció, acollint-se al dret a 
pagar amb el 50% de descompte, i que per tant el procediment administratiu ha 
finalitzat, quedant oberta la via d’acudir al Defensor o be als tribunals de justícia. 

Vist que el ciutadà ha presentat al·legacions que es poden resumir en les següents:  
durant tot el dia 9 de maig, havent vingut des d’Igualada per participar en el 
guarniment floral de la casa Masó juntament amb altres persones, va tenir el seu 
vehicle correctament aparcat. Cap a les 20’30 es va haver de desplaçar a Barcelona 
per acompanyar a un membre de l’equip de treball, un tal T, perquè tenia reunió 
amb la seva colla sardanista. A la una de la nit, ja del dia 10 de maig,  aparca on 
troba un forat constatant que hi ha un senyal informatiu de temps limitat del bus a 
Fontajau, però no de prohibició. Reinicia la feina floral i en acabar-la, a les 8 del 
matí, es dirigeix a recollir el seu vehicle per tornar a Igualada, i es troba que ha estat 
retirat per la grua municipal, pocs minuts abans. 

Considerant que tot i està ajustada a la normativa l’actuació policial, és obligació del 
Defensor analitzar totes les circumstàncies concurrents per humanitzar les 
conseqüències d’una rigorosa aplicació de la normativa i valorar aspectes que en la 
relació social s’han de considerar. I en aquest cas concret no hem d’oblidar que un 
ciutadà d’una llunyana ciutat havia estat treballant, desinteressadament, moltes 
hores, en una lloable tasca com és la de participar en el guarniment floral d’una 
emblemàtica icona de Girona, com és la Casa Masó. 

Considerant a més que, efectivament, per on va entrar a aparcar el referit ciutadà, 
segons indica en el seu escrit, i que aquest Defensor ha pogut constatar 
personalment, no hi havia cap indicació de prohibició, el que possiblement va induir a 
error a una persona que visitava per primera vegada Girona, i per motius de 
col·laborar a una tasca cívic cultural. 

Considerant que en aquest cas concret, tractant-se d’una persona jubilada, 
procedent d’una ciutat llunyana, que venia a participar desinteressadament en una 
tasca d’embelliment de la nostra ciutat amb motiu de l’exposició floral del mes de 
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maig, i la carència d’una senyalització clara i inequívoca respecte al lloc on havia 
aparcat. 

El Defensor fa la següent 

RECOMANACIÓ 

Que, en atenció als motius i fets explicitats en aquest escrit, és procedent acollir la 
queixa formulada i per tant recomanar que es deixi sense efecte la sanció imposada 
amb número de butlleta 146035175  i es retorni l’import abonat per aquest concepte, 
i també es retorni la quantitat pagada per la retirada del vehicle per la grua 
municipal.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/167 

DECISIÓ 

En data 28 de maig de 2014, la ciutadana MJUM formula queixa tant contra una 
sanció imposada per una agent municipal, com contra el comportament i actitud 
d’uns funcionaris municipals, segons la seva versió i en base a les dades que acredita 
en l’escrit de queixa. 

Vist que segons la butlleta de sanció, núm. 0146029162, les dades que figuren a la 
mateixa són les següents: 

Dia, lloc i hora: 28 de maig de 2014, a les 16’09, a la Plaça Santa Susanna 

Fet sancionat: Estacionar a les zones d’estacionament per ús exclusiu de persones 
amb discapacitat. 

Vist que la reclamant ha formulat al·legacions contra la sanció i la retirada del seu 
vehicle per part de la grua  i que han estat desestimades, quedant oberta la 
possibilitat d’acudir al Defensor per tal d’analitzar i valorar les circumstàncies 
concurrents. 

Vist que la queixant acredita que és titular de targeta que dona dret a aparcar en 
espais exclusius per a persones discapacitades, i que ella mateixa te reconeguda per 
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l’organisme oficial corresponent una minusvalidesa del 77%, que implica l’existència 
de dificultats de mobilitat. 

Vist que el contingut de la queixa és essencialment, per una banda contra la sanció i 
la retirada del seu vehicle per la grua, però per altra contra el tracte que ella qualifica 
de vexatori i inhumà i que diu que va patir al personar-se al dipòsit municipal per 
retirar el seu vehicle per part del Sr. M G, un altre empleat del dipòsit que es va 
negar a identificar-se i l’agent municipal núm. 1013. 

Vist que la queixant reconeix el seu error en el sentit de que es va oblidar de  posar 
la targeta de discapacitat, perquè va sortir de pressa, anava carregada de paquets i 
plovia intensament , i que l’actuació de la grua municipal, formalment, va ser 
correcta. 

Vist que es fa portar per una persona coneguda al dipòsit municipal cap a les 16’30, 
que estava plovent a bots i barrals, i com que no portava diner en efectiu va donar la 
seva targeta de crèdit, però no va funcionar. La queixant veient la intensa pluja i 
desesperada demana als empleats del dipòsit poder-se emportar el cotxe i ofereix 
deixar la documentació del vehicle, la seva targeta o qualsevol altre document per tal 
de poder desplaçar-se fins a casa seva i tornar per pagar. La resposta per part dels 
empleats i l’agent 1013 és contundent: no hi ha excepcions. O paga o no se’n porta 
el cotxe. Que ella va demanar que telefonessin a algun superior per exposar el 
problema, però la resposta va ser també contundent: que ells no tenien perquè 
consultar amb ningú i menys a cap superior, que l’ordenança estava clara.  

Vist que finalment la queixant va poder contactar amb una persona que amablement 
va acudir amb el diner al dipòsit municipal, va abonar la taxa de la grua per import 
de 97’85 euros i va poder retirar el seu vehicle, segons diu, cap a quarts de set, 
malgrat que en el tiquet es feia constar que eren les 16’51, i al protestar la reclamant 
el Sr. MG li va contestar que era un problema de l’ordinador i es va negar a corregir 
l’hora de retirada del vehicle, no sense abans dir-li que “pagui d’una puta vegada”. 
Que el seu escrit deixa constància explícita de manifestacions i actituds impròpies de 
persones respectuoses imputables al personal que treballa al dipòsit municipal i fins i 
tot ho acredita per gravació del seu mòbil. 

Considerant els fets anteriors, és precís deixar constància que la queixant reuneix 
tots els requisits necessaris per poder estacionar en lloc limitat per a discapacitats, 
disposa de la corresponent targeta, te una greu limitació física a les extremitats 
inferiors que li dificulta enormement la mobilitat i els desplaçaments, i que el simple 
oblit a l’hora de posar en lloc visible la targeta no pot justificar la sanció o multa per 
estacionament indegut, com s’ha fet, havent fet cas omís a les seves al·legacions i 
proves  

Considerant que la grua municipal va actuar complint els requisits legals, a la vista de 
que la ciutadana no havia deixat en lloc visible la targeta que la faculta per 
estacionar, incomplint, per oblit, les seves pròpies obligacions, entén el Defensor que 
no procedeix retornar l’import de la taxa corresponent al servei realitzat per la grua 

Considerant que no podem donar per bona l’actuació dels empleats municipals del 
Dipòsit Municipal i de l’agent 1013 que varen tractar amb la queixant, i que és del tot 
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inadmissible no atendre situacions especials com la de la reclamant, emparant-se en 
la simple formalitat legal i obviant qualsevol sentit de justícia, de proporcionalitat i 
d’humanitat 

A tenor dels fets i raons abans indicats, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es consolidi l’abonament de la taxa de la grua municipal referida, però que es 
deixi sense efecte la sanció imposada a la queixant en la butlleta de denúncia 
0146029162 perquè acredita ser titular, amb ple dret, de targeta que li permet 
l’estacionament limitat per a minusvàlids. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

I a més que s’obri expedient informatiu respecte a les incidències ocorregudes el dia 
28 de maig de 2014 en el Dipòsit Municipal, sense perjudici d’altres mesures 
disciplinàries. Però en el ben entès que tots els empleats públics han d’actuar amb 
respecte i consideració envers la ciutadania. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 

RESPOSTA AJUNTAMENT 

“Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania transcrita a la part expositiva 
del present decret ja que en data 15 de juliol de 2014 mitjançant Decret d'Alcaldia es 
va deixar sense efecte la denúncia amb número de butlleta 146029162, corresponent 
a l'expedient número 1118517, tramitat contra M.J.U.M. amb DNI XX, i per tant la 
resolució ja va donar compliment al que es proposava en la recomanació expedient 
número 2014010784 del defensor de la ciutadania.” 

2014/DCG/170 

DECISIÓ  

En data 12 de juny de 2014, el ciutadà de Girona, PRR, es persona davant el 
Defensor de la Ciutadania i formula queixa contra una sanció imposada per la policia 
municipal, en base a les al·legacions i fets que especifica en l’escrit de queixa. 

Vist que segons les dades que consten a la butlleta de sanció, les circumstàncies que 
motivaren la mateixa són les següents: 
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Dia, hora i lloc de la sanció: 27 de març 2014, a les 20’14 , a la Pl. Santa Susanna, 1 

Fet denunciat: estacionar a les zones d’estacionament per ús exclusiu de persones 
amb discapacitat. 

Vist que el ciutadà  va abonar la sanció imposada acollint-se al procediment abreviat, 
previst a la Ley de Tránsito, article 81, i per tant va abonar la sanció amb el 
descompte del 50% , raó per la que ha finalitzat el procediment administratiu i ha 
quedat oberta la via d’acudir al Defensor de la Ciutadania o la via judicial. 

Vist que el titular del vehicle sancionat va acompanyar el seu pare, d’edat avançada, 
per mantenir una entrevista amb el rector del Mercadal i fer-li entrega d’un donatiu 
per Càrites, extrem certificat pel mateix rector, que acredita que varen ser pocs 
minuts.  

Considerant que el temps durant el que va estacionar va ser l’imprescindible per fer 
la gestió indicada, sense que interferís la circulació de vehicles ni vianants. 

Considerant que tot i que l’actuació de l’agent municipal no és criticable, perquè es 
va limitar a aplicar la normativa en la seva formalitat legal, és cert que també cal dir 
que al moment d’imposar la sanció ignorava les circumstàncies concretes del cas, 
circumstàncies que s’han posat de relleu en la queixa dirigida al Defensor. 

Considerant que la funció del Defensor és humanitzar l’aplicació de les normes, des 
del respecte a la legalitat, però també partint del principi d’equitat, tot valorant els 
fets coneguts i les circumstàncies de cada cas, en evitació de que l’aplicació estricta i 
formal d’una norma sigui més danyosa que el seu incompliment momentani. 

El Defensor, atenent els fets abans exposats i els raonaments precedents, formula la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que en atenció als motius i fets explicats en aquest escrit, és procedent acollir la 
queixa formulada i per tant recomanar que es deixi sense efecte la sanció imposada 
al ciutadà PRR, amb número de butlleta 146001072 i es retorni l’import abonat per 
aquest concepte. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/171 

DECISIÓ 

En data 16 de juny de 2014, per via telemàtica, la ciutadana MCM, formula queixa 
contra la decisió sancionatòria  de la policia municipal, ratificada posteriorment en 
persona, i que es recull a la butlleta 146026053 

Vist que segons la butlleta de sanció les dades bàsiques de la mateixa són les 
següents: 

Dia, hora i lloc: 12 de març de 2014, a les 08’10, C/ Santander,4 
Fet sancionat:  Estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació 
 
Vist que la queixant va formular contra la sanció imposada al·legacions i posterior 
recurs de reposició, per disconformitat amb la decisió de l’agent sancionador, donant 
així  la possibilitat a l’òrgan instructor de tornar a valorar i, en el seu cas, rectificar el 
que calgués , cosa que no ha succeït. En efecte, la resposta a les al·legacions de la 
reclamant  s’ha limitat a dir “Atès que les actuacions practicades permeten donar per 
provada la realització dels fets denunciats, que el procediment seguit ha sigut 
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”, sense entrar a 
valorar ni contestar el contingut de les mateixes. 

Vist que en les seves al·legacions, la queixant, aporta proves que semblen justificar 
l’existència d’un possible error en la valoració dels fets, adjuntant fins i tot fotos de 
situacions similars del mateix carrer Santander i amb resultat diferent del que a ella 
se li ha imposat. 

Considerant que el principi d’igualtat no pot quedar al lliure arbitri de cap funcionari, 
en ordre a la seva aplicació respecte a la ciutadania, i que en el cas que ens ocupa 
ha quedat palesat de forma patent i clara que en el mateix lloc s’ha sancionat altres 
vehicles no per l’apartat 15.3 de l’OMC, sinó per l’apartat 15.2 del mateix text legal, 
que es reprodueix seguidament:  

“Article 15. Prohibició d’estacionament 

Es prohibeix l’estacionament: 

1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització o la normativa: 

a) Mitjançant el senyal vertical corresponent. 

b) Mitjançant una marca viària de color groc, o línia longitudinal discontínua al 
paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada. 

2. On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització. 

3. En aquells llocs on es destorbi greument la circulació, ja sigui tallant parcial o 
totalment el trànsit de la via.” 
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Considerant que efectivament  la queixant aporta proves fotogràfiques acreditatives 
de que en el mateix lloc, en d’altres ocasions, s’ha procedit a sancionar 
l’estacionament de vehicles per “estacionar en una zona senyalitzada amb una línia 
longitudinal contínua de parada prohibida”, sense que hagin estat retirats per la grua 
municipal. 

Considerant que queda acreditat que hi ha hagut error en l’aplicació de l’article 15.3 
de l’OMC, com ja argumentava la queixant en el seu escrit d’al·legacions i de recurs 
de reposició, perquè en realitat s’hauria d’haver aplicat l’article 15. 2 i que la 
reclamant ha abonat la sanció i la taxa de la grua. 

El Defensor, en base als fets i raons que s’han indicat, formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que sigui revocada la sanció imposada a la ciutadana  MCM, d’acord amb la pròpia 
OMC, per existència d’error, tracte discriminatori no justificat, i retirada del vehicle 
injustificada per part de la grua municipal, s’anul·li la butlleta de sanció esmentada i 
es retorni la quantitat pagada per la retirada del vehicle per la grua municipal. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/174 

DECISIÓ 

En data 19 de juny  de 2014, el ciutadà FVJ ha formulat queixa a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, contra una actuació administrativa derivada d’una sanció 
per suposat estacionament indegut al carrer del Carme. 

Vist que, segons la butlleta de sanció, els fets i les circumstàncies que han donat lloc 
a la imposició de la multa són els següents: 

Dia, hora i lloc de la denuncia: 14 de maig de 2014, a les 15.02 h., al carrer del  
Carme, de Girona. 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de 
càrrega, llevat dels autoritzats. 
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Vist que el ciutadà, acollint-se al dret a abonar la sanció amb la reducció del 50%, 
d’acord amb el procediment abreujat de l’article 81 de la Llei de Trànsit,  ha abonat 
l’import de 100 euros i ha formulat queixa davant el Defensor de la Ciutadania, donat 
que el procediment administratiu ha finalitzat. 

Vist que la notificació de la sanció no es va fer en el mateix moment de la suposada 
infracció, tot i haver-se entrevistat la persona sancionada, i aquí queixant, amb 
l’agent policial que havia acudit al carrer del Carme amb la grua municipal per retirar 
el seu vehicle, sinó que va ser notificada un mes desprès, per correu. 

Vist que el ciutadà, en el seu escrit dirigit al defensor, acredita documentalment que 
és titular d’un petit negoci al carrer del Carme, número 45, baixos C, tot reconeixent 
que el dia de la sanció havia estacionat en zona de càrrega i descàrrega per 
descarregar divers material del seu negoci de bijuteria, tot al·legant que quan ell va 
tornar, la grua municipal s’havia col·locat davant el seu vehicle. El ciutadà va parlar 
amb l’agent 10103, i aquest li va dir que havia de retirar el cotxe, cosa que va fer 
seguidament el queixant, sense que en aquell moment, l’agent li fes cap comentari 
sobre cap sanció, doncs va obeir l’ordre donada. 

Considerant que l’actuació policial, en aquest cas concret, no es pot dir que sigui 
proporcionada i flexible, sinó resultat d’una aplicació mecànica i literal de la norma, al 
marge de qualsevol consideració i circumstància relatives als fets analitzats, i que no 
està justificat no entregar en mà la sanció que posteriorment se li envia al ciutadà 
per correu. 

Considerant que efectivament el ciutadà, segons certifica el propi Ajuntament, és 
titular d’un petit negoci de bijuteria al carrer del Carme,45, i que segons sembla per 
les dades de la pròpia butlleta de sanció i les al·legacions del queixant, el temps 
d’aturada va ser l’imprescindible per retirar determinada mercaderia del vehicle 
sancionat i entrar-lo a la botiga.  

Considerant que el ciutadà sancionat no estava absent i que va fer cas de les 
indicacions de l’agent sancionador, al marxar d’immediat del lloc on havia estacionat 
el seu vehicle per a descarregar determinades mercaderies, tal i com constata un 
testimoni aportat per el senyor FVJ que va presenciar els fets. 

Considerant que en l’aplicació de les normes cal valorar totes les circumstàncies i que 
l’equitat ha de guiar les recomanacions del Defensor, així com les conseqüències 
d’aplicar el principi de proporcionalitat, tot evitant una aplicació mecànica i 
robotitzada de les normes, en aquest cas.  

En atenció a tots els fets i arguments precedents, el Defensor de la Ciutadania 
formula la següent  

RECOMANACIÓ  

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà FVJ, dimanant del  butlletí de 
denuncia número 146030128 pels motius indicats en les consideracions abans 
exposades, es retorni l’import abonat per tal concepte i que s’adoptin les mesures 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

102 

legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o 
de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/191 

DECISIÓ 

En data 3 de juliol de 2014, la ciutadana DCM, actuant en representació del 
sancionat DDC formula queixa contra la imposició d’una multa per haver tingut el 
vehicle matrícula Z 1751 BD, suposadament, sense moure del mateix lloc més de 72 
hores. 

Vista la butlleta de sanció, l’agent sancionador fa constar el següent: 

Dia, lloc i hora: 3 de març de 2014, C/ Muralla,11, a les 15.50 hores. 

Fet denunciat: deixar estacionat un vehicle en un mateix punt de la via pública més 
de 72 hores consecutives. 

Vehicle sancionat: Lancia Debra Z 1751 BD 

Vist que contra tal sanció es varen formular al·legacions, el 14 de març de 2014, i 
posteriorment, desestimades les mateixes, es va formular Recurs de Reposició, el 23 
de maig de 2014, sense  que encara s’hagi contestat. 

Vist que la contesta de l’Ajuntament per donar per vàlida l’actuació de l’agent i la 
imposició de la corresponent sanció ha estat, com sol ser habitual, “que les 
actuacions practicades permeten donar per provada la realització dels fets 
denunciats, que el procediment seguit ha sigut l’adequat i que no es 
consideren pertinents proves addicionals” 

Vist que el mateix Ajuntament, concretament el regidor de Via Pública, certifica que 
el vehicle sancionat va ser captat per les càmeres de control situades a la Plaça 
Catalunya, que limiten l’accés al Barri Vell, el dia 2 de març de 2014 a les 11’50 
hores.  

Considerant que dels propis documents examinats pel Defensor, i que obren a 
l’expedient instruït a rel de la queixa del ciutadà referit, queda degudament acreditat, 
de manera objectiva i incontestable que les al·legacions efectuades en el seu 
moment estaven fonamentades i eren verídiques, com ho demostra que a les 11.50 
hores del dia 2 de març  de 2014, és a dir, un dia abans de la sanció, el vehicle 
sancionat estava circulant entre la Plaça Catalunya i el Barri Vell.  
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Considerant que quan hi ha elements de judici i proves que posen de relleu l’error o 
deficiència de l’actuació de qualsevol agent municipal, és imprescindible que 
l’administració i els seus responsables sàpiguen rectificar per evitar danys i perjudicis 
a la ciutadania. 

Considerant que el principi de la presumpció de veracitat no pot convertir-se en una 
muralla infranquejable per a la ciutadania i que cap administració ha d’actuar 
moguda per la permanent sospita de que qualsevol ciutadà es mou per interessos 
contraris al bé comú o a les normes.  

Considerant en aquest cas concret que els fets acreditats emparen degudament la 
queixa formulada i desacrediten, de forma contundent i objectiva, l’apreciació 
subjectiva de l’agent sancionador, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per part d’Alcaldia, tot reconeixent l’error existent a l’expedient sancionador 
originat per la butlleta de denúncia 146027135, i expedient 1106049, es deixi sense 
efecte la sanció.   

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i/o 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el 
dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/195 

DECISIÓ 

En data 3 de juliol de 2014, el ciutadà JMFS es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i presenta una queixa per la imposició d’una sanció, havent formulat 
prèviament reclamació i escrit d’al·legacions a l’Ajuntament. 

 

Segons la butlleta de sanció, les dades rellevants del cas són les següents: 

Dia, hora i lloc de la sanció: 18 d’abril de 2014, a les 17.09 h. Pl. Catalunya,14 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida. 

Vist que el ciutadà acredita ser treballador d’un establiment comercial de la Rambla, i 
que de manera habitual es desplaça amb la seva moto, que sol estacionar a l’espai 
reservat a tals vehicles a la plaça Catalunya.  
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Vist que el queixant, en les seves al·legacions, feia constar que a l’entrada de la illeta 
de la plaça Catalunya, a les 7.30 h, hora en que va estacionar, no va veure cap 
senyal indicativa de prohibició, i que quan va plegar de treballar sí que hi havia la 
senyal movible de prohibició i la corresponent sanció a la moto. 

Vist que en la contesta a les al·legacions fetes pel reclamant, com sol ser habitual, 
simplement es fa constar que es donen per provats els fets denunciats, sense que es 
consideri oportú realitzar proves addicionals. 

Considerant que, ja en d’altres ocasions, el Defensor ha demanat reiteradament que 
en ordre a garantir l’objectivitat s’adoptin mesures per evitar que les senyals 
movibles siguin qüestionades pels sancionats o siguin objecte d’actuacions 
vandàliques, per persones sense escrúpols. Calen mitjans que evitin el seu trasllat o 
simplement que facilitin la seva visibilitat i que es poguessin complementar també 
amb una major vigilància per part dels agents municipals. 

Considerant que una persona que acut al seu treball, i que habitualment ho fa 
desplaçant-se amb la seva moto, tot estacionant-la on legalment està permès, 
difícilment és comprensible que, si hagués vist la senyal de prohibició hagués 
estacionat en lloc prohibit, i més considerant que l’estacionament ho era per tota la 
jornada laboral. I sense posar en qüestió l’informe policial o administratiu que afirma 
que les senyals de prohibició d’estacionament s’havien col·locat amb l’antelació 
deguda, podria ser que alguna persona actuant de manera incívica, hagués retirat el 
senyal movible que, quan va tornar a la tarda, hi havia a l’entrada de l’aparcament. 

Per tant, en consideració als anteriors fets i arguments, i aplicant el necessari principi 
d’equitat, que exigeix valorar totes les circumstàncies concurrents i no només la 
formalitat legal continguda a la papereta de sanció, el Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada amb número de butlleta 
146022153, i al mateix temps es recordi a les brigades i als agents policials la 
necessitat de cercar solució per establir mesures més eficaces quan es tracta de 
limitació de drets en quan a estacionaments, per prohibició temporal, i al mateix 
temps s’evitin actes vandàlics amb una major vigilància. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/196 

DECISIÓ 

En data 4 de juliol  de 2014, el ciutadà JLRC, ha  formulat queixa a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, contra una actuació administrativa derivada d’una sanció 
de trànsit, desprès d’haver presentat escrit d’al·legacions a l’Ajuntament. 

Segons la butlleta de sanció, els fets i les circumstàncies que han donat lloc a la 
imposició de la multa són els següents: 

Dia, hora i lloc de la denuncia: 17 de març de 2014, a les 13.21 h. al carrer Sant 
Hipòlit, 35 de Girona. 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de 
càrrega, llevat dels autoritzats. 

Vist que el ciutadà, amb disconformitat amb la sanció, va formular, per escrit del 
mateix dia de la sanció, 17 de març de 2014, al·legacions, que resumidament són les 
següents: Disposa de targeta de minusvàlid, donat que acredita i té reconeguda una 
minusvalidesa del 78%, i que en el moment de la sanció havia retirat la citada 
targeta original per fer-ne una fotocòpia, per adjuntar-la a la sol·licitud de beca de la 
seva filla estudiant, ja que havia rebut una proposta de denegació el 4 de març. Que 
immediatament de tenir la multa es va dirigir a la seu de la Policia Municipal al carrer 
Bacià i va ensenyar la  fotocòpia i la targeta de minusvàlid. I posteriorment va fer 
al·legacions i va adjuntar tota la documentació acreditativa dels fets que al·legava. 

Vist que la resposta donada per l’Ajuntament al ciutadà, com a  contesta a  les 
proves i al·legacions fetes, es limitar, lacònicament, a indicar de forma rutinària que 
”atès que les actuacions practicades permeten donar per provada la 
realització dels fets denunciats, que el procediment seguit ha sigut 
l’adequat a la normativa vigent i que no es consideren pertinents proves 
addicionals, s’han desestimat les al·legacions presentades en el seu 
moment”  

Considerant que  les resolucions administratives, especialment les que resolen temes 
relatius a sancions o obligacions, i que limiten els drets de la ciutadania o 
representen una càrrega, s’han de motivar i s’han d’argumentar  de forma clara i 
objectiva, tot donant resposta a les al·legacions i fets oposats per la persona 
afectada. 

Considerant que la persona queixant te reconeguda la condició de minusvàlid i 
disposa de targeta, que la sanció es va imposar a les 13.21 i que a les 13.52, el 
ciutadà sancionat ja s’havia traslladat del carrer Sant Hipòlit al carrer Bacià i que va 
presentar les al·legacions pertinents, amb la documentació acreditativa,  i que 
l’instructor de l’expedient sancionador ha pogut constatar. 

Considerant que no hi ha cap element de judici ni circumstància que fonamenti el 
manteniment de la sanció imposada, ni tant sols des del punt de vista legal, però que 
a més, tal com en d’altres ocasions ha posat de manifest el Defensor no podem 
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deixar de valorar i considerar l’element humà i les circumstàncies al·legades pel 
ciutadà als efectes d’adoptar finalment decisions equitatives i justes,  

En atenció a tots els fets i arguments precedents, el Defensor de la Ciutadania 
formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JLRC, dimanant del  butlletí 
de denuncia número 146038121, pels motius indicats en les consideracions abans 
exposades, adoptant-se les mesures pertinents, ja que incomprensiblement 
l’instructor i l’Ajuntament s’han limitat a donar per reproduïdes les dades expressades 
inicialment a la butlleta de sanció, tot ratificant la correcta formalitat de la multa, 
extrem que no s’ajusta ni a la legalitat ni a l’equitat i sense entrar a fer cap valoració 
de les circumstàncies i documents aportats pel queixant.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/197 

DECISIÓ 

En data 4 de juliol de 2014, la ciutadana MFG, per via telemàtica, formula queixa 
contra el procediment seguit per una sanció d’aparcament indegut, de la que 
manifesta haver tingut coneixement quan s’ha iniciat el procediment executiu. 

Vist que segons la butlleta de sanció, les circumstàncies de la mateixa són les que 
s’indiquen a continuació: 

Lloc, dia i hora:  Avinguda Lluís Pericot,76, el dia 21 de juny de 2011 a les 20.15 
hores. 

Fet denunciat: estacionar un vehicle a la vorera, andana.....o altres zones destinades 
al trànsit de vianants. 

Vist que l’agent municipal denunciant no va notificar la denúncia a l’acte per estar 
prestant un altre servei prioritari, segons indica la butlleta. 

Vist que  la ciutadana MFG en data 27 de febrer va personar-se a Correus per  
recollir una notificació de l’Ajuntament i que el 29 de febrer de 2012 presenta escrit 
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de reclamació, en el que exposa la seva sorpresa al veure que es tractava d’una 
providència de constrenyiment, quan era la primera noticia de la suposada infracció, 
de la que la varen informar telefònicament a l’Ajuntament. 

Vista i examinada la documentació de l’expedient administratiu, resulta que 
l’Ajuntament va procedir a fer els tràmits de comunicació, seguint els protocols 
establerts, intentant la comunicació per correu certificat, donat que l’agent, al·legant 
que estava fent un servei prioritari, no havia deixat butlleta ni l’havia donat en mà. 
Que figura, formalment, un avis de recepció tramitat per correus, on l’empleat de 
correus fa constar que el 12 d’agost i el 14 d’agost ha fet l’intent de notificar, sense 
èxit, deixant constància de l’absència de la titular de la notificació. 

Vist que la reclamació presentada per la ciutadana, el 29 de febrer de 2012, 
interpretat com a recurs de reposició, va ser contestat per decret d’alcaldia el 16 de 
juny de 2014, i notificat posteriorment, el 26 de juny de 2014, fent-se constar la 
desestimació per l’extemporaneïtat del recurs. 

Considerant que no és la primera vegada que el Defensor té ocasió d’examinar 
situacions com la que aquí s’exposa, relativa a la ineficiència del Servei de Correus, 
que per motius inexplicables ocasiona situacions de veritable indefensió envers la 
ciutadania quan les notificacions no es fan amb la cura i l’eficàcia necessàries, 
ocasionant que l’administració, formalment, pugui donar per notificada una multa o 
resolució sense que aquesta hagi arribat a coneixement de la persona afectada. I no 
es tracta de posar en qüestió la afirmació de l’empleat de Correus, conforme la 
persona a la que es dirigia una notificació era absent, es tracta de posar en qüestió 
el fet de si l’empleat va deixar avís o no de tal intent de notificació. 

Considerant que no es pot pensar de manera acrítica i generalitzada que els 
ciutadans sempre menteixen o actuen en contra dels interessos de les 
administracions, i tant mateix, dels seus propis, cal analitzar i valorar la seva 
trajectòria cívica en situacions com la que estem analitzant.  

Considerant que no hi ha motiu raonable ni objectiu que justifiqui que la ciutadana 
queixant no volgués recollir o donar-se per notificada de la comunicació d’una sanció, 
quan queda patent en el procés seguit que va ser ella la que va acudir a l’oficina de 
Correus per recollir la notificació que va resultar ser la corresponent al procediment 
executiu, tot ignorant el seu contingut, motiu pel qual va telefonar a l’Ajuntament, 
estranyada de que rebés un avís de constrenyiment i en canvi no hagués rebut l’avís 
de comunicació inicial de la sanció, el de voluntària. 

Considerant, a més, que s’ha de lamentar que un escrit o reclamació d’una ciutadana 
presentat el 29 de febrer de 2012 hagi estat contestat per l’Ajuntament el 26 de juny 
de 2014, havent transcorregut més de 2 anys. 

Atenent totes les circumstàncies concurrents i els arguments i fets abans exposats, a 
criteri del Defensor, en el procediment seguit, al marge de lamentar el temps 
excessiu transcorregut des de juny de 2011 a juliol de 2014, procedeix formular la 
següent 
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RECOMANACIÓ 

Que formalment es retrotreguin els efectes del procediment sancionador generat per 
la butlleta número 50343415, al moment de la notificació inicial, donant la possibilitat 
a la ciutadana d’abonar la sanció amb el 50% de bonificació. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/203 

DECISIÓ 

En data 28 de febrer de 2014, la ciutadana EBT es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una sanció imposada per estacionar en espai amb horari 
limitat, reservat com a zona verda, per impossibilitat de poder fer, prèviament el 
pagament.  

La sanció va estar imposada 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.” 

Els fets ocorreguts van ser els següents:  

La senyora EBT, en data 28 de febrer de 2014, va estacionar el vehicle matrícula 
7507HFF en zona verda al carrer Sèquia.  

Quan es va disposar a pagar, es va trobar que havien canviat les màquines 
expenedores, no en va entendre el funcionament i no va poder pagar.  

Es va personar ràpidament a les oficines de la Policia municipal del carrer Bacià amb 
la intenció de poder anul·lar la denúncia. Un agent la va informar que ells no podien 
ni anul·lar, ni cobrar, que tot això ho gestionava l’empresa concessionària i que 
plegaven a les vuit i que per tant havia de trucar o demanar la informació en horari 
de l’empresa. La senyora EBT és de Parlavà i li era complicat de tornar l’endemà 
dissabte, per anul·lar la denúncia.  

Considerant que, aquest defensor ha rebut alguna queixa referent al funcionament 
de les noves màquines expenedores, un tant complicat, sobretot els primers dies de 
la seva posada en marxa, havent constatat ell mateix, aquesta dificultat.  
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Considerant que quan es van posar en funcionament, i com a dificultat afegida, 
només s’acceptava el pagament amb targetes de la Caixa, circumstància que en 
limitava també el seu ús. 

Considerant que la senyora EBT va voler resoldre la situació i va anar a la Policia 
Municipal amb aquesta intenció. 

Atès tot l’exposat el defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que es prenguin les mesures necessàries per tal que en d’altres ocasions en les que 
es posi en funcionament un nou servei per la ciutadania, no es faci fins que no s’hagi 
comprovat que el seu funcionament es comprensible per la ciutadania, amb igualtat 
de condicions i sense discriminacions d’ús. 

I atenent la sol·licitud de la queixant, i atès el mal i complicat funcionament de les 
màquines expenedores, en la data que ens ocupa, i atesa la intenció de resoldre la 
situació anant a la seu de la Policia Municipal, s’anul·li la denúncia amb número de 
butlleta 71450632.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/204 

DECISIÓ 

En data 11 de juliol de 2014, el senyor PVT presenta una queixa a l’Oficina del 
Defensor en relació amb l’expedient sancionador generat per una sanció per excés 
de velocitat, que va cometre el dia 24 de juliol de 2013.  

Examinat l’expedient i analitzats els documents relatius al problema exposat, cal 
deixar constància dels següents fets que de forma objectiva apareixen i es constaten 
dels documents revisats: 

a) El dia 24 de juliol de 2013, per mitjans de captació i reproducció d’imatges 
l’Ajuntament té constància que el vehicle OPEL CORSA, matrícula 9807HND, 
titular de TCV, ha excedit de la velocitat autoritzada, quan circulava per el 
carrer Barcelona, a l’alçada del número 164 i a rel de tal infracció, el dia 10 de 
setembre s’emet la corresponent notificació de la denúncia, que, la senyora 
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TCV deuria rebre uns dies més tard, amb la sanció de 100 €, amb la 
possibilitat de pagar amb bonificació del 50%. 

b) El senyor PVT, marit i conductor del vehicle en el moment de ser denunciat, 
va telefonar a l’Ajuntament i va demanar informació de com havia de procedir 
per tal que la denúncia anés a nom seu. Li van dir que hi havia un formulari 
per canviar de nom la denúncia i que ho podia fer per internet, doncs el 
senyor PVT i la seva esposa viuen fora de Girona. També va preguntar si 
havia de pagar la multa i li van dir textualment: “Ja rebrà a casa una nova 
multa al seu nom i amb uns nous terminis per poder-la pagar amb el 
descompte”. En data 20 de setembre va enviar per internet el formulari 
degudament complimentat, per tal d’identificar-se com a conductor 
responsable de la infracció.  

c) Com que no rebia la notificació que havien anunciat, a nom seu, va tornar a 
telefonar i li van dir que esperés que ja arribaria, que solien tardar entre un i 
dos mesos.  

d) Finalment en data 19 de novembre va arribar una notificació, però era la de la 
providència de constrenyiment, en la que se li reclamaven els 100 € de la 
multa, més un 20 % de recàrrec per impagament dins de termini.  

e) Ràpidament es va posar en contacte amb el Departament de Multes i  aquest 
cop li diuen: “home, si el canvi de nom de la multa el fa vostè mateix ja se’l 
considera informat i no es genera una multa nova”. Informació que fins aquell 
moment mai havia rebut. També li comuniquen que si no vol ser embargat ha 
de pagar la multa i el recàrrec corresponent, cosa que va fer ràpidament i 
també que si vol, pot fer una reclamació, cosa que també va fer davant de 
l’Ajuntament. 

f) Finalment, rep la denegació de la reclamació perquè s’ha presentat fora de 
termini.  

Considerant les diverses circumstàncies concurrents, partint del principi, reiterat per 
aquest Defensor de forma persistent, de que el ciutadà té dret a fiar-se i a confiar de 
les informacions facilitades per l’Ajuntament i per els departaments i serveis 
col·laboradors.   

Considerant que no és la primera vegada que aquesta informació, totalment errònia, 
es facilita a la ciutadania, doncs tenim altres recomanacions en aquest sentit.  

Considerant que el ciutadà ha demostrat que no va actuar de mala fe, doncs en tot 
moment es va mostrar disposat a pagar la multa, però, i seguint les instruccions que 
l’Ajuntament li va donar, amb la possibilitat d’identificar-se com a conductor i amb el 
50% de descompte. I que en diverses ocasions va estar en contacte telefònic amb 
serveis de l’Ajuntament, per informar-se i actuar correctament. 

Per tant, atès tot el exposat i a tenor dels anteriors fets i arguments, el Defensor de 
la Ciutadania ha decidit fer la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es revisi l’expedient sancionador número 1082309 i es retorni el import 
corresponent, donant la possibilitat al ciutadà, de pagar amb el 50% de bonificació, 
quedant degudament constatat que va seguir el procediment, segons les 
informacions que li anaven donant des del mateix Ajuntament, i que s’adoptin les 
mesures per tal que aquest fet, que ja és reincident, no torni a succeir i s’informi 
degudament la ciutadania d’aquest procediment d’identificació del conductor 
responsable d’una infracció i de les seves conseqüències en l’import i possibilitats de 
pagament de la corresponent sanció.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/207 

DECISIÓ 

En data 16 de juliol  de 2014, el ciutadà FVM, ha formulat queixa a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, contra una actuació administrativa derivada d’una sanció 
de trànsit, desprès d’haver presentat diversos escrits d’al·legacions. 

Segons la butlleta de sanció, els fets i les circumstàncies que han donat lloc a la 
imposició de la multa són els següents: 

Dia, hora i lloc de la denuncia: 5 d’abril de 2014, a les 07.47H., al carrer Barcelona, 
68-80. 

Fet: no respectar el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor. 

Vist que a les al·legacions del ciutadà queda constància de voler assumir la 
responsabilitat per una infracció que no es posa en qüestió, i que és haver passat un 
semàfor quan acabava de posar-se vermell, i que el que pretenia era comunicar les 
dades de la persona que conduïa el vehicle, al moment de la infracció. 

Vist que el 14 de maig es notifica al titular del vehicle la sanció a que es fa referència 
més amunt, i que l’esmentat titular, FVM, el dia següent , és a dir el 15 de maig de 
2014, dirigeix escrit, per fax, a l’Administració Municipal, comunicant que el 
conductor del vehicle, en el moment de la infracció comesa, no era el propietari 
titular del vehicle sancionat, sinó una altra persona, MVM, donant les dades i 
identificant-la expressament, amb l’adreça i el DNI, d’acord amb el que s’indica en el 
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revers de la butlleta de sanció: “En cas que el titular d’aquesta notificació no 
sigui l’infractor, disposeu de 15 dies naturals per identificar la persona 
infractora, d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1980”. 

Vist que hi ha constància que a la seu de la policia municipal, i per tant a 
l’Administració Municipal, s’ha rebut tal comunicació, però que segons han indicat 
des de tal organisme no varen poder telefonar al titular del vehicle per indicar-li que 
la forma en que ho havia de fer era per correu o personalment. 

Vist que, posteriorment, concretament cap a finals de juliol de 2014, es torna a 
remetre al titular del vehicle la mateixa butlleta de sanció, ja sense la possibilitat 
d’acollir-se al benefici de pagar amb el 50%, i indicant “Atès que no s’han 
presentat al·legacions contra la denúncia dins del termini establert”, sense 
fer cap referència al fax rebut el 15 de maig de 2014, pel qual s’identificava 
correctament a la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció. 

Vist que el titular, un cop rebuda la nova notificació, al juliol, formula nou escrit 
davant l’Ajuntament, presentat el dia 1 d’agost de 2014 i dirigit a Mobilitat - 
Departament de Multes, amb número de Registre d’entrada 2014039970, on fa 
constar el següent: “ Comunicar que en data 15 de maig vaig enviar un fax on 
donava les dades del conductor del meu vehicle els dia dels fets, del que us 
envio còpia i comprovant de l’enviament. Que en data posterior vaig 
telefonar al departament per dir que havia enviat el fax, i que no havia 
rebut la causant de la infracció la corresponent denúncia al seu nom. Em 
varen comunicar que tenien el fax, però que el procediment no era vàlid. 

Per la meva ignorància i manca d’informació ara em trobo que ha passat el 
temps de pagament i he rebut de nou la denúncia al meu nom, per tot això 
demano que s’accepti el recurs i s’enviï la denúncia a l’infractor per poder 
fer el pagament amb el corresponent descompte. A l’espera de la vostra 
comprensió os envio aquesta carta signada i original. FVM ”. 

Vist que l’Ajuntament no ha donat contesta a l’escrit entrat pel queixant, FVM, a data 
d’avui, havent-se limitat a fer constar en la resposta a l’anterior comunicació, de data 
d’emissió 15 de juliol 2014, que no s’havien presentat al·legacions contra la denúncia 
dins del termini establert. 

Considerant que el tema plantejat posa sobre la taula, no la disconformitat amb la 
sanció imposada per una infracció de trànsit, sinó amb els tràmits i les conseqüències 
derivades d’actuacions i fets posteriors a la notificació de la sanció, i que fan 
referència a la identificació de la persona infractora i de la possibilitat legal de dirigir 
contra aquesta les conseqüències de la sanció. 

Considerant que el titular del vehicle va complir amb l’obligació legal de posar en 
coneixement de l’administració el nom i les dades identificatives de la persona 
infractora, i que el present cas posa de relleu la manca de coordinació i eficàcia de la 
pròpia Administració Municipal, doncs un cop rebut el fax pel que es posava en 
coneixement de l’òrgan sancionador la persona responsable de la infracció, no era 
exigible al titular del vehicle personar-se o dirigir una carta per correu. I que en tot 
cas, si així fos, des de la pròpia administració se li hauria d’haver comunicat 
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oportunament i dintre del termini que facilités el compliment de la sanció, sense 
recàrrecs, aquesta exigència, tenint, a més en compta, que el ciutadà es va posar 
posteriorment en contacte telefònic amb la seu de la Policia Municipal. 

Considerant que l’Administració te la facultat de revisar els seus propis actes, en ares 
a corregir errors o deficiències, o simplement per facilitar a la ciutadania el 
compliment de les seves responsabilitats i obligacions, especialment quan hi ha 
manifesta i clara voluntat per part de la persona afectada de complir amb les seves 
obligacions. 

Considerant que, a la vista dels fets, hi ha constància de col·laboració per part del 
titular del vehicle sancionat en ordre a aclarir i determinar la persona responsable de 
la infracció comesa, i no discutida, el Defensor entén que no és lícit, ni respon a les 
exigències d’una mínima justícia, fer culpable d’una infracció al titular del turisme 
sancionat, quan aquest ha demostrat, de forma objectiva i documentada, que ha 
posat en coneixement de l’Administració Municipal les dades necessàries per exigir el 
compliment de la sanció de qui havia comés la infracció. 

Per tant, partint dels fets acreditats i dels raonaments abans exposats, el Defensor 
de la Ciutadania formula la següent   

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte el requeriment i la sanció imposada al ciutadà FVM, es 
revisi i s’anul·li el procediment incoat contra el mateix, retrotraient els efectes al 
moment en que aquest ciutadà va facilitar a la Policia Municipal la identificació de la 
persona que conduïa el seu vehicle al moment de la infracció, amb les conseqüències 
legals que procedeixin, tant per respecte a la realitat acreditada, com per la 
necessitat d’aplicar les normes amb equitat i proporcionalitat, essent necessari 
recordar a totes les àrees de l’Administració l’obligació de treballar coordinadament 
per afavorir l’eficàcia i l’eficiència del servei públic, i únic, que entre tots es presta a 
la ciutadania. 

Que s’adoptin les mesures pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui per 
mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la 
Llei 30/1992. 
 
Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/213 

DECISIÓ 

En data 22 de juliol de 2014, la ciutadana, CCB, es persona davant el Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa contra una sanció imposada per la Policia Municipal, en 
base a les al·legacions i fets que especifica en l’escrit de queixa, i que fan referència 
a dos motius: un relatiu a la existència de senyals horitzontals, al paviment, que 
causen confusió i un altre a que la indicació de la senyal vertical només està en 
català. 

Vist que segons les dades que consten a la butlleta de sanció, les circumstàncies que 
motivaren la mateixa són les següents: 

Dia, hora i lloc de la sanció: 29 d’abril 2014, a les 08.22h, al Passeig José Canalejas, 
1. 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de 
càrrega i descàrrega, llevat dels autoritzats.  

Vist que la ciutadana, amb disconformitat amb la sanció, va formular, per escrit del 8 
de maig de 2014, al·legacions, concretant-les en dos causes: en la primera al·lega 
que les indicacions de la senyal vertical només figura en català, incomplint el que 
disposa l’article 138 del Real Decreto 1428/2003, afegint , a més, que les indicacions 
de tal senyal no són prou clares, aportant fotografia de la mateixa. I en segon lloc 
al·lega que les senyals horitzontals també induïen a confusió, al figurar unes pintures 
blanques sobre d’altres de color groc. 

Vist que la resposta donada a la ciutadana, tot contestant la seva reclamació o escrit 
d’al·legacions,  no contesta els motius al·legats per la mateixa, limitant-se a indicar 
de forma rutinària que “atès que les actuacions practicades permeten donar per 
provada la realització dels fets denunciats, que el procediment seguit ha sigut 
l’adequat a la normativa vigent i que no es consideren pertinents proves addicionals, 
s’han desestimat les al·legacions presentades en el seu moment.”  

Considerant que  les resolucions administratives, especialment les que resolen temes 
relatius a sancions o obligacions, i que limiten els drets de la ciutadania o 
representen una càrrega, s’han de motivar i han de donar resposta clara i objectiva a 
les al·legacions i fets oposats per la persona afectada. 

Considerant, com en d’altres ocasions ha tingut ocasió d’expressar el Defensor de la 
Ciutadania, que per part de l’Administració Municipal i els seus servidors és necessari 
i imprescindible evitar situacions de confusió o indicacions que indueixin a error a la 
ciutadania. 

Considerant que, sense pronunciar-nos sobre el contingut de l’article 138 del Real 
Decreto 1428, extrem que hauria d’haver estar contestat per l’instructor de 
l’expedient sancionador, i partint de que la signant ha formulat la seva queixa en 
català, extrem que posa de relleu que ella no tenia cap excusa per no entendre el 
contingut de la senyal vertical, si que és obligatori analitzar tant el contingut de la 
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senyal vertical com les senyals pintades al paviment existents davant el número 1 del 
Passeig José Canalejas. 

Considerant, doncs, tant el text de la senyal vertical, com les línies pintades existents 
en tal lloc, acreditades per fotografies aportades per la ciutadana sancionada, és 
criteri del Defensor, en defensa del dret de la ciutadania, que les senyals indicades 
han de ser totalment clares i no han de deixar lloc al dubte o la confusió, i no essent 
així, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana CBC en el butlletí de 
denuncia número 146007164, pels motius indicats en les consideracions abans 
exposades, adoptant-se les mesures pertinents, d’acord amb la Llei reguladora de la 
jurisdicció, 30/1992, i al mateix temps s’acordi actuar en totes aquelles ocasions en 
que el canvi de senyals horitzontals puguin induir a confusió, com és el cas, deixant 
al paviment només la senyal vigent i procedint a esborrar les línies d’indicacions 
anteriors. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/227 

DECISIÓ 

En data 28 d’agost de 2014, la ciutadana SSC, es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i formula queixa contra una sanció imposada per la Policia Municipal el 
dia 3 de juliol de 2014. 

Vist que segons la butlleta de sanció, les circumstàncies de la mateixa són les 
següents: 

Dia, lloc i hora: 3 de juliol de 2014, carrer Sol,24, a les 15.50 hores 
Fet sancionat: Estacionar sobre la vorera. 
 
Vist que la ciutadana ha esgotat tots els tràmits de reclamació davant l’Ajuntament, 
havent formulat inicialment unes al·legacions, posteriorment recurs de reposició, 
entrevista a les oficines de la Policia Municipal al carrer Bacià i finalment recurs 
extraordinari, que han estat desestimats, sense que en cap de les resolucions 
desestimatòries es doni resposta a les causes i fets exposats per la queixant. 
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Vist que, en resum, la ciutadana queixant al·legava que l’estacionament va ser pel 
temps imprescindible de recollir dos fills petits que anaven i estaven inscrits al casal 
d’estiu, organitzat per l’Ajuntament, a l’escola Annexa Joan Puigbert  i que s’havien 
quedat a dinar, i que en el lloc on va fer la parada va tenir cura de que no molestés 
els pas de vehicles ni de vianants, havent aportat a l’expedient corresponent còpia 
del llibre de família i acreditació de l’assistència dels fills a l’esmentat casal, i que els 
fills eren de 5 i 7 anys. 

Considerant que els raonaments i fets aportats per la queixant mereixien, quan 
menys, alguna referència i valoració per part de les instàncies administratives de 
l’Ajuntament en les seves successives resolucions desestimatòries. 

Considerant que en diverses ocasions, fins i tot en l’exposició anual de la memòria 
del Defensor, aquest ha remarcat la necessitat de contestar les al·legacions i les 
proves que els ciutadans aporten a l’expedient administratiu en temps i forma i 
motivant la contesta o resolució. 

Considerant que, una vegada més, s’ha de lamentar que l’actuació de l’administració 
municipal s’hagi limitat a donar per irrebatible la simple fotografia d’un moment 
puntual, com si fos tota la realitat la dibuixada per l’agent policial, que el Defensor no 
nega, però que cal modelitzar-la i flexibilitzar-la atenent les diverses circumstàncies 
concurrents, si no volem caure en un servilisme legalista i en una posició 
deshumanitzada, que es desentén la realitat objectiva que va més enllà d’una simple 
fotografia. 

Considerant que la queixant havia anat a recollir, prèviament una nena de 2 anys, de 
la guarderia Sol Solet i seguidament va intentar trobar un estacionament prop de 
l’escola Annexa Joan Puigbert i que no trobant cap espai, va aparcar 
momentàniament al carrer Sol,24, per recollir els altres dos fills. 

Considerant que essent una zona d’equipaments no hi ha espais adequats ni 
suficients per estacionar, sobretot prop de l’escola esmentada.  

El Defensor, atenent les diverses dades i circumstàncies acreditades en el mateix 
procediment, i aplicant el principi d’equitat, que exigeix valorar les circumstàncies 
concretes per evitar una greu injustícia per una aplicació literal i formal de la norma 
aplicable, i el principi de proporcionalitat, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’anul·li la sanció imposada a la ciutadana SSC, en la butlleta 50414604, en base 
als raonaments abans exposats i s’adoptin les mesures legals pertinents  per donar 
viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors 
d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 
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RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/241 

DECISIÓ 

En data 12 de setembre de 2014, el ciutadà SLE formula queixa per disconformitat 
amb la resolució a les al·legacions presentades contra una sanció imposada per 
estacionar en zona reservada per a persones amb discapacitat. 

Vist que segons la notificació de la denúncia número 146013063, les dades que 
figuren a la mateixa són les següents: 

Dia, lloc i hora: 18 de febrer de 2014, a les 16.21, al carrer Barcelona  

Fet sancionat: Estacionar a les zones d’estacionament per ús exclusiu de persones 
amb discapacitat. 

Vist que el reclamant ha formulat al·legacions contra la sanció i la retirada del seu 
vehicle per part de la grua i que han estat desestimades, quedant oberta la 
possibilitat d’acudir al Defensor per tal d’analitzar i valorar les circumstàncies 
concurrents. 

Vist que el queixant fa constar que és el conductor habitual de la seva esposa, que 
acredita que és titular no conductor, de targeta de discapacitat, i que per tant té dret 
a aparcar en espais exclusius per a persones discapacitades.  

Vist que el queixant reconeix que la targeta podia haver caigut del lloc on diu que la 
va posar, fet que queda corroborat amb la fotografia aportada per la mateixa Policia 
Municipal en la que no s’hi veu la targeta en exposició, i per tant podem concloure 
que l’actuació de la grua va ser correcta.   

Considerant els fets anteriors, és precís deixar constància que el queixant reuneix 
tots els requisits necessaris per poder estacionar en lloc limitat per a discapacitats, 
com a conductor habitual de la seva esposa, que disposa de la corresponent targeta i 
té una greu limitació física del 65% i necessitat d’una tercera persona per els seus 
desplaçaments.  

Considerant que la possibilitat que la targeta es desplacés del lloc on hauria d’estar, 
o tanmateix que el seu titular oblidés de posar-la, no pot justificar la sanció o multa 
per estacionament indegut, com s’ha fet, havent fet cas omís a les seves al·legacions 
i proves.  

Considerant que la grua municipal va actuar complint els requisits legals, a la vista de 
que la targeta no era visible en la part davantera del vehicle i que per tant era 
impossible que, en aquell moment, l’agent actuant, estigués assabentat de la 
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possibilitat de que el vehicle fos titular d’una persona amb dret a estacionar en lloc 
reservat per a discapacitats.   

A tenor dels fets i raons abans indicats, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es consolidi l’abonament de la taxa de la grua municipal referida, però que es 
deixi sense efecte la sanció imposada al queixant en la butlleta de denúncia 
146013063 perquè acredita ser conductor habitual de la seva esposa que és titular, 
amb ple dret, de targeta que li permet l’estacionament limitat per a minusvàlids. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/245 

DECISIÓ 

En data 18 de setembre de 2014, el ciutadà AME, formula queixa davant el defensor, 
contra el procediment de notificació seguit per una sanció imposada per excés de 
velocitat, de la que manifesta haver-ne tingut coneixement quan ja no tenia opció de 
pagar amb el 50%. 

Vist que la notificació de denúncia la va rebre el titular del vehicle JMBP, que va 
identificar el seu gendre i conductor del vehicle en el moment de la infracció.  

A partir d’aquest moment les notificacions ja van dirigides a l’infractor senyor AME 
que, després dels preceptius intents, amb el resultat d’absent, no rep la notificació 
de la denúncia, que li permetia pagar amb el descompte del 50%. 

Considerant que en data 15 de maig de 2014 el ciutadà AME rep la notificació de la 
sanció, i per tant sense la possibilitat de poder pagar amb bonificació.  

Considerant que el ciutadà que se sent agreujat, es dirigeix a la Policia Municipal per 
demanar justificació d’aquesta manca de notificació i li mostren que es va intentar en 
dues ocasions la notificació de la denúncia i que teòricament el carter havia de deixar 
l’avís que li donava opció a recollir la notificació per tal de poder pagar amb la 
reducció corresponent. 
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Visc que en motiu d’aquesta manca de notificació ha perdut el dret de poder pagar 
amb el 50% de reducció, es dirigeix a l’oficina de Correus per tal de posar ho en 
coneixement del cap dels repartidors de la seva zona i li donen la opció de fer una 
reclamació. Cosa que fa immediatament, rebent resposta en el següent sentit:  

“A pesar de no poder informarle sobre las causas que han motivado que usted no 
haya podido disponer del aviso, se han dado instrucciones para que se realice un 
seguimiento sobre la correcta ejecución en la distribución en su domicilio, con el fin 
de evitar incidencias como la que nos comunica. Lamentamos las molestias 
ocasionadas y agradecemos que lo haya puesto en nuestro conocimiento.” 

Atès que el ciutadà assegura i vol deixar constància que aquest avis no el va rebre 
mai.  

Atès que el ciutadà adjunta diverses fotografies en les quals es veuen els avisos de 
Correus fora de les bústies, en el seu domicili. 

Considerant que no és la primera vegada que el Defensor té ocasió d’examinar 
situacions com la que aquí s’exposa, relativa a la ineficiència del Servei de Correus, 
que per motius inexplicables ocasiona situacions de veritable indefensió envers la 
ciutadania quan les notificacions no es fan amb la cura i l’eficàcia necessàries, 
ocasionant que l’administració, formalment, pugui donar per notificada una multa o 
resolució sense que aquesta hagi arribat a coneixement de la persona afectada. I no 
es tracta de posar en qüestió la afirmació de l’empleat de Correus, conforme la 
persona a la que es dirigia una notificació era absent, es tracta de posar en qüestió 
el fet de si l’empleat va deixar avís, dins la bústia corresponent, o no ho va fer, de tal 
intent de notificació, deixant el ciutadà, en aquest cas, sense la possibilitat de poder 
anar a l’Oficina de Correus a recollir la notificació i poder pagar amb reducció.  

Considerant que no es pot pensar de manera acrítica i generalitzada que els 
ciutadans sempre menteixen o actuen en contra dels interessos de les 
administracions, i tant mateix, dels seus propis, cal analitzar i valorar la seva 
trajectòria cívica en situacions com la que estem analitzant.  

Considerant que no hi ha motiu raonable ni objectiu que justifiqui que el ciutadà 
queixant no volgués recollir o donar-se per notificat de la comunicació d’una 
denúncia, quan queda patent en el procés seguit que va ser ell qui va acudir a 
l’oficina de Correus per recollir la notificació que va resultar ser la corresponent a la 
de la sanció, tot ignorant el seu contingut, motiu pel qual va telefonar a 
l’Ajuntament, estranyat de que rebés un avís en el que se li notificava aquesta 
sanció, sense possibilitat de reducció i en canvi no hagués rebut l’avís de 
comunicació inicial de la denúncia, que si li permetia pagar amb bonificació.  

Atenent totes les circumstàncies concurrents i els arguments i fets abans exposats, a 
criteri del Defensor, en el procediment seguit, procedeix formular la següent 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

120 

RECOMANACIÓ 

Que formalment es retrotreguin els efectes del procediment sancionador generat per 
la butlleta número 51071684, al moment de la notificació de la denúncia, donant la 
possibilitat al ciutadà d’abonar la sanció amb el 50% de bonificació. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/247 

DECISIÓ 

En data 23 de setembre de 2014, la ciutadana RCB es persona a l’Oficina del 
Defensor i formula queixa contra una sanció imposada, per estacionar en espai amb 
horari limitat, reservat com a zona blava, per impossibilitat de poder fer prèviament, 
el pagament.  

La sanció va estar imposada 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.” 

Els fets ocorreguts van ser els següents:  

La senyora RCB, en data 17 de juliol de 2014, va estacionar el vehicle matrícula 
2128HBJ en zona blava a l’Avinguda de Sant Narcís.  

Quan es va disposar a pagar, es va trobar que les màquines expenedores, de la 
zona, no funcionaven. Com que s’havia assabentat que l’Associació de Veïns no 
estava d’acord amb les zones de limitació horària, es va pensar que aquest no fos el 
motiu pel qual les màquines no estaven operatives. 

 Anava carregada i havia de portar el seu net i uns paquets a casa la seva filla i 
finalment ho va fer, sense sortir-se’n de poder fer el pagament en cap de les 
màquines més properes.  

Quan va anar a recollir el vehicle va veure que havia estat sancionada i va anar al 
Centre Cívic, on hi ha la seu l’AAVV del barri i casualment va trobar un regidor de 
l’Ajuntament reunit amb membres de l’AAVV i li va exposar la dificultat i problema 
que havia tingut amb les màquines expenedores de tiquets de les zones amb 
limitació horària.  
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El regidor la va atendre i li va dir que fes al·legacions a la denúncia, que parlaria amb 
el regidor de Mobilitat per tal de poder resoldre el tema.  

En data 18 de juliol va fer al·legacions que van ser desestimades. 

Considerant que, aquest defensor ha corroborat amb el propi regidor la versió de la 
ciutadana que, efectivament li va exposar la dificultat i impediment que va tenir a 
l’hora de voler pagar i obtenir el tiquet corresponent, per manca de funcionament de 
les màquines expenedores.   

Considerant que la ciutadana no tenia cap interès en no fer efectiu el pagament del 
tiquet, ni el d’anul·lació de la denúncia, tot prenent-se la molèstia de desplaçar-se al 
Centre Cívic a exposar el cas.   

Atès tot l’exposat el defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Atenent la sol·licitud de la queixant, i atesa la intenció de resoldre la situació anant al 
Centre Cívic del barri, fet que ha estat corroborat per les mateixes declaracions del 
regidor que la va atendre, s’anul·li la denúncia amb número de butlleta 71481264.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/254 

DECISIÓ 

En data 1 d’octubre de 2014, el ciutadà JRL, formula queixa contra el procediment de 
notificació seguit per una sanció per excedir la velocitat permesa a la carretera de 
Santa Coloma, i fa constar haver-ne tingut coneixement quan ja no va tenir opció de 
pagar amb bonificació.  

Vist que segons la butlleta de sanció, les circumstàncies de la mateixa són les que 
s’indiquen a continuació: 

Lloc, dia i hora: carretera de Santa Coloma, 83, el dia 21 de novembre de 2013 a les 
11.18 h. 
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Fet denunciat: circular a més de 80 km/h sent la velocitat màxima autoritzada 50 
km/h per velocitat genèrica urbana. 

Vist que  el ciutadà JRL en data 16 de maig rep, per primera vegada, notificació de la 
sanció imposada per excés de velocitat, de 400 € i 4 punts, el dia 22 de novembre de 
2013, sense possibilitat de poder pagar amb el 50 % de bonificació.  

Vista i examinada la documentació de l’expedient administratiu, resulta que 
l’Ajuntament va procedir a fer els tràmits de comunicació, seguint els protocols 
establerts, intentant la notificació de la denúncia, i essent finalment publicada al 
TESTRA, el dia 6 de març de 2014.   

Posteriorment es notifica la sanció que és recollida pel ciutadà a la mateixa oficina de 
Correus en data 16 de maig de 2014. 

Vist que el ciutadà en assabentar-se de la sanció va presentar recurs a l’Ajuntament, 
en data 19 de maig de 2014, que va ser desestimat per Decret d’Alcaldia de 15 de 
setembre de 2014. 

Considerant que no és la primera vegada que el Defensor té ocasió d’examinar 
situacions com la que aquí s’exposa, relativa a la ineficiència del Servei de Correus, 
que per motius inexplicables ocasiona situacions de veritable indefensió envers la 
ciutadania quan les notificacions no es fan amb la cura i l’eficàcia necessàries, 
ocasionant que l’administració, formalment, pugui donar per notificada una multa o 
resolució sense que aquesta hagi arribat a coneixement de la persona afectada. I no 
es tracta de posar en qüestió la afirmació de l’empleat de Correus, conforme la 
persona a la que es dirigia una notificació era absent, es tracta de posar en qüestió 
el fet de si l’empleat va deixar avís o no de tal intent de notificació, per les greus 
conseqüències que això comporta per a la persona afectada. 

Considerant que no es pot pensar de manera acrítica i generalitzada que els 
ciutadans i ciutadanes sempre menteixen o actuen en contra dels interessos de les 
administracions, i tanmateix, dels seus propis, cal analitzar i valorar la seva 
trajectòria cívica en situacions com la que estem analitzant.  

Considerant que no hi ha motiu raonable ni objectiu que justifiqui que el ciutadà 
queixant no volgués recollir o donar-se per notificat de la comunicació d’una 
denúncia, pel seu interès, amb conseqüències econòmiques greus i perjudicials. 

Atenent totes les circumstàncies concurrents i els arguments i fets abans exposats, a 
criteri del Defensor, en el procediment seguit, procedeix formular la següent 

RECOMANACIÓ 

Que formalment es retrotreguin els efectes del procediment sancionador generat per 
la butlleta número 51069711, al moment de la notificació inicial, donant la possibilitat 
a la ciutadana d’abonar la sanció amb el 50% de bonificació. 
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Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania, i tanmateix, seria aconsellable que 
l’Ajuntament exigís de Correus una actuació més eficient i professional, per evitar 
situacions d’indefensió que tant greument perjudiquen la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/257 

DECISIÓ 

El ciutadà JRP, en data  2 d’octubre de 2014, formula queixa contra la imposició 
d’una sanció per suposat estacionament en lloc inadequat, compareixent 
personalment a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania i uns suposats danys produïts 
en el seu vehicle al ser retirat per la grua municipal. 

Vist que segons la butlleta de sanció corresponent, els fets i circumstàncies de la 
mateixa són els següents: 

Dia, hora i lloc: 19 de maig de 2014, a les 8.29 hores, al C/ Palafrugell,4. 

Fet denunciat: Estacionar un vehicle  a la vorera, andana, refugi…destinades al 
trànsit de vianants. 

Vist que el ciutadà formulà al·legacions, que varen ser desestimades, tant en relació 
a la sanció per estacionament com també contra l’actuació de la grua municipal, i per 
tant ha esgotat la via administrativa, podent acudir, com ho ha fet, al Defensor de la 
Ciutadania. 

Vist que el ciutadà al·legà, en via administrativa i ara davant el Defensor, que el lloc 
on va estacionar, al barri de Pedret, tocant al riu Ter, és un espai de terra situat 
davant el carrer Palafrugell, que sol ser utilitzat de forma habitual a les nits dels caps 
de setmana i també amb motiu d’esdeveniments a la ciutat, com el temps de flors o 
per fires de Sant Narcís, sense que en tals moments s’actuï per part de la Policia 
Municipal, ni de la grua, i que la vorera d’accés està rebaixada, que havia estacionat 
la nit del 18 de maig, darrer dia de l’Exposició de Flors d’aquest any i a l’endemà 
havia d’anar a treballar a Palafrugell, on havia de ser-hi a les 8’45 del matí.  

Vist que en el mateix escrit d’al·legacions el ciutadà ha comunicat a l’Ajuntament que 
quan va anar a recollir el seu vehicle, sorprenentment va constatar que la grua 
l’havia retirat, i que quan va acudir al dipòsit municipal es va trobar que s’havia 
trencat el fre de mà del vehicle, raó per la que va estar privat del mateix durant tres 
dies. 
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Considerant que, com he dit en altres ocasions, l’Administració i els seus servidors 
han d’actuar amb claredat i sense crear falses expectatives o confiances 
inadequades, sembla que en el present cas el ciutadà queixant actuà confiat en la 
pràctica observada en el temps, en l’espai on va estacionar. 

Considerant que cal que en tots aquells llocs que, per necessitat o simplement per 
costum, tot i no estar habilitat formalment com a zona d’estacionament, sol ser 
utilitzat habitualment, seria precís que s’adoptés un criteri uniforme i clar per part de 
l’Ajuntament i els agents municipals, i en tot cas senyalitzar amb els indicadors 
corresponents de prohibició, per no donar peu a confiances injustificades o situacions 
de confusió. 

Considerant que el ciutadà que s’ha adreçat al Defensor al·lega la inexistència de 
senyals que prohibeixin l’estacionament en aquell indret, que en moltes ocasions els 
agents municipals no fan cap actuació, i que no s’impedia la circulació de vianants. 

Considerant que abans de procedir puntualment a sancionar cal que l’Administració 
Municipal deixi clarament establert, i així es faci saber a la ciutadania, que en un 
determinat lloc no es consentiran més estacionaments. 

El Defensor de la Ciutadania, en atenció a tots els elements, fets i raonaments 
exposats, i en base a criteris d’equitat i justícia formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JRP, sense perjudici 
d’adoptar les mesures adients per deixar clarament establerta la prohibició 
d’estacionar a l’espai on ha estat sancionat, de forma clara i generalitzada, així com 
se li retorni també l’import abonat en concepte de taxa de la grua. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/265 

DECISIÓ 

En data 6 d’octubre, el ciutadà JMS formula queixa sobre la imposició d’una multa 
per suposat estacionament indegut en lloc reservat per a càrrega i descàrrega i la 
corresponent taxa per retirada del vehicle per la grua municipal, fets ocorreguts el 4 
d’abril de 2014. 

Vist que a la butlleta de sanció número 146026088, emesa el 4 d’abril de 2014,  es 
fan constar les següents dades: 

Lloc dia i hora: Plaça Catalunya,10,  el dia 4 d’abril de 2014, a les 12.15 h. 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a càrrega i 
descàrrega, llevat dels autoritzats. 

Vist que el referit ciutadà va acollir-se al pagament bonificat de la sanció, raó per la 
que ha quedat lliure la via per acudir al defensor, donat que el procediment 
administratiu ha conclòs. 

Vist que, tot i haver-se acollit al pagament bonificat, el ciutadà en qüestió va 
formular al·legacions a l’Ajuntament, en les que reconeixia els fets ocorreguts i 
explicava que disposa de targeta de minusvàlid que l’autoritza a estacionar en llocs 
de càrrega i descàrrega, però que aquesta, incomprensiblement, havia estat, 
segurament, retirada per la seva filla, que és deficient i és la persona per la que es 
disposa de tal autorització. 

Considerant el diversos fets, queda suficientment constatat que el sancionat disposa 
de targeta que acredita que està degudament autoritzat a estacionar en llocs com el 
que va donar peu a la sanció de la que es queixa. 

Considerant que el mateix queixant reconeix que, efectivament, al moment de la 
imposició de la sanció i la retirada per la grua del vehicle, no estava en lloc visible la 
targeta que autoritza l’estacionament, fet que ens indica que l’agent actuant va obrar 
correctament i va aplicar la normativa legal pertinent. 

Considerant però que, posteriorment, el ciutadà ha acreditat de forma evident i 
objectiva que és beneficiari de la targeta de minusvàlid, per raó de la minusvalidesa 
que aqueixa la seva filla, i que el motiu de l’estacionament referit era una gestió 
realitzada amb la dita persona, el defensor opina que si bé és procedent mantenir la 
taxa de la grua, perquè es va prestar el servei que ha generat la mateixa, caldria 
anul·lar la sanció per estacionament, per una qüestió d’equitat, sense posar en 
entredit l’actuació de l’agent. Però sembla que és raonable que un cop revisats els 
fets i les circumstàncies, i acreditada l’existència de targeta que autoritza 
l’estacionament en el lloc de càrrega i descàrrega, s’hagi d’acceptar que cal revisar la 
sanció imposada i anul·lar-la. 

Per tot el que s’ha exposat, el Defensor formula la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que, en base als motius i fets exposats, es mantingui el cobrament de la taxa per la 
intervenció de la grua municipal, però que s’anul·li la sanció pel suposat 
estacionament indegut, donat que s’ha acreditat que el sancionat gaudeix de la 
deguda autorització, tot i que, per error, en el moment de l’estacionament no hi 
havia la targeta en lloc visible.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/269 

DECISIÓ 

En data 10 d’octubre de 2014, el ciutadà JMDM es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una sanció per estacionar en zona reservada per a persones 
amb discapacitat. 

Vist que el ciutadà en qüestió, un cop notificat de la sanció, ha formulat al·legacions i 
recurs davant l’Ajuntament, ambdós desestimats, esgotant així la via administrativa, i 
havent donat la possibilitat de revisar la sanció imposada davant del defensor. 

Vist que les dades de la butlleta de sanció són les següents:  

Dia, hora i lloc de la sanció: 27 de gener 2014, a les 10.27 hores, al Passeig de la 
Devesa, a La Copa. 

Fet denunciat: Estacionar a les zones d’estacionament per a ús exclusiu de persones 
amb discapacitat. 

Vist que el ciutadà queixant és titular de targeta que l’autoritza a estacionar en llocs 
destinats a persones amb discapacitat, i que així ho va acreditar el mateix dia de la 
sanció, acudint a l’Ajuntament, demanant entrevista amb l’alcalde i el mateix regidor 
de via pública. 

Vist que reconeix que havia deixat al seu vehicle una còpia de la targeta, per 
ignorància de la obligatorietat d’exhibir l’original i per a que no li robessin, doncs, 
recentment, es donen aquests actes vandàlics, i que també es compromet a no 
recaure més en el fet de deixar una còpia o fotocòpia de la citada targeta. 
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Vist que la persona queixant és un ciutadà en perill d’exclusió social que viu gràcies a 
una ajuda d’uns 400 euros i que és perceptor d’ajudes puntuals de Caritas i Creu 
Roja i que la seva esposa està a l’atur involuntari. 

Considerant que la realitat innegable i objectiva és que la persona queixant pateix 
una discapacitat acreditada i reconeguda oficialment per l’organisme corresponent, 
que disposa de la targeta pertinent, que l’autoritza a estacionar en lloc destinat a 
persones discapacitades, i que per ignorància, el dia de la sanció, havia deixat al seu 
vehicle una fotocopia de l’esmentada targeta, però que immediatament va acudir a 
l’Ajuntament a explicar els fets. 

Considerant que la decisió del Defensor no pot modificar una resolució administrativa 
ni deixar sense efecte una sanció, però que és competència del Defensor analitzar 
totes les circumstàncies i proves dels casos que se li plantegen, partint de la legalitat 
però també de l’equitat, per cercar l’aplicació justa de les normes. 

Considerant que en el present cas, està acreditada de forma indubitada la condició 
de discapacitat del queixant, el seu reconeixement de que va deixar una còpia de la 
targeta original per ignorància, i la manifestació de que d’ara en endavant sempre 
deixarà l’original, com exigeix la normativa, en base al principi de proporcionalitat i 
d’equitat, el Defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que pels fets, proves i circumstàncies acreditades, tant en la via administrativa com 
davant el Defensor, es deixi sense efecte la sanció imposada, donat que s’ha 
acreditat que el sancionat gaudeix de la deguda autorització per estacionar en espais 
reservats per a minusvàlids.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/280 

DECISIÓ 

El ciutadà GRM, en data 23 d’octubre de 2014, es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania, en cadira de rodes i acompanyat de la seva esposa,  manté una 
entrevista i formula queixa contra una sanció de trànsit, que a continuació s’explicita, 
per entendre que no s’ajusta ni als fets objectius ni al dret aplicable. 
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Vist el contingut de la butlleta de sanció, s’ha d’indicar que l’actuació policial 
fonamenta la mateixa en les següents dades: 

Dia, lloc i hora:  30 d’abril de 2014,  carrer Joaquim Vayreda/ cantonada amb el 
carrer Güell, a les 11.20h. 

Fet denunciat: Estacionar un vehicle en zona senyalitzada com a reserva de càrrega i 
descàrrega, llevat dels autoritzats. Sanció:  200 euros 

Vist que a la mateixa butlleta de sanció, l’agent policial fa constar  expressament: 
“Targeta minusvàlid no llegibles les dades”. I posteriorment, quan es va demanar 
informe a l’agent, aquest ratifica la denuncia i al·lega “que és una fotocòpia”.  

Vist que el ciutadà sancionat, el mateix dia de la sanció, quan va sortir del metge 
especialista al que havia acudit a l’ABS del Güell, al veure la butlleta de sanció es va 
dirigir a la seu de la policia municipal, al carrer Bacià, per demanar que 
reconsideressin la multa, on hi va entrar amb la cadira de rodes, fet que va ocasionar 
que hagués d’esperar una bona estona abans no va poder accedir a les oficines, 
perquè havia de ser acompanyat per un agent, degut a la manca d’accés a aquesta 
oficina per a persones amb limitacions de mobilitat. Allà l’informen de que ja no 
poden fer res i que en tot cas s’haurà de desplaçar fins a l’Ajuntament, on algú el 
podria atendre. 

Vist que seguidament el ciutadà es dirigeix a l’Ajuntament, a la Plaça del Vi, també 
amb la cadira de rodes, on presenta al·legacions contra la sanció i acompanya còpia 
de la targeta d’autorització per a estacionar en llocs especials, deixant constància de 
la seva condició de minusvàlid, a les 13.52h del mateix dia 30 d’abril. 

Vist que el ciutadà no ha rebut cap contesta al seu escrit d’al·legacions realitzades el 
30 d’abril de 2014, i que acredita degudament la seva condició de minusvalidesa, 
tenint fins i tot adaptat el vehicle-turisme, Peugeot 308, matrícula 9883GYD, tot i que 
segons Correus el 20 i el 28 de juny es va intentar la notificació de la desestimació 
de les seves al·legacions. 

Vist que el dia 22 d’octubre al ciutadà, sense haver rebut contesta de cap classe ni 
cap comunicació al respecte de les al·legacions formulades el 30 d’abril, l’Ajuntament 
li ha notificat una providència de constrenyiment per import de 240 euros. 

Considerant que, abans d’entrar a analitzar el contingut de la butlleta de sanció, és 
precís deixar constància de la voluntat expressa i objectiva del ciutadà de reclamar 
contra la sanció imposada, tot acreditant de forma indubtable la seva condició de 
minusvàlid, la seva titularitat respecte al vehicle adaptat que condueix, el fet de que 
es trasllada amb cadira de rodes i que en el vehicle hi figura la documentació 
acreditativa de la seva situació. 

Considerant que en d’altres ocasions, el defensor ha posat de relleu la seva 
preocupació i disconformitat respecte al procediment seguit en quant a les 
notificacions per part de Correus, que sovint deixen en la indefensió, això si sense 
culpa de l’Ajuntament, a moltes persones que perden l’oportunitat de recórrer 
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administrativament resolucions de les que no han tingut coneixement, encara que 
quan passen a la via de constrenyiment, l’Ajuntament no té gaires dificultats per a 
les notificacions oportunes. 

Considerant que les dades concurrents posen de relleu, sense cap dubte, la condició 
de minusvàlid del ciutadà queixant, que el motiu d’aparcar en càrrega i descàrrega 
va ser acudir a un especialista de la Seguretat Social de l’ABS Güell, que el conductor 
del vehicle és ell mateix, que el mateix dia va intentar, en va,  que la pròpia Policia 
Municipal o els seus responsables tinguessin constància de la seva situació personal i 
que va formular les corresponents al·legacions, desestimades, incomprensiblement, 
sense que ell hagi rebut notificació alguna de tal desestimació. 

Considerant que inicialment, i com a persona humana que és, l’agent policial es 
podia haver equivocat en la seva apreciació respecte a si el vehicle sancionat estava 
facultat o no a estacionar en càrrega i descàrrega, però que un cop acreditada la 
realitat, l’Ajuntament i, especialment, l’Instructor de l’expedient sancionador tenien 
suficients dades com per entendre que no procedia mantenir la sanció, tant des del 
punt de vista de la justícia com de la proporcionalitat i l’equitat. No es pot ignorar 
que el ciutadà, ell mateix, és el titular del vehicle, que el té adaptat, que va amb 
cadira de rodes, que disposa de la targeta acreditativa de la seva condició de 
minusvalidesa. 

Considerant que les formalitats no poden prevaldre sobre la realitat objectiva, quan 
aquesta s’ha acreditat suficientment i de manera indubtable, com és el cas que ens 
ocupa, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, en atenció als fets i circumstàncies acreditats pel ciutadà GRM, que ha 
demostrat sobradament que és el titular i conductor d’un vehicle adaptat a la 
minusvalidesa que pateix, i no havent-hi cap motiu que justifiqui el manteniment de 
la sanció imposada en el butlletí de denúncia 146016102,  s’anul·li la mateixa. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/281 

DECISIÓ 

En data 23 d’octubre de 2014, el ciutadà, AGH, es persona a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i formula queixa sobre l’actuació d’un agent municipal i la decisió del 
mateix d’imposar-li dues multes en un marge de temps de dos minuts. 

El ciutadà diu estar conforme amb la primera sanció, però creu excessiva i injusta la 
segona, imposada pel mateix agent. 

Vist que segons la butlleta, la primera sanció se li imposa el 16 de setembre de 2014, 
a les 13.28 h, en front de l’Hipercor, essent el motiu al·legat “parar un vehicle on 
destorba la circulació dels vehicles”, i que tot seguit, a les 13.30 h se l’imposa una 
segona sanció per suposat gir a l’esquerra prohibit. La primera sanció se li notifica 
verbalment, no així la segona, tot i que posteriorment, tant una com l’altra li són 
notificades per escrit i per correu, al·legant l’agent sancionador, tant respecte a la 
primera sanció com a la segona que no se li van notificar a l’acte per trobar-se, 
l’agent, amb un altre infractor. 

Vist que el ciutadà ha formulat al·legacions, per escrit de 18 d’octubre de 2014, tot 
reconeixent la primera infracció, tot i que considera excessiva la rigorositat de 
l’agent, però manifesta la seva disconformitat amb la segona, indicant que no 
s’ajusta a la realitat el fet que l’agent sancionador estigués amb un altre conductor i 
tampoc pel que fa a la infracció.  

L’agent circulava amb un vehicle policial i la primera sanció li va notificar verbalment, 
sense baixar del vehicle. I pel que fa a la segona sanció al·lega el ciutadà, que viu al 
carrer Empúries, i aporta, talment com ho va fer en les al·legacions presentades a 
l’Ajuntament, prova fotogràfica i documental acreditatives de que, circulant pel carrer 
Martí Sureda i Deulovol s’incorporà a una altra via per dirigir-se al seu domicili, a 
través d’una línia longitudinal discontínua, com es pot apreciar a les fotos. En cap cas 
fa un canvi de sentit, ni de direcció. 

Considerant que l’agent sancionador, que anava amb vehicle policial, no va notificar, 
ni verbalment ni per escrit, al ciutadà la segona sanció, i que, si fos veritat el que 
diu, que es trobava amb un altre infractor, caldria deduir que difícilment podia haver 
constatat la segona infracció, just dos minuts desprès de la primera i a 150 metres 
de distància. 

Considerant que de la prova aportada és constatable que la línia longitudinal és 
discontinua, i en cap cas el ciutadà AGH fa cap canvi de direcció, ni de sentit, sinó 
que s’incorpora a un altre carril, autoritzat per la discontinuïtat de la línia i respectant 
el senyal horitzontal de cedir el pas, per tant nega totalment haver comés la 
infracció.  

Considerant també el fet que el ciutadà es trobava en un clima de nerviosisme propi 
d’una situació com l’exposada, doncs havia estat informat verbalment, dos minuts 
abans, que seria sancionat, no sembla equitatiu, ni just mantenir la doble sanció al 
ciutadà queixant. 
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Considerant que la proporcionalitat ha de presidir tota actuació administrativa, 
especialment quan de la mateixa es dedueixen greus perjudicis per a la ciutadania, 
com és el cas de les multes o qualsevol procés sancionador.  

Per tant, en base als fets i arguments abans exposats, el Defensor formula la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la segona sanció i es retorni el seu import (100€) imposada 
per l’agent 10136 al ciutadà, AGH amb número de butlleta 50419365 i es mantingui 
la primera, amb número de butlleta 50419364, havent-hi dos minuts de diferencia 
entre ambdues i la dificultat afegida que suposa trobar-se, l’agent sancionador, 
atenent un altre conductor en el moment d’imposar les dues sancions.   

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/284 

DECISIÓ 

El ciutadà, PBB, compareix a l’Oficina del Defensor, el 28 d’octubre, i formula queixa 
per desacord amb una actuació relacionada amb l’estacionament del seu vehicle en 
un lloc reservat per a vehicles autoritzats, adjuntant diversa documentació i fent les 
al·legacions que hi consten a la mateixa.  

Segons les dades que consten a la butlleta oficial de sanció, els fets són els 
següents: Dia, hora i lloc: 15 de juny de 2014, a les 23.12 h, Passeig Josep 
Canalejas, 2. Infracció denunciada: estacionar un vehicle en una zona senyalitzada a 
com a reserva d’estacionament, llevat dels autoritzats. 

El queixant manifesta que des de fa temps venia estacionant en aquell lloc, perquè el 
primer dia que ho va fer va preguntar a un agent municipal si podia estacionar allà, 
donat que tenia la targeta d‘aparcament per a persones amb disminució, i l’agent li 
va dir que no hi havia cap problema, i creu que l’agent que l’ha sancionat, deu tenir 
un altre criteri al que li va fer tal afirmació. 

Vist que el ciutadà, efectivament és titular de targeta acreditativa de la seva situació 
de minusvalidesa, i que malgrat això a l’endemà va acudir a la sucursal de la Caixa 
del carrer Joan Maragall per fer efectiu l’import de la sanció, amb el 50% de 
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bonificació, i no  es va poder fer aquesta operació al no poder-se llegir correctament 
el codi de barres de la butlleta. Posteriorment es va dirigir a la sucursal del seu barri 
i, veient que tampoc es llegia el referit codi de barres, va acudir a la sucursal de la 
Caixa de la Carretera Barcelona/Pl. Poeta Marquina, i allà li varen tornar a confirmar 
que el codi de barres era il·legible. 

Vist que desprès de totes aquestes gestions, el ciutadà queixant es va dirigir a la seu 
de la Policia Municipal, al carrer Bacià, per exposar el problema amb el que s’havia 
trobat i que no li havia permès poder pagar a través de la Caixa la multa imposada. I 
a la seu de la Policia Municipal, segons diu, el varen informar que no s’havia de 
preocupar perquè ja rebria la notificació per correu i la podria pagar amb el 
descompte, igualment. I confiant amb aquesta comunicació se’n va anar tranquil. 

Vist que, sorprenentment, el ciutadà ha rebut a finals d’octubre la notificació de la 
providència de constrenyiment, sense que hagi rebut prèviament la comunicació 
prèvia de la butlleta de denúncia, tot reclamant-li els 100 euros de principal i 20 
euros més de constrenyiment. I tal providència la rebuda a l’adreça que té al carrer 
Riu Güell,192,5,4 de Girona. 

Reclamada la informació pertinent a l’Àrea de Ciutadania, Multes, vist l’expedient 
administratiu i les actuacions corresponents de l’Ajuntament resulta el següent: Que 
la notificació de denúncia se li va adreçar per part de l’Ajuntament, seguint la 
normativa formal i legal, al domicili ubicat al Disseminat Mas Pla, de Vilademuls-
17468, on segons correus es va intentar la notificació, sense èxit, el 10 i el 14 de 
juliol de 2014, raó per la que posteriorment l’Ajuntament ha donat per vàlida la 
notificació, “legalment”, i ha procedit a notificar la providència de constrenyiment. I 
en aquest cas, la notificació s’ha fet en el domicili real i efectiu del ciutadà conductor, 
al carrer Güell, 192 de Girona i no a Vilademuls. 

Considerant que de totes les actuacions practicades, a rel de la queixa del ciutadà, 
PBB, resulta acreditat que des del inici de l’incident, el ciutadà, tot i la seva 
estranyesa i disconformitat, va acceptar la sanció imposada i va fer totes les gestions 
pertinents per poder pagar-la, acollint-se al benefici d’abonar el 50%, acudint a tres 
sucursals distintes de la Caixa, i que no varen poder cobrar-la pel defecte de la 
butlleta, el codi de barres de la qual era il·legible. A més, com a mostra de la seva 
bona fe, va acudir també a la seu de la Policia Municipal per exposar el problema i 
deixar patent la seva voluntat de pagar. 

Considerant que en altres ocasions el Defensor ha demanat que l’Ajuntament, per no 
perjudicar de manera irremeiable els drets de la ciutadania, i quan es tracte de 
procediments sancionadors o de reclamacions econòmiques, s’adoptessin totes les 
mesures adequades per fer arribar la notificació als ciutadans afectats al seu domicili, 
evitant que pugui haver-hi el dubte que l’Administració Municipal només esbrina els 
domicilis quan és pel seu propi interès i mai per afavorir l’exercici del drets per part 
de la ciutadania.  

Considerant que en aquest cas concret, a més, es dona una doble circumstància, que 
no hem d’obviar ni silenciar: que el ciutadà va confiar en la paraula d’un agent 
municipal, que el va induir a estacionar sempre en el mateix lloc, quan acudia al seu 
terapeuta, i que també disposava i disposa de la corresponent targeta d’aparcament 
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per a persones amb disminució, essent-ne el titular. Tot això afegit al problema de la 
impossibilitat de poder fer efectiu el pagament per impossibilitat de lectura digital de 
la denúncia. 

Considerant els principis que inspiren i obliguen en les seves decisions i actuacions al 
Defensor, que són a més de la legalitat, l’equitat i la proporcionalitat, per tal 
d’humanitzar i flexibilitzar les rigideses burocràtiques i les aplicacions rutinàries de les 
normatives, implementant la bona administració i la protecció de la màxima justícia 
possible.   

El Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, en atenció als fets, arguments i raonaments abans expressats, i a banda que el 
defensor faci d’ofici, una recomanació referent al paper utilitzat actualment per 
expedir les denúncies, que ha donat problemes a ciutadans i ciutadanes, s’anul·li la 
sanció imposada al ciutadà PBB, amb número de butlleta 146038234, donat que s’ha 
acreditat que el sancionat gaudeix de la deguda autorització per estacionar en espais 
reservats per a minusvàlids.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/289 

DECISIÓ 

En data 7 de novembre de 2014, es persona a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania 
la ciutadana, MAA, que actua en representació de l’Associació sociocultural de 
transport de minusvàlids ELSA, i formula queixa contra una sanció imposada el dia 
26 de juny de 2013 per accedir al Barri Vell, sense autorització. 

Vist que segons la butlleta de sanció, les dades remarcables de tal problema són les 
següents: 

Data, hora i lloc de la infracció: 26 de juny de 2013, a les 15.42 hores, a la Plaça 
Catalunya. 
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Fet denunciat: No respectar el conductor d’un vehicle un senyal de circulació 
prohibida. Dades d’accessos anteriors -(al Barri Vell)- 17 de maig, 5 de juny i 7 de 
juny. 

Vist que la persona sancionada és l’acompanyant habitual del vehicle de transport 
públic de minusvàlids amb matrícula 0894GHP, que passa diàriament pel Barri Vell i 
que en tots els seus transports utilitzen furgonetes degudament autoritzades.  

Atès que de la informació sol·licitada al departament de Mobilitat, que és on es 
gestionen els permisos per accés al Barri Vell, ens han confirmat que efectivament 
aquesta furgoneta té permís, des del dia 1 de gener de 2013. 

Atès que l’Associació ELSA té el seu domicili fiscal al carrer Caterina Albert, 2 de 
Girona, adreça en la qual hagués estat possible la notificació, que no es va poder fer 
ni al carrer Riu Güell, antiga adreça de l’associació, ni a Cervià de Ter.  

Vist  i acreditat que el vehicle sancionat estava registrat degudament en la base de 
dades de l’Ajuntament, segons informes emesos per l’àrea corresponent.  

Considerant que l’esmentada Associació està dedicada a una lloable funció social, 
sense ànim de lucre, com és atendre i facilitar el transport de persones amb 
disminució i limitacions, i que té degudament registrats els seus vehicles com a 
beneficiaris de la corresponent autorització per circular pel Barri Vell. 

Considerant que la sanció imposada no té més base ni fonament que un simple error 
de l’Ajuntament, i que per tant ni es justa ni és defensable amb cap argument, ja 
que el vehicle estava i està degudament autoritzat, és evident que també és 
improcedent l’exigència d’identificació del conductor, raons per les quals el defensor 
formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada a l’Associació ELSA Associació 
Sociocultural de Transport de Joves Minusvàlids, i s’anul·li tot el procediment 
sancionador derivat del butlletí de denúncia D0003913 del qual s’en va generar   
l’expedient 1091432 per manca d’identificació, per estar el vehicle sancionat 
degudament autoritzat per poder accedir al Barri Vell i per les demés circumstàncies 
a que es fa referència en els antecedents exposats prèviament, tant en base a una 
correcta i justa interpretació de la normativa, com de l’aplicació del principi d’equitat. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/291 

DECISIÓ 

En data 7 de novembre de 2014, la ciutadana TAP formula queixa contra dos 
sancions imposades, segons el seu criteri i proves, sense causa ni motiu, dirigint-se 
al Defensor desprès d’haver-se finalitzat el procés administratiu corresponent, perquè 
la ciutadana va optar, en un cas per abonar l’import de 6.60 euros que anul·la la 
denúncia i en l’altre a acollir-se al que disposa l’article 80 de la Llei de Trànsit. 

... 

 c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución 
expresa, el día en que se realice el pago. 

 d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Segons la butlleta de sanció, número 71404282, les dades rellevants de la mateixa 
són les següents: 

Dia, hora i lloc de la mateixa: 14 d’octubre de 2014, a les 14.49 hores, carrer  Isabel 
La Católica,18. 

Fet denunciat: Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat 
i no tenir o no posar en lloc visible el comprovant horari.  

I en l’altre cas, l’avís de denúncia, número 71514117, ho va ser pels mateixos fets i 
en el mateix lloc,  a les 13.24 h del dia 16 d’octubre de 2014. 

Vist que la ciutadana sancionada havia estacionat, acreditant ser resident de la zona, 
el seu vehicle en la zona verda que hi ha al carrer Isabel La Catòlica i que va treure 
el tiquet corresponent pel període del 9 d’octubre de 2014 al 16 d’octubre fins a les 
19.05 h, i així ho acredita pel tiquet que mostra i del que adjunta còpia. 

Vist que la queixant, segons manifesta, no havent-hi motius per dubtar de la seva 
afirmació, donat que seria fàcilment demostrable que havia telefonat, o no, al 
departament de multes, el dia 16 va anar on era estacionat el seu vehicle i va 
comprovar que li havien posat dos sancions, una el dia 14 i una segona el dia 16 
d’octubre. Immediatament va telefonar al departament de multes, per queixar-se, i 
la informaren que “si el tiquet no era ben visible era el motiu de les denúncies, que 
podia presentar al·legacions, però que potser no servirien de res i s’exposava a 
perdre les bonificacions”. Davant aquesta informació la ciutadana va optar per 
acollir-se al pagament, en el primer cas abonat el 50% de la multa i en el segon, 
com que estava dintre del període de les 24 hores, va abonar la sanció de 6.60euros. 

Considerant que de les dades objectives acreditades, la ciutadana ha esgotat la via 
administrativa, i per tant li ha quedat oberta la possibilitat d’acudir al Defensor i 
plantejar la seva queixa contra una actuació que entén com a injusta i irregular.  
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Considerant que no hi ha cap dubte que la queixant és resident de la zona on estava 
estacionat el seu vehicle, que havia abonat el preu o taxa corresponent per a 
l’estacionament del seu vehicle pel període del 9 d’octubre al 16 d’octubre de 2014, 
fins a les 19.05, i que les multes que se li imposaren estaven dintre d’aquest període 
i marge de temps. 

Considerant que el controlador denunciant no gaudeix de la presumpció de veracitat 
de que gaudeixen els servidors públics i agents municipals, i que no hi ha motiu 
aparent o imaginable que comportés que una ciutadana que ha complert amb la seva 
obligació tingui algun interès per no deixar constància del seu compliment, a no ser 
un oblit involuntari o qualsevol altre incident no volgut. 

Considerant que en aquest cas, ni per via de la legalitat formal, ni menys encara per 
la via de l’equitat, queda justificada l’actuació del controlador actuant i de la 
conseqüència sancionadora derivada de l’expedició de les butlletes de sanció 
respectives, doncs la ciutadana havia abonat l’import del tiquet corresponent i 
manifesta que l’havia deixat a la part davantera del  vehicle.  

Considerant els principis que inspiren i obliguen en les seves decisions i actuacions al 
Defensor, que són a més de la legalitat, l’equitat i la proporcionalitat, per tal 
d’humanitzar i flexibilitzar les rigideses burocràtiques i les aplicacions rutinàries de les 
normatives, implementant la bona administració i la protecció de la màxima justícia 
possible, el Defensor de la Ciutadania formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que, a la vista de tot el que s’ha constatat i acreditat, es deixi sense efecte les dues 
sancions imposades a la ciutadana TAP, amb número de butlletes 71404282 i 
71514117, doncs disposava del tiquet corresponent que li permetia estacionar fins el 
dia 17 d’octubre a les 12.05, essent les dues denúncies anteriors a aquesta data. 
Retornar l’import abonat de 25€ per la primera sanció i 6.60 € per la segona. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

2014/DCG/296 

DECISIÓ 

El ciutadà DEA, en data 18 de novembre de 2014, formula queixa contra la imposició 
d’una sanció per estacionar a la plaça Sant Josep, quan cada dia hi ha vehicles 
estacionats i no són sancionats.  

Vist que segons la butlleta de sanció corresponent, els fets i circumstàncies de la 
mateixa són els següents: 
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Dia, hora i lloc: 23 de setembre de 2014, a les 11.15 hores, a la plaça Sant Josep. 

Fet denunciat: Estacionar al Barri Vell, un vehicle autoritzat, fora de les zones 
habilitades i senyalitzades.  

Vist que el ciutadà paga l’import de la denúncia amb bonificació del 50% i per tant 
posa fi a la via administrativa, podent acudir, com ho ha fet, al Defensor de la 
Ciutadania. 

Vist que el ciutadà al·legà, davant el Defensor, que el lloc on va estacionar, a la plaça 
Sant Josep del Barri Vell, és un espai que sol ser utilitzat per aparcar, de forma 
habitual, de dia i de nit, sense que s’actuï per part de la Policia Municipal. 

Considerant que, com he dit en altres ocasions, l’Administració i els seus servidors 
han d’actuar amb claredat i sense crear falses expectatives o confiances 
inadequades, sembla que en el present cas el ciutadà queixant actuà confiat en la 
pràctica observada en el temps, en l’espai on va estacionar. 

Considerant que cal que en tots aquells llocs que, per necessitat o simplement per 
costum, tot i no estar habilitat formalment com a zona d’estacionament, sol ser 
utilitzat habitualment, seria precís que s’adoptés un criteri uniforme i clar per part de 
l’Ajuntament i els agents municipals, i en tot cas senyalitzar amb els indicadors 
corresponents de prohibició, per no donar peu a confiances injustificades o situacions 
de confusió. 

Considerant que abans de procedir puntualment a sancionar cal que l’Administració 
Municipal deixi clarament establert, i així es faci saber a la ciutadania, i als veïns i 
veïnes més afectats que en un determinat lloc i a partir d’un determinat dia, no es 
consentiran més estacionaments i si es donen seran motiu de sanció. 

Considerant que aquest defensor ha pogut constatar que efectivament aquesta zona 
continua, actualment, sent un espai utilitzat pels mateixos veïns autoritzats del Barri 
Vell, per estacionar i no són sancionats.  

El Defensor de la Ciutadania, en atenció a tots els elements, fets i raonaments 
exposats, i en base a criteris d’equitat i justícia formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà DEA, amb número de 
butlleta 146032243 sense perjudici d’adoptar les mesures adients per deixar 
clarament establerta la prohibició d’estacionar a la plaça Sant Josep, de forma clara i 
generalitzada, i se li retorni l’import abonat per aquest concepte.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 
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RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/297 

DECISIÓ 

En data 18 de novembre de 2014, la ciutadana ECB formula queixa per discrepar 
respecte a la sanció imposada el dia 31 d’octubre de 2014, fent les oportunes 
al·legacions 

Vist el contingut de la butlleta de sanció, a la ciutadana se la va sancionar amb 90 € 
per estacionar a la plaça de Sant Domènec i la grua va retirar el vehicle, raó per la 
que va abonar 97’85 € al retirar el mateix del dipòsit municipal el dia 2 de novembre 
de 2014. El motiu de la sanció i la retirada del vehicle va ser la celebració d’un 
esdeveniment esportiu, que suposadament s’havia anunciat amb l’antelació suficient, 
és a dir, 72 hores abans del seu inici. 

Vist que la ciutadana, veïna del Barri Vell, disposa del distintiu corresponent que 
l’autoritza a circular i estacionar en aquest barri, i que al·lega que el dia 31 d’octubre 
va estacionar el seu vehicle, com de costum, a la Plaça Sant Domènec, a les 23.45h, 
sense que observés cap senyal de prohibició temporal d’estacionament. 

Vist que la reclamant, s’ha acollit al procediment abreujat, previst a l’article 80 de la 
Llei de Trànsit, havent finalitzat, per tant, el procediment administratiu, i quedant 
lliure la via d’acudir al Defensor o plantejar demanda contenciós administrativa. 

Examinades les al·legacions i els documents aportats, crida poderosament l’atenció 
que la senyal de prohibició, movible, fotografiada amb motiu de la retirada del 
vehicle sancionat, estigués tocant la roda del referit utilitari, i senyalant la prohibició 
a partir, precisament des de on era estacionat el turisme, cap a la seva dreta. 

Considerant que ja en d’altres ocasions, el defensor ha demanat l’adopció de 
mesures que tendeixin a evitar dubtes i també actes vandàlics o simplement 
d’actuacions poc cíviques, com la d’aquelles persones que retiren les senyals de 
prohibició temporal o les desplacen o fins i tot les fan desaparèixer. 

Considerant que les pròpies imatges proporcionades pel departament de multes 
posen en dubte la necessària objectivitat i proporcionalitat de les actuacions que han 
comportat la sanció i la retirada del vehicle per la grua municipal, en aquest cas.  

Considerant que es probable que al moment d’estacionar la ciutadana no hi hagués 
la senyalització referida, o com a mínim no estigués en un lloc visible, i quasi amb 
tota seguretat no hi era en el lloc i espai en que els responsables de la grua l’han 
fotografiat per justificar la seva actuació. 

Per això, desprès de valorar les diferents circumstàncies i proves, el defensor formula 
la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada a la ciutadana ECB, amb número de 
butlleta 146002218 i es retorni el seu import, juntament amb la quantitat abonada 
per la taxa de la grua municipal.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/298 

DECISIÓ 

En data 19 de novembre de 2014, el ciutadà, SBS, presenta reclamació/queixa 
davant el Defensor de la Ciutadania contra una sanció imposada a la plaça de Sant 
Feliu de la nostra ciutat, per entendre que era inadequada i excessiva. 

Vist que la butlleta de sanció explicita que el dia 18 de novembre de 2014, a les 
11.16 hores, el ciutadà havia estacionat a la plaça Sant Feliu, davant el número 19, 
en un lloc senyalitzat com a càrrega i descàrrega, i que el reclamant no estava 
autoritzat, raó per la que se li imposa una sanció de 100 euros. 

Vist que el reclamant, s’ha acollit al procediment abreujat, previst a l’article 80 de la 
Llei de Trànsit, havent finalitzat, per tant, el procediment administratiu, i quedant 
lliure la via d’acudir al Defensor o plantejar demanda contenciós administrativa. 

Vist que el ciutadà al·lega, i acredita, que és titular d’una botiga al carrer de la Força, 
concretament al número XX, estant facultat per estacionar al Barri Vell i que 
l’esmentat dia de la sanció es dirigia per descarregar determinada mercaderia a la 
seva botiga, però el carrer ciutadans estava tallat al trànsit, raó per la que no va 
poder accedir al carrer de la Força. 

Vist que per descarregar va buscar el punt més proper a la seva botiga, raó per la 
que es va dirigir a la plaça de Sant Feliu, on va estacionar pel temps indispensable de 
portar a la seva botiga les mercaderies que traginava, i que quan va tornar per 
retirar el vehicle es va trobar amb l’agent que acabava de redactar la butlleta de 
sanció, i aquest, quan va ser coneixedor de les circumstàncies li va dir que ho sentia 
però que ja no podia treure-li la denúncia, que l’aconsellava que en tot cas exposés 
el cas al Defensor de la Ciutadania, a l’Ajuntament 
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Considerant que el ciutadà sancionat ha acreditat que és el titular d’una botiga al 
carrer de la Força, 17, i que el dia 18 de novembre el carrer Ciutadans al matí va 
estar tancat al trànsit, causa i motiu que comportà que el sancionat hagués de cercar 
un lloc proper per efectuar la descàrrega del material que portava a la seva botiga. 

Considerant que la pròpia actitud de l’agent sancionador va ser enraonada i amable, 
un cop comprovades les raons exposades pel ciutadà en qüestió, però que ell ja no 
podia anul·lar la sanció, motiu pel qual el va aconsellar que acudís al Defensor. 

Considerant que els fets i circumstàncies exposats posen de relleu que l’actuació del 
ciutadà sancionat no hauria d’haver estat sancionada, ja que va estacionar, obligat 
per les circumstàncies, el temps indispensable per descarregar les mercaderies de la 
seva botiga, a la que no va poder accedir per estar tallat, aquell dia, el carrer 
Ciutadans. 

Considerant la necessitat d’aplicar les normes sense perdre de vista el sentit 
humanitari i l’equitat, el Defensor de la Ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte i s’anul·li la sanció imposada al ciutadà SBS, amb número 
de butlleta 146019346 i es retorni l’import abonat per tal concepte.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/311 

DECISIÓ 

El ciutadà JARG,en data 9 de desembre de 2014, es persona a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i formula queixa contra la imposició d’una sanció per suposat 
estacionament en lloc que destorbava greument la circulació. 

Vist que a la butlleta de sanció, número 50418948, i expedient sancionador número 
1140724, es fa constar el següent:   

Dia, hora i lloc d’estacionament: 6 novembre 2014, 15.03h, al carrer del Carme,18. 
Fets: estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació. 
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Vist que el queixant es va acollir al dret d’abonar la sanció amb la bonificació  del 
50%, previst en el procediment abreujat de l’article 80 de la Llei de Trànsit, i que per 
tant l’expedient administratiu ha quedat finalitzat.  

Vist que el sancionat, i aquí queixant, aporta documentació acreditativa de que havia 
fet una parada momentània per recollir el seu pare de 88 anys, per portar-lo a casa 
d’una seva germana, amb qui comparteix l’atenció i cura que necessita el seu pare.  

Vist que el propi sancionat reconeix que mentre acompanyava el seu pare per entrar 
al seu vehicle va veure com passava un vehicle policial, sense que s’aturés ni fes cap 
indicació, continuant la seva marxa.  

Vist que acompanya certificat mèdic conforme el seu pare, de 88 anys, no pot 
caminar sol i que necessita ajuda, i que tal i com figura a les pròpies notificacions de 
l’Ajuntament viu al carrer del Carme,18, precisament davant del número on és 
sancionat. 

Considerant que l’element humanitzador no s’ha d’ignorar en la valoració dels fets i 
circumstàncies que concorren en cada cas, i que en atenció al principi d’equitat és 
necessari valorar els detalls i les causes del fet denunciat. 

Considerant que els agents policials, que circulaven amb vehicle i no es varen aturar, 
d’haver-se pres la molèstia de fer-ho, haurien pogut comprovar que no es tractava 
d’un estacionament sinó d’una parada momentània, i que haurien pogut constatar 
que de l’entrada a l’edifici del número 18 del carrer del Carme sortia el pare del 
queixant, acompanyat de la seva esposa, per entrar al seu vehicle. 

Considerant, doncs, totes les circumstàncies, i aplicant el principi d’equitat, en ordre 
a cercar la màxima justícia i proporcionalitat en les relacions del nostre Ajuntament 
amb la ciutadania, el defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte la sanció imposada al ciutadà JARG, amb número de 
butlleta 50418948 i es retorni l’import abonat per aquest concepte. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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Servei de residus i neteja 

Estat Expedients 

No admeses  3 

En tràmit 1 

Amb col·laboració de l’àrea 3 

Total 7 

 

Altres (Brigades, OIAC, TMG, Serveis Funenaris, ...)  

Estat Expedients 

No admeses 8

En tràmit 1

Queixes desestimades 5

Mediació 1

Amb col·laboració de l’àrea 6

Recomanacions 1 

Total 22

2014/DCG/209 

 (Veure recomanació d’ofici 2014/DCG/313-O) 
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3.3. Promoció i Ocupació 

Expedients: 40 

Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística  

Estat Expedients 

No admès 4

En tràmit  4

Queixes desestimades 5

Amb col·laboració de l’àrea 3

Recomanacions 3

Total 19

2014/DCG/53 

DECISIÓ 

En data 28 de febrer de 2014, els veïns de Girona, FSR i EFB, es personen a l’oficina 
del Defensor i formulen una queixa referent a un problema de filtracions d’aigües 
brutes, provinents de l’edifici 173-175 del carrer del Carme, on a la tercera planta hi 
tenen el seu domicili, i que genera pudor i brutícia a tots els veïns i veïnes de la 
zona.  

Posteriorment, un altre veí, propietari d’un comerç a la zona, reitera la queixa, 
indicant que fa uns mesos que hi ha un greu problema per la filtració de les aigües 
residuals que afecta la via pública. 

El Defensor comprova que, amb anterioritat, els esmentats veïns s’han dirigit a 
l’Ajuntament exposant el problema, però que van passant els dies i no es posa 
solució, perquè des de l’Ajuntament sembla que s’ha manifestat que el problema 
origen és imputable a un clavegueró, la responsabilitat del qual és d’uns particulars, 
propietaris d’un bloc de pisos. 

Vist que el problema depassa l’esfera privativa de relacions entre veïns i que el dany 
ocasionat i les conseqüències afecten molt negativament a la ciutadania en general, 
ja que les aigües residuals, brutes, generen greus problemes a vianants, veïns i 
veïnes.  

Atès que tal problema ha estat comentat amb el regidor de Medi Ambient, el qual ha 
constatat també la urgència i necessitat de cercar solució. 
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Considerant que, sense perjudici de fer responsable a qui correspongui, si es que 
efectivament la causa del dany o l’embús del clavegueró és imputable a la propietat 
de l’edifici en qüestió, però partint de que el problema afecta ja de forma preocupant 
a la ciutadania, i especialment als veïns del contorn, l’Ajuntament ha d’actuar amb 
diligència i eficàcia per donar solució al problema  generat, que ja afecta a la 
salubritat pública i al dret a gaudir de la ciutat sense el problema d’haver de trepitjar 
aigües fecals o brutes, com és el cas. 

Considerant que l’Ajuntament disposa de medis per fer complir la legalitat i obligar a 
respectar els drets de la ciutadania, i que pot assumir reparacions imprescindibles, 
directament, a través de la seva pròpia brigada, per tal d’evitar problemes de 
salubritat pública com els generats en aquest cas, sense perjudici de repercutir el 
cost que correspongui sobre els responsables. 

Des de l’Oficina del Defensor, formulo la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atenent de forma preferencial i urgent la restitució del dret a passar pel carrer 
sense el problema de trepitjar aigües fecals i evitar problemes de pudors o de 
salubritat pública, és del tot necessari que l’Ajuntament, procedeixi amb urgència a la 
reparació del registre o clavegueró que ha generat tal problemàtica, sense perjudici 
de repercutir el cost si és el cas, sobre la propietat de l’edifici.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 

RESPOSTA AJUNTAMENT 

Atesa la recomanació del defensor i degut al greu perjudici que s’està causant als veïns, 
s’acorda d’urgència, des de l’àrea d’Urbanisme que les Brigades Municipals facin els 
treballs necessaris per portar a terme la reparació, en els baixos del carrer del Carme, 
173-175, per tal de solucionar el problema de salubritat que provoquen les aigües 
brutes, als veïns i veïnes. 

Amb posterioritat els mateixos veïns ens informen que el problema s’ha resolt. 

2014/DCG/158 

DECISIÓ 

La ciutadana CCG, en data 5 de juny de 2014 formula escrit i es persona a l’Oficina 
del Defensor per expressar el seu malestar pels perjudicis que li està causant l’estat 
d’abandonament, brutícia d’una edificació a mitges, colindant amb la seva propietat, i 
les entrades incontrolades de gent a tal edificació.  
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Vist que des del 2009, l’edifici en qüestió està mig fer i inacabat, és de suposar per 
problemes inherents a la bombolla immobiliària i les dificultats de financiació 
existents, i que s’han produït situacions d’inseguretat pels veïns dels edificis 
adjacents. 

Vist que s’ha posat en coneixement de l’Ajuntament la problemàtica existent i les 
preocupacions dels veïns que resulten perjudicats pel lamentable estat d’insalubritat i 
d’inseguretat de la finca esmentada, ubicada al Carrer del Carme 255. 

Vist que l’Ajuntament, davant les queixes i denúncies dels veïns ha reaccionat i ha 
pres mesures que, si bé insuficients, denoten el seu compromís per millorar les coses 
i facilitar la vida de la ciutadania . I que concretament, per Decret d’Alcaldia de 12 de 
juny de 2014 s’ha requerit a l’empresa titular i promotora de l’obra, IP SL “perquè en 
el termini de 8 dies ....procedeixi a la reparació de la tanca perimetral de l’obra de 
referència, a fi de garantir la seguretat tant dels edificis confrontants, com de la via 
pública, i procedir al sanejament de l’interior de la finca”. 

Considerant que la solució dels problemes generats per la manca d’acció o per 
actuacions negatives i perjudicials de persones o entitats que afecten a la seguretat, 
al dret al descans i a la salut, no es pot deixar al lliure arbitri dels que els ocasionen, 
quan de forma reiterada incompleixen amb les seves obligacions i fins i tot amb els 
requeriments que la pròpia administració municipal els dirigeix. 

Considerant que en casos com el que ens ocupa, l’execució subsidiària és un element 
de pressió important, i que arriba a ser, en ocasions imprescindible, per tal de 
retornar la confiança als ciutadans perjudicats per situacions originades per la inacció 
o l’actuació irresponsable d’entitats o persones que amb les seves decisions o 
actuacions perjudiquen interessos i drets aliens i fins i tot el be comú. 

El Defensor, ateses les circumstàncies i la situació de perill generada per la brutícia, 
insalubritat i mal estat de l’obra del carrer del Carme 255, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per garantir la seguretat dels edificis colindants a l’edificació del carrer del 
Carme 255 i els drets dels veïns, així com la seguretat de la mateixa via pública, 
s’adoptin les mesures pertinents per donar efectivitat al requeriment efectuat el 12 
de juny de 2014, sense més dilacions, i procedint, si és el cas a realitzar l’execució 
subsidiària anunciada. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/273 

DECISIÓ 

En data 15 d’octubre de 2015, el ciutadà FGG es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa pel que entén falta d’acció i diligència per part de l’Ajuntament, sobre 
un tema que dura des de fa més cinc anys. 

Vist que el contingut de la queixa, en resum, és el següent: un veí va aixecar una 
paret que infringeix la legalitat urbanística, fet que ha estat constatat pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 

Vist que el ciutadà perjudicat per la infracció urbanística esmentada, des de fa uns 
cinc anys, ha vingut demanant una solució, i que l’Ajuntament ha fet actuacions 
diverses i ha pres acords exigint la restauració de la realitat física alterada i l’ordre 
jurídic vulnerat. 

Vist que l’Ajuntament, i en concret l’Àrea d’Urbanisme, ha tramitat un expedient de 
protecció de la legalitat urbanística en referència a la finca situada al carrer Roca 
Colom,3, amb motiu de la construcció d’una tanca per a separació de finques, a 
l’empara d’una llicència urbanística, però incomplint la condició especial imposada, 
segons la qual l’alçada màxima de les tanques a tots els límits de la parcel·la no pot 
excedir de 2 metres, dels quals només 1 metre  es pot realitzar amb obra massissa o 
materials opacs. 

Considerant que està degudament acreditat l’incompliment de les condicions fixades 
a la llicència d’obres, i que l’Ajuntament ja ha dictat 7 decrets requerint la reposició 
de la legalitat urbanística, i que fins i tot ha imposat sancions econòmiques, sense 
que, tot i el temps transcorregut, no s’hagin aconseguit notificar i el requerit hagi fet 
cas ni hagi procedit a la reparació sol·licitada. 

Considerant que és imprescindible evitar la sensació que sovint té la ciutadania que 
quan es tracta d’exigir el compliment de la legalitat els infractors se’n surten amb la 
seva, en perjudici i descrèdit de les institucions públiques i del bé comú que aquestes 
tenen confiat. 

Considerant que, com en aquest cas, la infracció és clara i els requeriments efectuats 
són insuficients i que l’actitud del ciutadà infractor és del tot inadmissible, cal prendre 
altres mesures que comportin la restitució urbanística exigida, tot evitant el 
desprestigi i la ineficàcia dels acords de l’administració municipal. 

Per tot això, i en base als fets i arguments abans exposats, el Defensor formula  la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que sense més dilacions ni retards, es faci efectiva la reposició de la legalitat 
urbanística de la finca mencionada, titular del senyor JMC, i que s’adoptin les 
mesures més contundents que les adoptades fins al moment, i si cal, s’apliqui 
l’execució subsidiària, prevista legalment, a càrrec de l’infractor. 
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RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

 

  Activitats classificades    

Estat Expedients 

No admesa 5

En tràmit 3

Queixes desestimades 5

Amb col·laboració de l’àrea 3 

Total 16

 

 Altres (OMIC, Ocupació i Empresa, etc.)    

Estat Expedients 

No admesa 4

Queixes desestimades 1

Total 5
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3.4. Hisenda i Gestió Municipal 

Expedients: 27 

Gestió tributària     

Estat Expedients 

En tràmit 2

Queixes desestimades 7

Amb col·laboració de l’àrea 4

Recomanacions 3

Total 16

2014/DCG/14 

DECISIÓ 

En data 13 de gener de 2014, la ciutadana ISM, es persona a l’oficina del Defensor 
de la Ciutadania i presenta una queixa per disconformitat amb la resposta al recurs 
interposat contra una liquidació de ICIO en motiu d’uns treballs de reforma del bany 
d’un habitatge situat a l’avinguda Montilivi, XXXX  

La senyora ISM segons la informació que li faciliten a l’OAC, presenta comunicació 
prèvia i paga la corresponent quota. Mes tard rep la taxa per la placa o distintiu 
municipal, de 24,45 € i també se li notifica una liquidació de l’ICIO corresponent al 
mòdul mínim per modernització de banys. Aquesta liquidació es practica, segons 
ordenances d’edificació, perquè des d’Urbanisme es va informar que en la 
comunicació prèvia hi havia manca de concreció de la documentació aportada: no es 
justificava la superfície d’actuació ni el cost de la mà d’obra.  

Quan la ciutadana es va dirigir a l’OAC, no la van informar que la documentació 
aportada en la comunicació prèvia, era incomplerta i que això causaria una liquidació 
per mòduls, en tot cas sempre superior a la liquidació segons pressupost i per tant 
perjudicial pel contribuent, que hauria de pagar més. 

Ella va aportar factura del material i va informar que faria els treballs la parella de la 
senyora NMP, titular de l’habitatge i constructor de professió. Li van dir que no hi 
havia cap problema. Tampoc li van dir que havia d’informar de la superfície del bany 
a remodelar. 

Atès que d’acord amb l’article 103.1.b) del RD Legislatiu 2/2004 “quan es concedeixi 
la llicència preceptiva, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, s’ha de practicar una 
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liquidació provisional a compte, i la baso imposable s’ha de determinar en funció dels 
índexs o mòduls que s’hi estableixin a aquest efecte. Una vegada finalitzada la 
construcció, i tenint en compte el cost real i efectiu, l’Ajuntament, mitjançant 
l’oportuna comprovació administrativa, ha de modificar si s’escau, la base imposable 
a què es refereix l’apartat anterior practicant la liquidació definitiva corresponent, i 
exigint del subjecte passiu o reintegrant-li si correspon la quantitat que 
correspongui.” 

Atès que la senyora constata que la seva parella paga com autònom de la 
construcció i que per tant, evidentment el cost de la mà d’obra se l’estalvia. 

Considerant que tal i com estableix la normativa, en aquest cas que ens ocupa, 
queda totalment justificat que el cost de l’obra ha estat inferior al liquidat per mòduls 
per l’Ajuntament. 

Per tot el que s’ha indicat i en base als raonaments i motius expressats, el Defensor 
de la Ciutadania de Girona fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, es revisi la liquidació d’ICIO, número 13229606 a nom de ISM, i es calculi 
segons el cost real i efectiu de l’execució de l’obra, constatat i degudament justificat, 
i s’aboni la part pagada en excés a la senyora ISM.  

Que s’informi degudament a l’OAC de la documentació i informació necessària per 
demanar una llicència d’obres, menor o major i per tramitar una comunicació prèvia, 
per tal d’evitar perjudicis als ciutadans i ciutadanes, causats per liquidacions 
complementàries generades per l’Ajuntament, per no obtenir la informació o per no 
haver sol·licitat la documentació necessària.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/35 

DECISIÓ 

En data 13 de febrer de 2013, la ciutadana CMM, amb domicili al disseminat de 
Caputxins, es persona a l’Oficina del defensor i formula queixa respecte a una 
liquidació de quatre anys, en concepte d’escombraries, corresponent als anys 2010-
2013, i també la del 2014. 

En l’escrit presentat contra la decisió municipal al·lega que a cap més família de les 
cases aixecades en sol públic de les Pedreres o Torre Alfons XII se li ha reclamat el 
rebut d’escombraries, pel que ella sap, i afirma que no tenen el mateix servei que a 
la ciutat i que en tot cas estaria d’acord si fos una mesura general i s’exigís el 
pagament d’ara en endavant. 
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El defensor ha demanat informació i ha mantingut entrevistes amb diversos 
responsables de l’Ajuntament, els quals semblava que no estaven al corrent de tal 
circumstància, havent constituït una sorpresa aquest requeriment. 

Considerant que tota administració pública ha d’actuar seguint els principis de 
proporcionalitat, no discriminació i objectivitat, en aquest cas concret, i donada la 
situació actual d’existència d’un pla parcial per crear el parc de les Pedreres i de 
negociació amb les persones que des de fa desenes d’anys viuen en aquell indret, 
entre elles la reclamant, no sembla apropiat ni just que es reclami, ara, a aquestes 
persones i famílies les taxes per un servei que no han tingut en les mateixes 
condicions que la resta de ciutadans de Girona, relatiu als quatre darrers anys. 

Considerant que en tot cas el tracte ha de ser en pla d’igualtat per a tots els que 
viuen en aquell indret, no sembla prudent que s’hagi fet el requeriment a una sola 
família, com tampoc que no s’hagi parlat amb els implicats per tal de, si és just, 
procedir al cobrament de la esmentada taxa de cara al futur, però a tothom. 

Per això, i en base als raonaments referits fem la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte el requeriment efectuat a la ciutadana CMM pel que 
respecta als anys 2010-2013, i que, prèvia constatació de les circumstàncies que 
afecten a ella i a la resta de veïns de la zona de les Pedreres, de forma general 
s’acordi el que sigui més just i apropiat pel present any i els pròxims, tenint en 
compta que s’està en una situació de provisionalitat que ha de comportar la 
reubicació dels actuals habitatges de les Pedreres. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/282 

DECISIÓ 

En data 23 d’octubre de 2014, la ciutadana ANT, es persona a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i exposa el seu desacord amb el rebut d’escombraries que 
l’Ajuntament li ha girat respecte a l’any 2014, i respecte al qual ha formulat també 
queixa al Síndic de Greuges de Catalunya ( Q-04698/2014). 

Recavada la corresponent informació dels serveis corresponents de l’Ajuntament i 
estudiat el tema plantejat, hem de determinar els fets i hem de fer les següents 
consideracions: 

La compareixent, i queixant, és titular propietària d’un local comercial de 49 metres 
quadrats, al carrer Massana, XX, baixos X, local que havia tingut arrendat, legalment, 
al senyor KM fins al juny de 2012. El referit arrendatari, al desistir del lloguer, va 
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procedir a donar de baixa els diferents subministres d’aigua i llum, com s’acredita 
documentalment. 

La reclamant es troba en una situació personal i econòmica lamentable: està inscrita 
a l’atur, havent esgotat les prestacions reglamentàries, té seixanta anys i només té 
com a únics ingressos el subsidi de 426 € mensuals, a l’espera de la seva futura 
pensió de jubilació, donat el panorama laboral existent al nostre país. 

El tema plantejat és de plena competència del Defensor de la Ciutadania donat que 
estem davant una discrepància o desacord d’una ciutadana de Girona respecte a 
l’actuació de l’Ajuntament de la nostra ciutat. 

Considerant que es tracta d’una situació delicada, que requereix analitzar totes les 
circumstàncies i interpretar la normativa amb criteris d’equitat, de proporcionalitat i 
flexibilitat, per tal d’evitar que una aplicació estrictament formal es converteixi en un 
greu perjudici i injustícia, és precís repensar i analitzar els diversos elements que 
conflueixen en aquesta queixa. 

Considerant que està degudament acreditat que el local, mentre va estar llogat, 
disposava dels serveis o subministraments d’aigua i llum i que, per aquesta raó, 
s’abonava el rebut anual d’escombraries, d’acord amb la normativa municipal. 

Considerant que la pròpia Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
recollida i gestió de residus, admet certa flexibilitat, si posen en connexió el contingut 
dels articles 2 i 3 de la mateixa. I que en concret l’apartat 2 de l’article 3 diu 
textualment que “s’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o 
establiments aquells que figurin com a titulars de contractes de subministrament 
d’aigua potable o com a titulars d’establiments on s’exerceixin activitats comercials, 
industrials, professionals, artístiques o de serveis”. 

Considerant que està degudament acreditat que al referit local, propietat de la 
reclamant, des de juny de 2012 no hi ha cap activitat, ni comercial, ni industrial, ni 
de cap mena i que no disposa de cap subministrament d’aigua o llum. 

Considerant que diversos pronunciaments judicials han vingut a concloure que un 
cop desapareguda l’activitat sobre la qual s’emetia la taxa en qüestió, ja no 
procediria continuar exigint-la, ja que la tarifa aplicada pressuposa l’exercici d’una 
activitat, que ja no s’exerceix des de juny de 2012. I en aquest sentit cal fer 
referència a la sentència del Tribunal Suprem de 10 d’abril de 2002, així com la 
sentència del Tribunal Superior d’Andalusia, 1359/2003, de 12 de maig. 

Considerant el conjunt de circumstàncies i la situació lamentable en que es troba la 
propietària del local, que viu malauradament d’un subsidi de 426 euros, que 
difícilment li permet subsistir, el Defensor de la Ciutadania creu oportú que, mentre 
no es reinstal·lin els subministraments, en el local gravat per la taxa  aquí discutida, 
o es llogui el mateix per a alguna activitat, es deixi de cobrar la taxa d’escombraries.  

En conseqüència, el Defensor de la Ciutadania formula a l’Ajuntament la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es deixi sense efecte i s’anul·li el requeriment efectuat a la ciutadana ANT, pel 
que se li exigia l’abonament de la taxa d’escombraires, d’un local de 49 metres 
quadrats, on no s’exerceix cap activitat, ni hi ha connexió a cap subministrament 
públic i indispensable com és l’aigua i la llum, tant en atenció a una lectura i 
interpretació de la norma fiscal aplicada, com per donar resposta proporcional i justa 
a una realitat objectiva que inclou la situació personal i econòmica de la reclamant, i 
d’acord amb la indispensable aplicació del principi d’equitat.   

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

Patrimoni      

Estat Expedients 

Queixes desestimades 4

Recomanació  1

Total 5

2014/DCG/316 

DECISIÓ 

En data  11 de desembre de 2014, la ciutadana, CDC, es persona a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania i formula queixa contra la resolució definitiva emesa per 
l’Ajuntament en un expedient de possible responsabilitat patrimonial, en el que es 
declara la inexistència de causalitat, en base als fets i circumstàncies que 
seguidament s’indicaran. 

Vist que la ciutadana CDC al·lega que el dia 6 de novembre va patir una caiguda al 
carrer Sant Antoni Maria Claret, en la confluència amb el carrer Juli Garreta, per 
causa del mal estat de la vorera.  

Vist que des del primer moment la reclamant ha afirmat que qui la va atendre  va ser 
un agent municipal, i així es recull per l’instructor, a l’expedient 2013015252- C. 
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10.070.196: “La reclamant precisa que l’agent municipal amb número 10138 
la va socórrer i acompanyar al metge, i adjunta a la reclamació informe 
mèdic de la Clínica Bofill del mateix dia dels fets” 

Vist que a l’expedient instruït per l’Ajuntament es fan constar precisions com les que 
a continuació s’indiquen: “sense que s’hagi quantificat econòmicament 
l’import de la reclamació que reclama”, “que no s’ha pogut identificar 
l’element al que la reclamant atribueix la caiguda” “no existeix a 
l’expedient cap prova indiciaria que pugui acreditar la caiguda que va 
patir, tota vegada que, recavat i obtingut el corresponent informe de la 
Policia Municipal, no consta cap trucada o incidència relativa als fets 
indicats”. 

Vista i examinada la tramitació de l’expedient, crida l’atenció que l’instructor no 
hagués demanat la compareixença de l’agent 10138, que segons la reclamant l’havia 
assistit i l’havia acompanyat a la clínica, extrem que no pot obviar-se amb la simple 
al·legació de l’informe del cap de la Policia Municipal en el que es fa constar que 
respecte a aquesta caiguda al carrer, no hi ha constància de cap trucada o 
incidència. 

Vist que el propi defensor ha citat a l’agent 10138 per tal que pogués aclarir la seva 
participació en el cas exposat, i que aquest agent ha manifestat que és cert, que va 
atendre a la citada senyora i que la va acompanyar a la Clínica Bofill, i que creu que 
tal incidència la va comunicar a la seu de la Policia Municipal, com sol fer 
habitualment. 

Que a més una empleada de la Clínica Bofill també ha ratificat per escrit que la 
senyora CDC va ser acompanyada a la citada clínica per l’agent 10138, i que el 
mateix agent li va comunicar el seu número de placa, per si necessitaven alguna 
cosa. 

Vist que la reclamació de la ciutadana CDC ha estat desestimada, segons el Decret 
signat per Alcaldia “al mancar els elements bàsics que configuren la 
responsabilitat patrimonial, essencialment per la inexistència de la relació 
de causalitat entre el dany sofert i el funcionament del servei públic i la 
prova en la causació dels mateixos”.  

Considerant que de les diverses actuacions i proves que apareixen en el propi 
expedient de responsabilitat patrimonial de la ciutadana CDC, queda deguda 
constància de la intervenció d’un agent municipal, el 10138, d’una actuació o 
intervenció de les brigades municipals reparant algunes rajoles al carrer Sant Antoni 
Maria Claret, amb posterioritat a la caiguda del 6 de novembre de 2013, objecte 
d’aquesta queixa, i d’unes lesions i seqüeles patides per la reclamant, acreditades 
pels successius informes mèdics que ha aportat. 

Considerant que tot i no haver quantificat la reclamant, en la seva 
comunicació/petició a l’Ajuntament, l’import econòmic que podria haver reclamat, 
segurament per haver confiat que seria la mateixa administració municipal la que 
fixaria, amb justícia, l’import o quantia dels danys, i que la citada persona acredita un 
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baix nivell cultural i de coneixements, tot i que acredita una envejable bona fe i 
correcció cívica. 

Considerant que una administració pública no pot actuar com una asseguradora 
privada, i en tot cas ha de facilitar i col·laborar al coneixement de la veritat, utilitzant 
els mitjans de que disposa i no deixant en la indefensió a la ciutadania.  

I que en aquest cas concret, com en d’altres que ha tingut oportunitat de conèixer el 
defensor, no es va actuar amb la diligència deguda, doncs tot i tenir entrada la 
queixa o reclamació patrimonial el 14 de novembre de 2013, ni es crida a l’agent 
10138 per clarificar els fets, ni es demana a la brigada d’obres, o al seu responsable, 
la verificació urgent del possible defecte de les rajoles, on diu la ciutadana que va 
caure, doncs la petició d’aquest informe es fa més de sis mesos desprès. 

En atenció a tots els fets anteriors, comprovat que s’han obviat alguns elements 
objectius i s’ha prescindit d’una mínima i necessària activitat indagadora i valorativa, 
a partir de les mateixes proves que apareixen en l’expedient de responsabilitat que 
ens ocupa, i tenint en consideració la bona fe i la confiança que la persona queixant 
ha demostrat respecte a l’administració municipal i els seus òrgans, el defensor de la 
ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’anul·li la resolució dictada per Decret d’Alcaldia,  número 2014018648, de data 
d’emissió el 27 de novembre de 2014, que desestima la petició d’indemnització de la 
senyora CDC per caiguda a la via pública i es reobri l’expedient de responsabilitat 
patrimonial, es comprovin els diferents elements probatoris, es prengui l’oportuna 
declaració a l’agent 10138, que va intervenir en els fets objecte de reclamació, i amb 
els informes mèdics aportats es faci la valoració corresponent, i es dicti nova 
resolució, amb plena llibertat de criteri, però sense basar la mateixa en la manca 
d’informe policial o la manca de quantificació econòmica de la reclamació. 

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992.  

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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 Secretaria General    

Estat Expedients 

No admesa 1

Total 1

 

 Recaptació      

Estat Expedients 

Queixes desestimades 2

Amb col·laboració de l’àrea 2

Mediació 1

Total 5
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3.5. Serveis a les Persones 

Expedients:  37 

 Equips d’atenció social i primària 

Estat Expedients 

No admeses 5

Trasllat a altres síndics 1

Queixes desestimades 7

Mediació 4

Amb col·laboració de l’àrea 5

Total 22

 

 Habitatge social 

Estat Expedients 

En tràmit 3

Queixes desestimades 2

Mediació 1

Amb col·laboració de l’àrea 3

Total 9
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 Altres (EAIA, Ensenyament, Centres Cívics, etc.) 

Estat Expedients 

En tràmit 1

Queixa desestimada 1

Mediació 1

Amb col·laboració de l’àrea 3

Total 6
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4.  
Actuacions d’ofici 
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4.1. Ciutadania   

Gestió de la via pública 

2014/DCG/230-O  

DECISIÓ D’OFICI 

En data 5 de juny de 2014, la ciutadana  SAL es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i formula queixa en relació a una sanció imposada el 7 de març de 
2014, fent les oportunes al·legacions i acreditant que, prèviament, havia formulat 
al·legacions i recurs davant l’Ajuntament 

Vist que segons la butlleta de sanció les circumstàncies són les següents: 

Dia, hora i lloc :  7 de març 2014, a les 11’15 hores, Carrer Bisbe Sivilla 

Infracció: estacionar un vehicle en una zona  temporalment prohibida... 

Vist que el vehicle va ser retirat per la grua municipal, raó per la qual quan la 
ciutadana va acudir al dipòsit municipal va abonar  l’import de 140’75 euros en 
concepte del servei de retirada i taxa. 

Vist que la ciutadana al·lega que el vehicle el va estacionar al citat carrer a causa de 
que es va haver de desplaçar de Bescanó a Girona per a desplaçar-se, per motiu de 
feina, amb l’AVE a Madrid, en horari en que no hi havia transport públic entre 
aquestes localitats, i que troba injust la multa de 90 euros, perquè al moment 
d’estacionar no hi havia la senyal de limitació temporal que ha servit de motiu per a 
la sanció 

Vist que en les diverses contestes a les al·legacions i recurs de la reclamant, com sol 
ser bastant habitual en l’actuació ordinària de l’administració municipal en aquest 
àmbit, no es dona resposta clara i suficient a les puntualitzacions, donant-se per 
bona l’actuació sancionadora 

Considerant que la queixa es fonamenta essencialment contra la sanció de 90 euros 
per estacionament infringint una limitació temporal, al·legant que la primera noticia 
de la citada sanció li ha arribat per via executiva, i que per tant reclama el dret a la 
reposició dels tràmits per poder abonar la dita sanció acollint-se al procediment 
abreviat i abonar la mateixa amb el 50%. 

Considerant que de les dades existents a l’expedient administratiu i de la pròpia 
actuació de la reclamant es pot deduir amb certesa que, al recollir el vehicle del 
dipòsit municipal, va tenir coneixement de la sanció, donat que va formular 
al·legacions contra la mateixa no es pot acceptar l’afirmació que consta a la queixa 
de que la primera noticia de la multa la va tenir per via executiva. 
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Considerant que entre la data en que va estacionar el vehicle i el moment de recollir-
lo havien transcorregut més de 72 hores, és evident que queda justificada la retirada 
del vehicle per la grua municipal i les altres conseqüències que fixa l’ordenança 
municipal de circulació, raons per les que el Defensor no pot desentendre’s del 
principi de legalitat i en conseqüència ha de desestimar la queixa. 

Considerant que no obstant, la ciutadana queixant posa sobre la taula un tema 
socialment i econòmicament important relatiu a la manca d’aparcament suficient i 
econòmic per a molts ciutadans que han d’utilitzar l’AVE per al seu desplaçament, 
donat que molts espais queden hipotecats per les inacabables obres d’ADIF, en 
perjudici de veïns i ciutadans en general, i que provenen d’altres municipis de la 
província, en els que no sempre hi ha suficient transport públic que cobreixi les 
necessitats horàries de l’AVE 

El Defensor considera oportú fer, d’fici, la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per part de l’Ajuntament de la nostra ciutat es prengui la iniciativa per afavorir 
la posta en funcionament d’espais d’aparcament que cobreixin les necessitats dels 
viatgers de RENFE, donada la insuficiència de transport públic, s’acceleri la 
recuperació de tots els espais actualment limitats per les obres de l’AVE i , en el seu 
cas, s’estableixin zones, amb consens amb els responsables d’ADIF, per cobrir les 
necessitats dels viatgers de RENFE, a preus assequibles a economies dèbils. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/264-O  

DECISIÓ D’OFICI 

En diverses ocasions i per part de diferents persones s’ha posat en coneixement de 
l’Ajuntament, i posteriorment del Defensor de la ciutadania, el problema que genera 
l’afluència de gran quantitat de vehicles a les zones i carrers colindants a l’estadi de 
Montilivi, amb motiu de l’assistència als partits de futbol.  

Vist que l’estacionament de vehicles a les voreres del carrer Albera i altres carrers de 
la zona, especialment els dies que hi ha partits de futbol, és un fenomen habitual, i 
que les queixes dels veïns de la zona estan degudament fonamentades i mereixen 
una resposta convincent i l’adopció de mesures, per part de l’Ajuntament, que evitin 
els problemes i inconvenients que l’ocupació de les voreres pels turismes representa. 

Vist que quan es produeixen grans concentracions, amb motiu d’esdeveniments com 
són els partits de futbol o de concerts o altres actes multitudinaris, els agents 
municipals solen actuar amb una major flexibilitat i consideració. Però, tot i això, no 
es pot obviar la necessitat de que els responsables dels esdeveniments i el propi 
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Ajuntament haurien de cercar i facilitar espais adequats, o mitjans de transport 
suficients, pel desplaçament dels que assisteixen, per tal d’evitar perjudicis a d’altres 
ciutadans.  

Vist que quan hi ha col·lisió de drets, no s’ha de deixar d’actuar, i no es pot deixar al 
lliure arbitri ni a l’apreciació particular de cada agent l’aplicació de les normatives 
vigents, quan són clares i precises. I el fet de que siguin actes multitudinaris no ha 
d’impedir que, quan els estacionaments perjudiquen el pas de vianants o simplement 
impedeixen la utilització dels espais reservats als mateixos, els vehicles infractors 
siguin sancionats i, si és precís, retirats per la grua municipal. 

Considerant que l’aplicació de les normatives no poden quedar sotmeses, en el seu 
compliment, al fet de que afectin a algunes persones o afectin a un gran nombre de 
ciutadans, a criteri del Defensor, és evident que el dret a poder circular lliurement 
per les voreres, o poder sortir i entrar de les cases o garatges, preval per sobre de la 
necessitat d’estacionament momentània per manca d’espais d’aparcament. 

Considerant que el principi d’igualtat, en l’aplicació i exigència de les normatives 
municipals, s’ha d’aplicar de forma que afavoreixi la convivència i el respecte entre 
tota la ciutadania, de manera que no es permetin actuacions incíviques simplement 
per qüestió numèrica o de conveniència puntual el Defensor formula, d’ofici, la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que, al marge d’adoptar les mesures adequades, i amb previsió, en tots aquells 
esdeveniments ciutadans que originen concentració massiva de persones i vehicles, 
es donin les ordres precises i clares a la Policia Municipal perquè eviti l’estacionament 
sobre les voreres i que en tot cas, si no s’acata el consell i no es respecta 
l’Ordenança, es procedeixi  a sancionar degudament l’incompliment de tal infracció, i, 
si és el cas, a la retirada dels vehicles infractors per part de la grua municipal, tot 
posant l’accent i la màxima atenció en la prevenció més que en la repressió i sanció.  

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 
de la Llei 30/1992. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/271-O  

DECISIÓ D’OFICI 

Diverses famílies que porten els seus fills a activitats que tenen lloc a la Casa de 
Cultura de Girona, en especial al Conservatori o a activitats com les del Galliner han 
plantejat la conveniència de fer un pas de vianants entre la Casa de Cultura i la plaça 
Diputació. 

Val a dir que des de que es va produir el canvi radical, i per bé, de la remodelació de 
la plaça Diputació, són moltes les famílies que utilitzen l’espai destinat als infants i 
diàriament hi ha força concentració de mainada, pares i avis que donen vida a 
aquest espai de la ciutat. 

Vist que tant pel que fa a l’assistència a les activitats de la Casa de Cultura com per 
la utilització de les instal·lacions infantils de la plaça Diputació hi ha un gran volum 
de vianants, sobretot infants i joves, que passen d’un lloc a l’altre travessant el carrer 
Gaspar i Casal. 

Considerant que la seguretat és una de les prioritats que tota administració ha de 
cuidar, tot facilitant la mobilitat i els desplaçaments dels vianants. 

Considerant que en tot el carrer Gaspar i Casal no hi ha cap pas de vianants,  
semblaria oportú plantejar als serveis tècnics de l’Ajuntament la necessitat o 
oportunitat de fer un ampli pas de vianants entre la plaça Diputació i la Casa de 
Cultura 

Per això el Defensor de la Ciutadania, atenent peticions diverses i valorant 
l’oportunitat de facilitar els accessos entre la plaça Diputació i la Casa de Cultura, en 
especial a les activitats del Conservatori i del Galliner, convençut que s’ha de primar 
el dret dels vianants respecte a la dels vehicles, en especial en aquells espais de 
major ús per part de la ciutadania, formula d’OFICI la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’estudiï per part dels serveis tècnics la conveniència de facilitar l’accés de la 
plaça Diputació a la Casa de Cultura i a la inversa, donada la gran concurrència de 
persones que hi ha en tal espai, i es valori la possibilitat de senyalitzar un o dos 
passos de vianants en el carrer Gaspar i Casal. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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2014/DCG/299-O  

DECISIÓ D’OFICI 

Diversos veïns del carrer Marqués Caldes de Montbui, en diverses ocasions s’han 
dirigit al Defensor de la Ciutadania per diversos motius relacionats amb la 
problemàtica dels estacionaments, la manca de civisme d’algunes persones, que fins 
i tot, de manera sistemàtica i habitual, ocupen espais d’entrada i sortida de 
pàrquings privats, senyalitzats amb el corresponent gual, mentre realitzen compres, 
fan alguna gestió o fan càrrega o descàrrega. 

Per altra banda també s’han rebut queixes relatives a la botiga de motos existent a 
l’esmentat carrer, el propietari de la qual sol ocupar, habitualment, amb les motos 
pròpies o dels seus clients tots els estacionaments destinats a aparcaments de 
motos, impedint que altres ciutadans que circulen amb motos puguin fer ús 
d’aquestes places. 

I finalment, també cal posar de relleu que sovint les motos d’aquesta botiga, que per 
cert no disposa ni de gual, tot i el tràfec diari de treure i entrar vehicles, fins i tot són 
estacionades a la vorera creant problemes als vianants. 

Vist que l’Ajuntament, des de fa temps, té coneixement d’aquesta problemàtica i que 
ha adoptat algunes mesures per solucionar els problemes, com és delimitar alguns 
espais destinats a càrrega i descàrrega, o a la nova i lloable iniciativa d’Aparca i 
Compra, o fins i tot s’ha intensificat la presència policial. 

Vist que malgrat aquestes actuacions, la problemàtica relativa a l’ocupació dels 
espais destinats a entrada i sortida de vehicles, o els destinats a estacionament de 
motos, són utilitzats indegudament, quedant patent unes actuacions incíviques 
recriminables i inacceptables. 

Considerant que cal que l’Administració Local delimiti i clarifiqui els espais públics de 
manera precisa i faci complir la normativa que els regula, facilitant a la ciutadania 
l’exercici correcte dels seus drets i deures, utilitzant els mitjans de que disposa. 

Considerant que l’actuació municipal, al marge de que ha de ser preventiva i 
educadora, també ha de ser sancionadora quan les actuacions i els fets ho 
requereixen, tot evitant que hagin de ser els propis ciutadans els que reclamin el 
compliment de les normatives. 

El Defensor de la Ciutadania, en relació a la problemàtica a que es fa referència en 
els antecedents exposats, formula d’ofici la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’adoptin mesures més eficients i contundents per tal d’evitar que un comerç 
privat ocupi de forma sistemàtica i diària els espais públics destinats a 
estacionaments de motos o fins i tot les voreres de determinat tram del carrer Caldes 
de Montbui, i s’intensifiqui l’actuació policial per obligar a fer un bon ús dels espais 
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de càrrega i descàrrega i s’evitin les molèsties injustificades als propietaris de 
pàrquings que paguen el seu corresponent gual. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 

RESPOSTA AJUNTAMENT 

Vista la recomanació d'ofici del defensor de la ciutadania, de data 24 de novembre 
de 2014, la qual transcrita literalment diu "Que s'adoptin mesures més eficients i 
contundents per tal d'evitar que un comerç privat ocupi de forma sistemàtica i diària 
els espais públics destinats a estacionaments de motos o fins i tot les voreres de 
determinats trams del carrer Caldes de Montbui, i s'intensifiqui l'actuació policial per 
obligar a fer un bon ús dels espais de càrrega i descàrrega i s'evitin les molèsties 
injustificades als propietaris de pàrquings que paguen el seu corresponent gual".  
 
Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania transcrita a la part expositiva 
del present decret pels següents motius: 
 
Primer. Des de la regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública s'ha incoat expedient 
al titular de la botiga de motocicletes, per requerir-li que sol·liciti la corresponent 
llicència de gual comercial. El titular de la botiga ha sol·licitat el gual, que ha estat 
concedit en data 19 de desembre de 2014. Li correspon el número de placa 6367. 
 
Segon. S'ha passat avís a la Policia Municipal perquè intensifiqui la vigilància a la 
zona, per tal que no es faci un mal ús dels guals i dels estacionaments de 
motocicletes.” 

2014/DCG/313-O 

DECISIÓ D’OFICI 

La ciutat és l’espai privilegiat de convivència, de l’exercici de drets i obligacions, i en 
el que la ciutadania exerceix i viu la democràcia de proximitat, valor essencial dels 
nostre temps, conjuntament amb els valors de la llibertat i la justícia. 
  
La ciutat és avui, més que mai, l’espai de totes les trobades, que genera possibilitats 
de tota mena, però també contradiccions i problemes, que tenen el seu origen en 
múltiples causes, entre les que ressalta essencialment, com a font de pobresa i 
discriminació, l’atur. 
  
Sortosament, al marge  de l’existència d’un marc legal i normatiu que regula la 
nostra convivència, decidit democràticament, el nostre Ajuntament, amb els minsos 
recursos disponibles, i en funció de prioritats, procura i ha de procurar atendre les 
necessitats col·lectives que es generen a qualsevol societat, tenint en compte que els 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

178 

ajuntaments o municipis són el primer i més important esglaó de la convivència i la 
pràctica política i democràtica. Certament que hi ha iniciatives solidàries  i 
desinteressades, d’entitats i particulars, que contribueixen a minorar desequilibris i 
problemes que afecten negativament persones i famílies. Però és responsabilitat de 
les administracions públiques i de les institucions de que ens hem dotat evitar 
situacions que comportin desequilibris injustificats, situacions de necessitat extrema 
o privació de serveis públics imprescindibles. 
 
A la nostra ciutat, semblantment a les que hi ha al nostre entorn, i a diferència de les 
ciutats d’altres països europeus, especialment dels de cultura anglosaxona, que 
tenen més accentuat el sentit social i pràctic de la vida en comú, no s’ha posat la 
deguda atenció a l’exigència de poder cobrir les necessitats naturals bàsiques 
instal·lant lavabos públics suficients. Certament és una necessitat primordial que fins 
ara s’ha intentat solucionar, deixant en mans dels bars i restaurants privats, obligant 
a la ciutadania a demanar favors, fer consumicions no desitjades o creant situacions 
desagradables. 
 
La inexistència de lavabos públics suficients i adequats redunda en perjudici de la 
pròpia ciutadania, tant dels possibles usuaris, com de veïns de llocs on la 
concentració de persones, de moment, ha fet inevitable el descontrol i l’incivisme que 
perjudiquen la convivència i el necessari respecte per la propietat aliena i els espais 
públics. 
 
Davant d’aquesta realitat i situació, i abundant en recomanacions anteriors, aquest 
defensor insisteix en la necessitat que, a la Plaça d’Espanya, davant l’estació de 
Renfe, on l’arribada d’autobusos de línies internacionals discrecionals, a hores en que 
la Renfe roman tancada, provoca sorolls i molèsties als veïns, i es fa imprescindible la 
ubicació d’alguns lavabos públics i una major vigilància, és per aquest motiu que el 
Defensor formula d’ofici la següent  
 
RECOMANACIÓ 

Que, per atendre necessitats bàsiques de la ciutadania, específicament relacionades 
amb la necessitat de disposar de lavabos públics, previ estudi i assessorament tècnic 
necessari, s’acordi per part de l’Ajuntament instal·lar suficients lavabos públics a la 
plaça Espanya, concretament a la central d’autobusos, que facilitin a la ciutadania la 
cobertura de les seves necessitats biològiques, més que imprescindibles, quan 
l’estació de tren roman tancada i arriben a la central, autobusos de gran recorregut, 
a altes hores de la nit. 
 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 
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RESPOSTA AJUNTAMENT 

Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania transcrita a la part expositiva 
del present decret ja que amb les actuacions que s'han dut a terme des de la 
regidoria de Mobilitat, Seguretat i Via Pública i que s'exposen a continuació i les que 
es duran a terme properament, es millorarà considerablement la problemàtica 
ocasionada pels de sorolls que afecta els veïns de l'edifici de la carretera Barcelona 
núm. 30. 

Mesures adoptades: 

Primera. Pel que fa a la recomanació de reestructurar les andanes dels autobusos. 
S'ha fet tota la distribució possible per no ocasionar molèsties als veïns, i es 
denuncien els incompliments a les companyies. 

Segona. Pel que fa a la recomanació d'habilitar un lloc alternatiu, no hi ha en aquest 
moment un lloc idoni que combini la seguretat dels passatgers, i que al mateix temps 
sigui prou lluny dels habitatges per no provocar-los molèsties. En el moment en què 
disposem de la nova estació d'autobusos subterrània, s'intentarà prevenir els sorolls 
dels autobusos discrecionals nocturns, ja que s'habilitarà un espai exterior allunyat 
dels edificis, i amb lavabos públics. 

Aigües de Girona 

2014/DCG/301-O 

DECISIÓ D’OFICI 

Alguns ciutadans han acudit a L’Oficina del Defensor amb motiu de que la companyia 
de les aigües, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA, els hi gira factures molt 
elevades per suposats consums, que els ciutadans no consideren raonables. 

Aquests solen acudir primer a la Companyia d’Aigües per reclamar contra l’import 
excessiu de les factures generades, però la resposta que solen rebre  dels 
responsables de la mateixa sol ser que segurament és que s’ha produït alguna fuita, 
tot exigint a l’usuari que aporti un certificat oficial d’un lampista que acrediti que no 
hi ha cap fuita en el tram comprès entre el comptador i les aixetes de casa seva. La 
verificació oficial del comptador implica una despesa important, moltes vegades no 
assumible per l’usuari, perquè desequilibra enormement la seva feble economia. 

El problema que afecta, normalment, a aquestes persones que els hi arriben 
aquestes factures desproporcionades, relatives a consums inexplicables, és que 
tenen una situació econòmica molt precària, que els impedeix poder pagar un 
informe tècnic d’un lampista, que se sol situar a l’entorn dels 200 euros. 

Les causes que originen tal problema (el d’un consum suposadament injustificat i 
excessiu) poden estar relacionades, a banda d’una possible fuita desconeguda,  amb 
un funcionament, possiblement defectuós dels comptadors. Però en cap dels casos 
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plantejats i denunciats al Defensor les persones afectades han constatat humitats o 
pèrdues d’aigua a casa seva. 

Considerant que la Companyia prestadora del servei públic disposa de mitjans 
suficients, i tècnics adequats, per determinar de forma objectiva i correcta 
l’existència o no de problemes en el comptador o d’una fuita. 

Considerant que quan la persona o família afectada es troba en una situació 
econòmica precària, que l’impedeix disposar de recursos per poder fer les oportunes 
verificacions que li són exigides per la pròpia Companyia de les aigües, hauria de 
poder disposar de la possibilitat que la pròpia Companyia fos la que verifiqués la 
circumstància o causa originadora de l’excessiu consum, prèvia constatació de la 
situació social i econòmica pels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

El Defensor formula d’ofici la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per evitar la indefensió d’aquelles persones o famílies que en un moment 
determinat es veuen sorpresos per factures, suposadament injustificades, per 
excessiu consum d’aigua, sigui per existència de possibles fuites o per mal 
funcionament del comptador, que prèvia intervenció dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament i l’informe preceptiu dels mateixos, sigui la pròpia Companyia de les 
aigües la que s’encarregui de fer les oportunes verificacions i comprovacions 
necessàries per restablir  la normalitat del consum habitual d’aquella família. 

Aquesta recomanació pretén garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les 
normes i el dret a la defensa de la ciutadania. 

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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4.2. Hisenda i Gestió Municipal 

Organització Administrativa 

2014/DCG/189-O 

DECISIÓ D’OFICI 

En diverses ocasions, hem rebut queixes de persones en relació amb el servei  
deficient i inadequat que han rebut quan s’han personat a alguna àrea de 
l’Ajuntament, i de forma inesperada han hagut de marxar sense la informació 
sol·licitada. L’excusa donada per part d’algun empleat ha estat aquesta: no se us pot 
facilitar l’expedient o les dades que necessiteu perquè la persona que porta aquest 
expedient està de vacances, està de permís o no es troba a l’oficina. 

Considerant que l’Administració i els seus empleats, treballadors i funcionaris, han de 
facilitar la vida a la ciutadania, i que no poden disposar arbitràriament o de forma 
injustificada del temps de les persones que se li adrecen. 

Considerant que un dels principis que han d’informar i inspirar qualsevol 
administració moderna i eficient és el treball cooperatiu i de col·laboració transparent 
i eficaç entre tots els seus membres, per evitar regnes de taifes i vicis d’una 
burocràcia distanciada i farragosa. 

Considerant que el servei prestat i que s’ha de prestar a la ciutadania des de 
qualsevol administració pública, és la porta necessària per facilitar-li l’exercici dels 
seus drets. 

Considerant que, tot i l’especificitat d’alguns temes concrets pugui aconsellar en un 
moment determinat, per les seves complicacions legals o tècniques, que siguin 
explicats per alguna persona determinada, no es pot donar al ciutadà una negativa 
simple i seca, sinó que en tot cas se l’ha atendre i se li ha d’explicar de forma precisa 
i motivada les raons que aconsellen que sigui la persona absent la que l’informi més 
àmpliament, sempre i quan sigui del tot impossible facilitar d’alguna manera, la 
informació sol·licitada.   

Considerant que a cap oficina, ni dependència del nostre Ajuntament ha de ser 
excusa per no informar la ciutadania, el fet que alguns empleats estiguin absents, 
sigui per malaltia, vacances, permisos o qualsevol altre causa, i que des de la 
necessitat de contribuir a la transparència i al dret d’informació cal prendre 
consciència de la necessitat urgent d’acabar amb pràctiques com les referides al 
principi, el Defensor de la ciutadania fa, D’OFICI, la següent: 

RECOMANACIÓ 

Que s’adoptin les mesures que convinguin i es donin les instruccions necessàries per 
fer més eficient el servei d’informació a les persones, preveient que en cas 
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d’absència d’algun treballador, això no impedeixi prestar l’atenció informativa que 
qualsevol ciutadà requereixi, amb interès legítim, per així afavorir els principis 
d’informació i de transparència i d’un servei eficient i coordinat.  

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2014/DCG/190-O 

DECISIÓ D’OFICI 

De forma persistent, des de l’Oficina del defensor de la ciutadania es constata que 
masses vegades hi ha una manera excessivament lleugera i poc atenta envers les 
persones que presenten al·legacions o recursos, o perquè, en alguna ocasió, no 
solen rebre contestació, o perquè la resposta sol estar mancada de referències 
concretes al que elles han plantejat.  

Considerant que un dels importants drets de la ciutadania és ser escoltats i que, al 
marge de les obligacions legals que neixen de les disposicions  administratives i que 
obliguen a tota administració a respondre els recursos en temps i motivadament, 
l’Administració municipal, per la seva proximitat i immediació, cal que doni exemple 
d’eficiència com a part integrant dels serveis públics que presta per mitjà dels seus 
treballadors i funcionaris.  

Considerant que des de les diverses àrees s’ha de treballar coordinadament per fer 
més eficient la tasca de control i de servei, l’objectiu últim dels quals és servir la 
ciutadania.  

Considerant que en moltes resolucions administratives, per motius comprensibles, 
però no justificables, es solen contestar moltes reclamacions ciutadanes de forma 
esqüeta i amb frases i afirmacions que poden definir-se com a tècnica de tallar i 
enganxar, sense parar atenció a les objeccions de les persones i sense motivar 
objectivament la decisió municipal, emparant-la en supòsits generals i de 
presumpcions legals, però sense donar les explicacions suficients.  

Amb la voluntat de contribuir que l’Ajuntament de Girona sigui més respectuós en el 
tracte i relació amb totes les persones que, disconformes amb decisions municipals, 
presenten reclamacions o al·legacions, el Defensor formula D’OFICI la següent  

RECOMANACIÓ 

Que l’Ajuntament adopti els acords i decisions pertinents per fer més eficient, ràpida 
i motivada la resposta a les al·legacions i recursos de la ciutadania tot evitant el 
silenci per resposta, respostes rutinàries o resolucions que no responguin les 
objeccions i proves aportades per la persona al·legant, d’acord amb els principis de 
bona administració.  
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RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 
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4.3. Serveis a les Persones 

Equips d’Atenció Social i Primària 

2014/DCG/148-O 

ACTUACIÓ D’OFICI 

Aquest expedient s’inicia d’ofici davant les queixes d’alguns veïns de Vilaroja que han 
vingut a l’Oficina del defensor per queixar-se pel tancament de l’agència de la Caixa del 
sector del seu barri. 

No és un tema de la competència del defensor, però, juntament amb el regidor de 
Serveis Socials es posen en contacte amb la Caixa, que els hi ha assegurat que el 
tancament és temporal i s’han compromés a mantenir un servei d’un caixer automatic i 
posteriorment a reobrir una nova sucursal. 

No hem fet recomanació, però considerem l’expedient resolt amb col·laboració de l’Àrea 
de Serveis a les Persones i també de la Caixa. 

RESOLUCIÓ 

AMB COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA 

2014/DCG/292-O 

ACTUACIÓ D’OFICI 

Amb molta preocupació estem constatant que moltes famílies i persones del barri de 
la Font de la Pólvora estan rebent citacions per a judicis de faltes, per denúncies 
penals formulades per Endesa, distribució electrica SLU, que tenen com a punt de 
partida la possible defraudació de fluid elèctric.  

Desprès de les actuacions portades a terme, últimament, i els compromisos assolits 
per tal de reconduir el tema del subministraments elèctrics, amb la intervenció dels 
Serveis Socials i la mediació de l’Ajuntament, el defensor no creu oportú mantenir les 
accions penals interposades en el seu dia. La situació econòmica de la majoria de 
famílies del referit barri és lamentable, i malgrat això, des de l’Ajuntament s’està fent 
un gran esforç per tal de reconduir la problemàtica i fer que tothom compleixi amb la 
llei.  

Analitzada la situació, i escoltades la majoria de les persones afectades per situacions 
anteriors als compromisos i acords assolits, per resoldre ordenadament els problemes 
generats per actuacions il·legals, seria convenient i necessari, al meu criteri, deixar 
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en suspens les accions penals, i donar la possibilitat de solucions al marge dels 
tribunals. 

 

Val a dir que el Síndic de Greuges de Catalunya  s’ha interessat per la greu situació 
que genera la insuficiència de recursos per fer front al subministraments de la llum 
elèctrica, i que en breu acudirà al barri de la Font de la Pólvora per constatar “in situ” 
aquesta preocupant problemàtica, que requereix de solucions extraordinàries i de 
decisions generoses per part de tots. No es pot justificar a aquestes altures, i a la 
vista de la sanejada situació de les companyies elèctriques, que hi hagi centenars de 
famílies privades d’aquest bé de primera necessitat. 

El defensor demana i sol·licita a Endesa que prengui consciència de la greu situació 
generada per les denúncies penals i que adoptin mesures per tal de reconduir la 
problemàtica i facilitar, conjuntament amb l’Ajuntament, una solució acceptable, 
assumible i humanitària. Tant el regidor de Serveis Socials, com el defensor de la 
ciutadania estan implicats i compromesos per tal que s’adoptin mesures que facilitin 
la restitució de la legalitat, però també que s’apliquin acords que facilitin a les 
persones i famílies amb insuficients recursos econòmics el subministrament elèctric 
imprescindible per mantenir la dignitat de les persones.  

Creiem que desprès de les últimes actuacions desenvolupades a La Font de la 
Pólvora, no es pot, ni s’ha mantenir una pressió penal per un tema que s’ha de 
resoldre per la via de la negociació i el compromís social de tots els implicats, evitant 
així un polvorí d’insatisfaccions i de problemes socials imprevisibles. 

RESOLUCIÓ 

EN TRÀMIT 
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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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8.1. Reglament Orgànic Municipal  

Capítol sisè.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania  

Art. 116.- Definició del Defensor o Defensora de la Ciutadania  

1. El Defensor o Defensora de la Ciutadania de Girona és una institució que té per 
missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració 
municipal i dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses 
de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l’Ajuntament, i dels 
concessionaris dels serveis públics municipals. Amb aquesta finalitat, estudia les 
queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure per la 
seva pròpia iniciativa.  

2. El Defensor o Defensora de la Ciutadania compleix les seves funcions amb 
independència i objectivitat, examinant i donant tràmit a les queixes que se li 
formulin o promovent accions per la seva pròpia iniciativa. També podrà actuar com 
a mediador envers les parts enfrontades i proposar formules de conciliació o acord, 
sempre que les parts ho hagin consentit a l’inici del procés.  

3. L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents 
de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals auxiliaran, amb 
caràcter preferent i urgent, el Defensor o Defensora de la Ciutadania en les seves 
tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa 
concreta o actuació.  

4. El Defensor o Defensora de la Ciutadania informa semestralment a la Comissió de 
Presidència, i anualment al Ple de la Corporació de les seves actuacions presentant 
l'informe corresponent.  

5. El Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà participar, tant a iniciativa pròpia 
com quan sigui requerit, en els consells consultius i de participació que hi ha o que hi 
puguin haver al municipi.  

6. El Defensor o Defensora de la Ciutadania establirà relacions de col·laboració amb 
el Síndic de Greuges. 74 REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL – AJUNTAMENT DE 
GIRONA 

 Art. 117.- Nomenament i cessament del Defensor o Defensora de la 
Ciutadania  

1. El Defensor o Defensora de la Ciutadania és elegit i pot ser cessat pel Ple de la 
Corporació per majoria de les dues terceres parts, almenys, del nombre legal de 
membres de la Corporació. El seu mandat és de cinc anys, però podrà seguir exercint 
les funcions del seu càrrec fins al nomenament del seu successor. Aquesta pròrroga 
no podrà excedir de sis mesos, a comptar de la data de renovació del nou Consistori.  
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2. Per a poder ésser elegit Defensor o Defensora de la Ciutadania hom ha d'ésser veí 
de Girona, major d'edat i gaudir del ple ús dels drets civils i polítics, essent 
incompatible la condició de Defensor de la Ciutadania amb qualsevol mandat 
representatiu i amb càrrec polític o funció administrativa al servei de l'Ajuntament, 
organismes autònoms, empreses amb participació municipal o d'altres 
administracions públiques.  

3. L'acord de nomenament del Defensor o Defensora de la Ciutadania determinarà el 
nivell de dedicació exigible a la seva tasca, els mitjans que se li assignen i les 
compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. 

 4. El Defensor o Defensora de la Ciutadania de Girona no està subjecte a cap 
mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions 
amb autonomia i segons el seu criteri.  

5. Seran causes de cessament en el càrrec de Defensor o Defensora de la Ciutadania 
les següent:  

a) Renuncia del propi interessat  

b) Incapacitat sobrevinguda o inhabilitació declarada per sentència judicial ferma  

c) Condemna per sentència judicial ferma  

d) Incompliment de les seves funcions apreciat per les dues terceres parts,  

almenys, del nombre legal de membres de la Corporació  

6. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats  

consecutius. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL – AJUNTAMENT DE GIRONA 75 

Art. 118.- Procediment i actuació del Defensor o Defensora de la 
Ciutadania  

1. Pot adreçar-se al Defensor o Defensora de la Ciutadania per sol·licitar-ne la seva 
actuació, qualsevol persona física o jurídica que demostri un interès legítim relatiu a 
l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena, excepció feta d'aquelles 
persones amb dependència funcionarial o laboral de l'administració municipal en 
qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o de servei.  

Les queixes es presentaran per escrit acompanyades dels documents que puguin 
servir per a esclarir el cas. La presentació pot realitzar-se per qualsevol de les formes 
previstes en la regulació del Registre d’entrada de documents administratius.  

2. Totes les actuacions del Defensor o Defensora de la Ciutadania són gratuïtes per a 
la persona interessada, i no és necessària l'assistència de cap advocat ni de cap 
procurador.  

3. El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de registrar i acusar recepció de totes 
les queixes que se li formulin, que pot tramitar o rebutjar; no seran admeses les 
queixes anònimes aquelles en les quals s’adverteixi mala fe o en les que manqui 
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fonamentació. Quan sigui possible es notificarà el rebuig a l’interessat mitjançant un 
escrit motivat.  

El Defensor o Defensora de la Ciutadania no pot investigar les queixes o 
reclamacions l'objecte de les quals es trobi pendent de resolució judicial o de 
reclamació administrativa en tràmit.  

4. Hi haurà un registre especial de les queixes rebudes a l'oficina del Defensor o 
Defensora de la Ciutadania a la pròpia disposició amb còpia a la Secretaria de la 
Corporació, on podrà ser consultat pels regidors.  

Les actuacions que hagi de realitzar el Defensor o Defensora de la Ciutadania 
s’hauran de fer amb la reserva i discreció necessàries, vetllant pel manteniment del 
dret a la intimitat de les persones afectades. Excepcionalment, el Defensor o 
Defensora de la Ciutadania podrà declarar en forma raonada i únicament quan així 
ho demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de 
caràcter personal de qui la formuli, sense afectar ni al contingut de la queixa ni a 
l’expedient que es tramiti.  

5. El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de vetllar perquè l'Administració 
municipal resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han 
estat formulats o presentats.  

6. Les decisions i les advertències del Defensor o Defensora de la Ciutadania no 
poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius 
o jurisdiccionals que precedeixin contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha motivat 
la seva intervenció.  

7. Havent estat admesa la queixa a tràmit, el Defensor o Defensora de la Ciutadania 
ho comunicarà a l'interessat i estudiarà les mesures que consideri oportunes i podrà 
informar l'Alcalde o el Regidor afectat perquè dins de quinze dies emetin informe 
escrit.  

8. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el Defensor 
o Defensora de la Ciutadania ho comunicarà a l'alcalde o al regidor delegat 
corresponent, i aquests trametran al Defensor l'informe i la documentació que calgui 
en el termini màxim de trenta dies.  

9. El Defensor o Defensora de la Ciutadania pot fer públic el nom de les persones i 
l'àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i 
també destacar aquesta actuació en l'informe anual al Ple de la Corporació. 

10. Si en el desenvolupament de les seves funcions s'observen indicis d'infraccions 
disciplinàries o de conductes delictives, el Defensor o Defensora de la Ciutadania ho 
comunicarà a l'òrgan competent, al Ministeri Fiscal o a l’Autoritat Judicial competent.  

11. En l'exercici de les seves funcions d'estudi i tramitació d'una queixa, el Defensor 
o Defensora de la Ciutadania pot formular a les autoritats i al personal de 
l'Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no 
pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor o 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2014 

 

199 

Defensora de la Ciutadania pot proposar fórmules de conciliació o acord als 
interessats.  

12. El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha d'informar del resultat de les 
investigacions a l'autor de la queixa, a la persona al servei de l'Administració 
afectada i a l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la queixa.  

13. Les decisions i les resolucions del Defensor o Defensora de la Ciutadania no 
poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius 
o jurisdiccionals que precedeixin contra l’acte, la resolució o l’actuació que hagi 
motivat la queixa i la seva intervenció.  

14. El Defensor o Defensora de la Ciutadania utilitzarà en les seves relacions la 
llengua catalana en els termes que es contenen a l’art. 4 d’aquest Reglament.  

Art. 119.- Relacions amb el Ple de la Corporació  

1. Anualment, abans del dia 31 de març, el Defensor o Defensora de la Ciutadania ha 
de presentar al Ple de la Corporació un informe de les seves actuacions durant l'any 
complet anterior, en el qual ha de constar-hi:  

a) El nombre i la mena de les queixes formulades  

b) Les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit i les ja investigades amb el 
resultat obtingut, i també els fets que les varen causar  

c) No han de constar a l’informe les dades personals que permetin la identificació 
dels interessats en la tramitació de les queixes  

2. D'altra banda, el Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà formular en el seu 
informe els suggeriments que estimi adients. 

3. El Defensor o Defensora de la Ciutadania pot presentar també informes 
extraordinaris al Ple de la Corporació o a la Comissió de Presidència quan ho 
requereixin la urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció.  

4. Els Grups municipals podran fixar la seva posició en relació amb l’informe.  

Art. 120.- Relacions amb el Comitè d'Ètica  

1. El Defensor o Defensora de la Ciutadania, a partir del moment de la seva 
designació tindrà la condició de president nat del Comitè d'Ètica de la Policia Local.  

Aquest Comitè estarà integrat per cinc vocals, a més del seu president, dos d'entre 
ciutadans escollits per l'alcalde i tres d'entre membres del servei de la Policia Local.  

Art. 121.- Relacions amb la Junta Local d'Arbitratge 

 1. En el cas de constituir-se la Junta Local d'Arbitratge, la presidència d'aquesta 
recaurà en la persona del Defensor o Defensora de la Ciutadania. 
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