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1.1. Introducció
Sra. Alcaldessa, Senyores regidores, senyors regidors, queridos amigos y
conciudadanos, benvolguts conciutadans, un any més ens reunim en aquest lloc
emblemàtic de la ciutat, que és la casa de tots plegats i temple de la paraula, per fer
un Ple extraordinari on el Defensor de la Ciutadania ha d’exposar i donar compte del
treball i les actuacions que aquesta Institució ha desenvolupat al llarg de 2016.
D’entrada vull donar les gràcies a totes les persones i organitzacions que s’han
adreçat a la institució que represento, presentant queixes o reclamant millores o
proposant iniciatives. Gràcies també a tots els treballadors de l’Ajuntament que amb
la seva feina i col·laboració han facilitat la feina del Defensor, i als diversos grups
polítics i regidors que heu fet més fàcil l’exercici de la meva responsabilitat, amb les
vostres aportacions i comprensió. I de manera especial agraeixo l’ajuda i el treball de
la Carina, puntal i referència de l’Oficina del Defensor, durant tots aquests anys.
La ciutat la fem entre totes les persones que hi vivim, la construïm entre tots,
aspirant a un futur millor, però sense oblidar el nostre passat i el nostre present.
Com he dit en d’altres ocasions, mai hem d’oblidar que la ciutat, fonamentalment i
principalment, som les persones que convivim, des de les nostres diferències de tota
mena, ideològiques, religioses, idiomàtiques, socials, culturals i econòmiques, però
creant teixits i xarxes de relacions diverses, i amb la voluntat de viure més be i ser
feliços.
Vivim en una ciutat i una societat francament millorables. Però la societat no és una
entelèquia abstracta. La societat comença on som i convivim cadascú de nosaltres,
començant per la família, pels amics, continuant per la gent del nostre bloc, del
nostre barri, del nostre treball, de les nostres aficions, de les comunitats diverses a
les que pertanyem o en les que hi participem, de la nostra ciutat, en definitiva. I cal
que tots reflexionem sobre la possibilitat de millorar la situació, el panorama i les
relacions de la nostra comunitat, sense caure en les excuses fàcils de que son els
que manen, i els que tenen poder, els que ho han de fer.
No podem abdicar de la responsabilitat que cadascú de nosaltres té respecte a
nosaltres mateixos i les persones amb les que convivim. I és que cadascú de
nosaltres ha d’assumir el protagonisme que li pertoca com a ciutadà, d’acord amb la
seva capacitat i les seves possibilitats. Però tots i cadascú, a la seva manera, podem i
hem de contribuir a fer una ciutat i una societat millor.
Des d’una visió global, o com diuen ara, holística, la ciutat és el centre neuràlgic de
la vida en comú i per tant de la participació, la col·laboració i la solidaritat, i tot i ser
molt important la política, aquesta importantíssima activitat humana no és la única a
tenir en consideració.
A la nostra ciutat hi ha malalts, gent que pateix, persones sense llar, hi ha persones
a l’atur, famílies desestructurades, gent gran, nens i nenes joves i persones adultes,
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funcionaris, treballadors de tota mena i amb tota classe de contractes i salaris,
famílies cohesionades, persones amb salut, persones nascudes aquí i vingudes de
fora, persones que viuen i conviuen amb problemes, i persones que sortosament no
tenen cap problema per arribar a final de mes. I totes elles conformem la nostra
petita societat, diversa, plural, heterogènia, però amb l’anhel comú de poder viure i
conviure en pau, civilitzadament i amb respecte en vers la resta dels nostres
conciutadans, sense que sigui obstacle la diversitat de creences, ideologies, sexe,
raça o situació socioeconòmica. Això sí, amb un límit que no s’hauria de traspassar
mai: el respecte a la dignitat humana, que ens fa iguals a tots, i un compromís
radical amb els drets humans, configurats a la Declaració Universal de 1945, com a
realitat desitjable i esperança d’un mon millor, on drets i deures estan degudament
harmonitzats per un mandat de fraternitat.
I és en aquesta realitat que s’insereix el treball i la responsabilitat de la humil
institució del Defensor de la Ciutadania, que a diferència d’altres institucions o
organismes, limitats per la dura burocràcia o el sotmetiment a formalitats
legalistes, proclama obertament que les persones no son números ni expedients.
Que la persona humana, sense més adjectius que els que deriven de la seva dignitat,
és l’origen i la finalitat de tota acció política. No podem viure preocupant-nos més per
respectar i observar les formalitats i la lletra de les normes, que no pas per sentir i
ser persones a la recerca del bé i la virtut. I en aquesta societat on s’impulsa el
consum, s’adora l’èxit i es sacralitza la competitivitat, ens oblidem massa sovint de
que la base fonamental de la condició humana és, sense cap mena de dubte, la
col·laboració i la solidaritat, actituds que fan possible la humanització i la vida en
comú sobre la base del respecte i la tolerància.

Temes a reflexionar
Aquest 2016 ha continuat sent un any difícil i complicat des de l’òptica econòmica i
social de la nostra ciutat. La persistent seqüela de la crisi econòmica i de valors s’ha
manifestat de múltiples maneres i en diversos escenaris. Moltes persones han posat
de relleu amb les seves queixes i peticions d’ajuda la inexistència de suficients
recursos municipals per fer front al que s’anomena pobresa energètica (aigua, llum i
electricitat), pobresa habitacional (manca d’habitatge social suficient), atur, persones
amb malalties importants, gent gran mancada de pensions suficients i també
d’afecte.
Se de l’interés d’aquest Consistori, de tots vosaltres, per conèixer i seguir l’evolució
del devenir econòmic de la ciutat i de la ciutadania, tot comentant mensualment les
dades de l’atur, lacra que crea desigualtats, elimina oportunitats i fomenta els
problemes socials. Sortosament les grans dades econòmiques indiquen que s’està
sortint de la crisi. Però aquests indicadors estadístics i dels grans números contrasta
encara amb una realitat social preocupant: treballs precaris, contractes temporals,
minijobs, salaris insuficients. Resta molt per fer i molt per avançar, si volem una
societat més humanitària i justa.
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La realitat dels okupes
Un dels temes que s’ha incrementat, fins i tot de forma alarmant, i socialment
preocupant, creant situacions complexes i contradictòries entre la pròpia ciutadania,
és el fenòmen okupa, que no hem de silenciar.
He tingut ocasió de veure i tractar a moltes persones en aquesta situació, i també he
pogut escoltar les queixes i problemes exposats per veïns afectats per les
conseqüències derivades d’algunes ocupacions problemàtiques. I no tots els casos
son iguals ni poden ser considerats de la mateixa manera. El cert és que el fenòmen
okupa és un símptoma de que la societat no funciona prou be, que cal afrontar des
dels Serveis Socials i que també cal regular legalment per poder confiar en el que
anomenem estat de dret, en el que no ha de tenir més avantatges el que actua amb
fets consumats i amb picardia, que el que actúa de bona fe i amb responsabilitat.
Com he dit respecte a altres temes, cal atacar les causes que originen aquesta
problemàtica social. I hem de contemplar els problemes des de la perspectiva dels
drets fonamentals, el primer dels quals és col·laborar perquè tota persona visqui
dignament. I no podem caure en la demagògia de considerar que qualsevol persona
ho ha de tenir tot sense que se li exigeixi res a canvi, sense que assumeixi
responsabilitats i col·labori al projecte comú d’una societat més justa i participativa.
Hem de desterrar la societat de la beneficiència pública i hem d’incentivar que
tothom faci quelcom per convertir-se en subjecte actiu de la comunitat que
conformem plegats.
En alguna ocasió, el problema de les persones okupes era que tenien dificultats per
accedir als serveis socials, o per exercir altres drets de ciutadania, per no estar
empadronats. Sortosament, el tema de l’empadronament ha estat solucionat pel
nostre Ajuntament, satisfactòriament, desprès de la recomanació d’ofici del Defensor,
demanant que es facilités l’empadronament de tothom que viu a la ciutat, persones o
famílies, encara que fossin okupes, prèvia constatació d’aquest fet, sigui per la Policia
Local, sigui pels Serveis Socials. I vull recordar que aquest acte administratiu no
dona drets a les persones ocupants respecte als propietaris legítims dels habitatges
ocupats. Els propietaris, siguin particulars, empreses o administracions, en qualsevol
cas, tenen la possibilitat legal d’exercir els seus drets en front dels ocupants.
No vull ignorar que no tot el fenòmen okupa es pot jutjar de la mateixa manera. Ha
saltat a la premsa la reiterada picaresca delictiva d’alguns desaprensius i de màfies
organitzades que s’especialitzen en fer okupacions exprés, per a continuació fer
negoci, cedint el pis ocupat a uns tercers a canvi de diners. Tampoc hem d’oblidar
que un cop s’ocupa un habitatge, seguidament apareix el problema dels
subministraments bàsics i imprescindibles com és l’aigua i la llum. Això comporta
nous problemes, a vegades amb els mateixos veïns, amb les companyies
subministradores i, finalment amb els Serveis Socials. El dret a l’habitatge, és un dret
que continua en entredit a la nostra societat i a la nostra ciutat.
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Oci i dret al descans
Un altre problema que preocupa a la nostra ciutat i que afecta a molts ciutadans és
la difícil convivència entre drets com el descans i l’oci.
Reiterades queixes, a diversos barris i indrets de la ciutat, vinculades especialment al
tema dels locals d’oci nocturns, com pubs i bars musicals o industries, s’han fet notar
de manera important, donant peu a algunes recomanacions del Defensor.
L’Ordenança de civilitat, i una major contundència en el control i el compliment dels
deures propis de cadascú haurien de possibilitar reduir els conflictes existents, entre
veïns i negocis, tot garantint, de forma efectiva, el dret al descans, sense el qual el
dret a la salut i el dret a la intimitat queden malmenats. El dret a la ciutat passa
necessàriament per facilitar drets tant elementals i bàsics com el dret a la salut, el
dret al transport públic, el dret a gaudir dels espais comuns, el dret a un habitatge
digne, el dret al treball, el dret a gaudir d’un medi ambient armònic i saludable, el
dret a la cultura, i perdoneu que sigui insistent, el dret a poder descansar sense
immissions de sorolls o olors.

Agilitat en contestar
Un tema que em preocupa i m’ocupa, com saben tots els responsables municipals,
amb l’alcaldessa al davant, és assolir el compromís de que l’Ajuntament contesti els
escrits, peticions i recomanacions del defensor amb la deguda celeritat, i mai més
tard dels 30 dies. Certament que l’alcaldessa ha heretat una situació problemàtica pel
que fa a recomanacions pendents de contestar, doncs a principi d’any hi havia més
de 130 recomanacions pendents. Es un tema ja endèmic, i que cal afrontar amb
decisió. La manca de contesta, o la contesta tardana, és un mal símptoma, que pot
desacreditar la funció i la feina del Defensor, i el que és pitjor, pot crear desconfiança
entre la ciutadania no només respecte al Defensor, sinó respecte al mateix
Ajuntament.
I aquest mateix tema, de la manca de contesta o l’execessiva dilació temporal en
contestar, o fins i tot la manca de resposta motivada respecte als punts concrets o
fets al·legats, ha estat objecte de peticions o queixes per part de la ciutadania.
Haig de recordar que el principi de la bona administració i del bon govern son deures
inherents als que lliurement i democràticament representeu aquí la ciutadania
gironina, però molt especialment dels que exerciu el govern de la ciutat. Es tracta
d’un deure de l’administració i d’un dret de la ciutadania, vinculat al dret a la
transparència. Si volem rearmar èticament la nostra societat, hem de començar
nosaltres per donar exemple de diligència, celeritat, eficàcia i transparència.
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La Sopa i nous espais d’acollida
Moltes de les queixes, però especialment moltes visites o consultes, durant el 2016
estaven relacionades amb els Serveis Socials. Hi ha més problemes que solucions, tot
i la bona voluntat del personal que presta serveis en aquest àmbit. Torno a dir que
els Serveis Socials del nostre Ajuntament, treballen molt, però estan desbordats i no
disposen de suficients mitjans.
Dintre d’aquest capítol cal deixar constància que La Sopa, com a centre d’acollida de
persones de pas, sense sostre o amb necessitats peremptòries, en aquests moments
és del tot insuficient, i no pot oferir resposta adequada al cúmul de necessitats que
hi ha a la nostra ciutat. Segurament que seria oportú treballar per cercar altres
mitjans i donar altres solucions a problemes com la manca d’espai per acollir, facilitar
més dutxes i lavabos públics, llocs per guardar les pertinences....

Grans companyies de serveis
Continuen els problemes de deshumanització de les grans companyies de serveis,
que eviten el contacte directe amb les persones, abusen de la seva posició de poder,
i no faciliten el diàleg o les solucions als problemes de la ciutadania. Posen traves per
donar-se de baixa o ignoren la discrepància o la disconformitat amb factures o
contractes, remetent les persones afectades a plantejar la seva queixa davant
robots, sovint màquines, o en d’altres ocasions persones, negant-se a donar una
adreça, un email o un fax. Només proporcionen un telèfon, que garanteix pèrdua
segura de temps i de paciència per a la persona afectada. El que si utilitzen de
manera desconsiderada i perjudicial són les llistes de morosos, amb els greus
perjudicis que això produeix a les persones afectades, sense possibilitat de defensarse.
Val a dir que l’Ajuntament no viu d’esquenes a aquestes problemàtiques, doncs a
través de l’OMIC i del mateixos Serveis Socials, així com el Defensor, es busquen
solucions a problemes puntuals. Però caldrà accelerar la instauració de protocols de
col·laboració i actuació amb les companyies de serveis essencials per donar solució
més efectiva als problemes de les families.

Servei de comunicacions
Un altre petit problema que sol plantejar-se masses vegades al Defensor, és la
manca de seguretat i de mitjans esmerçats en les comunicacions administratives a la
ciutadania.
L’Ajuntament mateix te dues vares de medir quan es tracta de fer comunicacions, si
es tracta de comunicar qualsevol notificació inicial a una persona o quan es tracta de
facilitar un cobrament per la via d’apremi. Moltes vegades la persona afectada per un
problema de multes, de taxes o impostos s’assabenta quan el tema està en via
executiva, amb recàrrecs i interessos. És cert que quasi sempre l’Ajuntament
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DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

compleix amb els requisits mínims legals, amb els intents de notificació certficats per
correus. Però no podem oblidar l’element humà, que a vegades fa que la feina de
notificar no es faci amb la diligència i les garanties necessàries, sabent que la
publicació en el BOP subsana qualsevol notificació, tot i que ningú s’assabenta, a
excepció de l’Ajuntament.
Certament hem de reclamar de la pròpia ciutadania una major coresponsabilitat, fent
patent que és del tot necessari assumir les obligacions que deriven de la vida en
comú: notificar els canvis de domicili, tramitar correctament les altes i baixes de
vehicles, inscriure’s en el padró municipal. Però dit això, partint del desequilibri en
que es troba el ciutadà respecte a qualsevol administració, caldria que les
deficiències detectades pel que fa al servei de notificacions es subsanessin amb un
treball més eficient per part dels notificadors, ja que aquest tràmit pot crear
indefensió i pèrdua d’oportunitats a la ciutadania.
Per altra banda vull recordar que si l’Ajuntament sol utilitzar mes mitjans quan es
tracta de la via d’apremi, també podria dedicar algun esforç més per possibilitar les
comunicacions a la ciutadania. En aquest sentit, i des del compromís i obligació de
facilitar i implementar l’administració electrònica, Ajuntament i ciutadania haurien de
fomentar el sistema de comunicació electrònica. És un pas més cap a una
administració i unes relacions més transparents.

Principi de subsidiarietat
Tema a part, però no menys important és la defensa sistemàtica que els defensors i
síndics locas fem, any rera any, de la necessitat d’aplicar el principi de subsidarietat.
Els problemes s’han d’afrontar i tractar partint de la instància més propera a les
persones. D’aquí la importància del municipi o la ciutat, que és on les persones
desenvolupem la nostra vida, exercim els nostres drets i deures i forgem el nostre
futur, personal i col.lectiu. I això implica que l’atenció preferent, des de la proximitat,
recau en els ajuntaments. Per aquesta raó és imprescindible que una societat
complexa i amb diversos nivells competencials i jurídics, com la nostra (Estat,
Autonomies, i Municipis, sense mencionar altres instàncies político-administratives
com les Diputacions i els Consells Comarcals) destini majors recursos a les
administracions més properes a les persones, és a dir, als ajuntaments. L’educació,
la salut, l’habitatge, les malalties, l’envelliment, el treball o l’atur, etc.... tenen lloc a
la ciutat, i el municipi ha de tenir recursos suficients per atendre i servir la
ciutadania.
Vivim en una societat plena de presses i de provisionalitats, en la que sembla que no
hi ha temps de païr o de valorar, amb prudència i serenitat, els problemes que ens
aclaparen. Les urgències s’han d’atendre, certament, però aquestes no ens poden fer
oblidar els objectius finals, ni les prioritats. No podem deixar d’examinar i valorar les
situacions i circumstàncies, excusant-nos amb les preocupacions més immediates.
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Hem de meditar i madurar les coses i problemes. No podem estar sempre a
expenses de generar notícies o donar titulars de premsa. El treball compromés i
seriós es fa des de la feina humil i callada, lluny del brogit i de protagonismes
publicitaris. Insisteixo en el triple cedaç que utilitzava Sócrates, a l’antiga Grècia,
que aconsellava als seus alumnes: abans de dir o comunicar una cosa, cal ser
prudents i preguntar-nos si és veritat, si contribueix a una major bondat i si és útil. I
si falta algun d’aquests elements, la prudència aconsellaria callar.

Propostes
1. Utilitzar amb celeritat els mitjans necessaris per fer prevaldre el dret al
descans dels nostre conciutadans, promovent comportaments cívics i la
coresponsabilitat dels titulars dels negocis d’oci nocturn i els seus usuaris,
posant especial cura amb tota la problemàtica dels sorolls i la contaminació
acústica, i definir un protocol d’actuació eficaç i degudament coordinat.
2. Implementar l’ús responsable de la bicicleta, com a mitjà de transport a la
nostra ciutat, tot evitant que circulin per les voreres, i promovent el registre
administratiu de les mateixes i l’obligatorietat de la corresponent assegurança.
3. Facilitar l’acollida dels sense sostre, destinant espais addicionals a La Sopa,
per evitar que dormin al carrer, i tinguin les mínimes necessitats vitals
cobertes, com poder guardar les seves poques pertinences, dutxar-se, i
menjar...
4. Continuar incrementant esforços de tota mena per una major coordinació i
ampliació del parc d’habitatge social a la nostra ciutat, amb especial cura i
atenció a les famílies objecte de desnonaments i amb pocs recursos o
ingressos.
5. Reiterar una vegada més que cal reivindicar davant de l’Estat i de la
Generalitat majors recursos per atendre les necessitats de la ciutadania, en
base al principi de subsidiaritat.
6. Adquirir el compromís de respondre en un termini màxim de trenta dies les
recomanacions del Defensor, si no és d’especial complexitat que requeixi
modificacions normatives.
7. Fomentar la comunicació i agilitzar les contestes a la ciutadania pels mitjans
electrònics existents (correu electrònic, whats-ups, .)
8. Una major col.laboració per donar a conèixer i difondre la institució del
Defensor de la Ciutadania, fent més visible, al peu de les resolucions, la
comunicació de que en el nostre Ajuntament existeix aquesta institució.
9. Incrementar, promoure i facilitar tota mena d’actes culturals als diversos barris
de la ciutat, com a element de promoció i cohesió d’una ciutat plural i diversa
que va més enllà del centre històric o de Temporada Alta.
10. Accelerar el procés de redacció i aprovació de protocols amb les grans
companyies que presten serveis bàsics a la societat, per facilitar acords i
solucions als problemes que afecten la ciutadania.
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Dades i reflexions finals
Congrés Internacional i l’I.O.I.
El passat novembre de 2016, entre el 23 i 25, va tenir lloc a Girona, promogut pel
Fòrum de Sindics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, el primer
Congrés Internaconal d’Ombudsman Locals.
Ha estat tot un èxit de participació, d’organització, de treball i de resultats. Sota el
lema “Pensem globalment, defensem localment” es varen desenvolupar diverses
ponències i taules de treball, partint del contingut de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
Hi van participar 200 persones, 60 sindicatures, provinents d’onze països, d’Europa i
Amèrica Llatina. Finalitzà amb la Declaració de Girona que remarca la necessitat
imperiosa de continuar vetllant per fer efectius els Drets Humans i la conveniència de
promoure les defensories o sindicatures locals com a institucions independents que
des de la proximitat promouen la dignitat de les persones i defensen els seus drets.
El Defensor de la Ciutadania de Girona, des del 16 de novembre de 2016, forma part
de l’Institut Internacional de l’Ombudsman, per votació unànime de la Junta Directiva
de tal Organisme, celebrada a Bangkok. Tal Organisme aplega ombudsman d’àmbit
estatal, Autonòmic o regional i també de grans ciutats, con Zurich, Amsterdam,
Londres, Sofia. D’Espanya en formen part la Defensora del Pueblo, i diversos
defensors autonòmics, així com el Sindic de Greuges de Catalunya, la Síndica de
Barcelona, i ara, el Defensor de la Ciutadania de Girona.
Crec que la importància i embranzida que actualment tenen les ciutats en ordre a
possibilitar la democràcia participativa i la promoció efectiva dels drets humans,
justifica la presència de Girona en aquest àmbit de discussió, intercanvi i
col·laboració internacional, constituint un honor i una major responsabilitat per a la
Institució que represento.
Policia Municipal
Una de les àrees que cada any sol motivar més queixes és la que correspon a les
funcions i actuacions de la Policia Municipal.
Vagi per endavant que la tasca que realitzen els agents és imprescindible per
mantenir l’ordre i l’exercici pàcific dels drets de ciutadania.
La relació del Defensor amb la Policia Local no només és de respecte mutu, sinó de
col·laboració lleial i de reconeixement de les nostres respectives funcions, realitat
que no impedeix que en ocasions discrepem civilitzadament sobre situacions i
accions co+ncretes.
Això motiva, com veureu a la memòria, que el Defensor recomani, quan crec que és
just, la revisió i anul·lació de determinades sancions o actes de la Policia Municipal.
Un dels aspectes que preocupa a molts vianants és la invasió sistemàtica de les
voreres per part de persones que circulen amb bicicleta, incomplint la normativa amb
13
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el consegüent perill per als vianants. Al marge de promoure alguna campanya de
conscienciació cívica, s’ha de recordar que les bicicletes han de circular pels carrils
senyalats o per la calçada, mai per la vorera. Creiem necessari un major control per
fer complir la normativa.
Mensualment mantinc una reunió amb els responsables policials i el regidor Sr. Alcalà
per comentar els diversos casos o queixes que arriben a la meva oficina, en relació
amb les multes. Això facilita que contrastem els fets i les circumstàncies de cada cas,
arribant a acords en moltes ocasions, facilitant solucions. Quan no hi ha acord i cada
part es manté ferma en la seva posició, el defensor, exercint la seva responsabilitat
en la defensa dels drets de la ciutadania, formula recomanació a l’Ajuntament.
Vull recordar que la finalitat essencial de la Policia és garantir la seguretat i facilitar
l’exercici dels drets i les llibertats de la ciutadania. Però la convivència genera
conflictes i l’egoisme i la irresponsabilitat personal ocasionen perjudicis a la
comunitat o a tercers. Les infraccions de les normes, els abusos i els comportaments
incívics s’han de sancionar, evidentment. Però també vull recordar que la Policia
sempre ha d’actuar dispensant un tracte respectuós i amable a la ciutadania, sense
oblidar l’aplicació del principi de proporcionalitat en les seves decisions. Com deia
encertadament Miguel de Cervantes “No maltrates de palabara a quien has de
castigar con hechos”. És un molt bon consell per tots els que tenen la capacitat legal
d’imposar sancions a les persones.
Recomanacions
Pel que fa a les recomanacions i propostes del Defensor, no vull passar per alt
l’oportunitat d’exposar al Ple una sèrie de qüestions o problemes que afecten de
manera important la tasca del Defensor, i condicionen els drets de la ciutadania i el
mateix desenvolupament de les decisions d’aquest Consistori, encapçalat per
l’alcaldesa.
El primer problema son les reticències i, fins i tot desconfiança que encara es
manifesten respecte a la figura de la Institució que represento, per part d’alguns
responsables del propi Ajuntament. La freda i anònima burocràcia, especialment la
vinculada a l’aplicació i control de la legalitat vigent, no facilita la necessària celeritat
que la resolució dels problemes de les persones requereixen.
Prova i mostra d’això son les reiterades advertències que algunes persones solen
dirigir, suposo que amb bona voluntat, a l’Alcadia sobre la possible comissió del
delicte de prevaricació en el cas de que se signin decrets, tot acceptant algunes
recomanacions del Defensor.
Puc entendre la preocupació dels defensors de l’ortodoxia jurídica, perquè posen més
l’enfàsi en la defensa de les normes, que no pas en la finalitat última de les mateixes.
Però l’objectiu i preocupació del Defensor no és altre, com us consta a tots vosaltres,
que flexibilitzar les normes, cercant la màxima justícia i humanitzant la burocràcia
des de l’equitat, escoltant les persones i examinant cas per cas, analitzant totes les
seves circumstàncies, i posant la mirada més en la persona que no en la simple
formalitat legal.
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No podem oblidar que en l’aplicació de les normes sol primar més el principi de
seguretat jurídica, que no pas la justícia. Però, com deia el jurista romà, Ulpìà, la
justícia és donar a cadascú el que és seu o li correspon, no fer mal a ningú i viure
honestament.
Tenint present això, no crec que mai es pogués acusar a cap alcaldessa o alcalde de
prevaricació per acollir favorablement les recomanacions del Defensor o síndic,
perquè la finalitat última, que comparteixo amb tots vosaltres, no és altra que
accelerar la resolució dels problemes per facilitar la vida de les persones i la defensa
dels seus drets. Les persones concretes son i han de ser l’objecte fonamental de la
nostra ocupació i preocupació.
És imprescindible que tots plegats contribuïm a una veritable regeneració ètica i
política que recuperi la confiança de la ciutadania en les institucions, en els seus
representants legítims i funcionaris públics. I això exigeix prioritzar l’interés general i
el be comú, des del respecte a les lleis, però especialment des de la pràctica de la
justícia.
Drama dels refugiats
El mon s’ha fet petit, i les fronteres, els himnes o les banderes, no poden ja ser
estandarts per justificar la insolidaritat col·lectiva vers milions de persones,
integrants de la família humana, que son víctimes de l’horror de la guerra, la fam,
l’explotació, la misèria i la injustícia.
Ni la seguretat, ni l’economia, ni les ideologies polítiques o religioses poden justificar
la insensibilitat, el desinterès o la indiferència respecte als drames humanitaris que hi
ha al nostre petit mon. Els drets humans son universals i indivisibles, i tots som
corresponsables en la tasca de fer un mon millor, perquè compartim amb la resta de
la humanitat una única dignitat humana.
Des del Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya hem treballat i treballem per
conscienciar les nostres administracions, tot fent arribar a les màximes instàncies
polítiques, l’obligació de donar solucions, més enllà de les paraules, a aquest drama
humanitari, fent visible el respecte als drets humans i als tractats internacionals.
Corrupció
No puc acabar sense fer referència a un tema que preocupa, i molt, la ciutadania, els
nombrosos i inacceptables casos de corrupció que, al llarg i ampla de la geografia
espanyola sembren el desànim i la desconfiança envers el poder en general, i envers
la política i els polítics en particular. Però, l’abús de la gestió politica i les actuacions
deshonestes d’alguns, que han ostentat, durant temps, la confiança dels seus
conciutadans, i que burlant-se de tothom, han fet de la digna i imprescindible
activitat política un negoci indecent en benefici propi, o dels seus familiars o amics, o
de les seves organitzacions, en perjudici de la societat, no ens ha de desanimar als
que apostem per una gestió honesta i compromesa de la cosa pública.
El remei a tal lamentable realitat ha de venir, no de les simples paraules, sinó de
l’exemple de tots i cadascú dels que han optat fer de la política una eina
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transformadora de la societat, des de compromisos ètics i ideològics diversos, però
amb el compromís explícit de servir a la comunitat. Deia Montesquieu que tot aquell
que te poder, tendeix a abusar d’ell. Per tant és necessari que a la vida pública surin
i es manifestin els bons exemples, els compromisos ètics, la transparència i la
honestedat, i així fomentar la confiança i el prestigi dels que us dediqueu a la
impagable tasca de representar i servir la ciutadania, sense matisos ni adjectius.
Tenim dret a somiar i a manteir l’esperança en una ciutat i una societat millor, més
justa, més acollidora i humana. Es un repte permanent i un camí que reclama i
exigeix la col.laboració de tots.
Espero i desitjo que tots plegats, amb el nostre comportament i els nostres actes,
treballem per una societat més integra, més inclusiva, més solidària i més justa.
Girona és la seva gent i hem de treballar perquè la pobresa i les desigualtats no
malmetin ni vides, ni projectes.
I com diem en castellà, es de bien nacidos el ser agradecidos. Per això, vull agrair el
treball callat i solidari que molts i moltes gironines fan desinteressament per
aminorar el dolor, la solitud, la manca d’afecte o per socórrer, dintre de les seves
possibilitats, a les persones necessitades. Son pilars fonamentals que ens ajuden a
creure que un mon millor és possible, i que val la pena mantenir l’esperança.
Moltes gràcies per la vostra atenció i el vostre compromís de servei.

16

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

1.2. Actuacions, queixes, expedients i consultes
En el transcurs de l’any 2016, a l’Oficina del Defensor s’acrediten 3894 actuacions,
que representa un petit increment (5%) respecte a les de l’any passat, de les quals
podem remarcar, com a més significatives les següents:


2601 consultes, informacions i assessoraments.



512 visites



341 expedients oberts durant el 2016



298 entrevistes, tramitació expedients, reunions, trobades, xerrades



28 Atencions als mitjans de comunicació



114 intervencions sense expedients, petites gestions sobre problemes
puntuals que es poden resoldre amb una intervenció concreta i sense obrir
expedient, especialment en temes relatius a problemàtiques alienes a la
competència municipal.

Aquests 341 expedients oberts s’han distribuït de la següent manera:


1 Àrea de Presidència



5 Àrea d’Educació i Esports



2 Àrea de Cultura



146 Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública



57 Àrea d’Hisenda i Règim Interior



2 de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme



58 Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació



64 Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat




també hem obert 9 expedients d’ofici:
2 de l’Àrea d’Urbanisme, 1 d’Hisenda i Sostenibilitat i 6 de Seguretat, Mobilitat
i Via Pública.

Dels 341 expedients, 51 no s’han admés a tràmit, sigui per manca de instància prèvia
a l’Ajuntament, o queixes que pertanyen a altres municipis o bé per fer referència a
matèries que no són competència del defensor. 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. Hem col·laborat amb d’altres institucions. 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.
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En el moment de tancar aquesta memòria, 39 expedients encara resten en tràmit,
pendents de resolució per part de l’Oficina del defensor.
Així doncs s’han resolt 251 expedients, dels quals 2 s’han traslladat al Síndic de
Greuges de Catalunya, per tractar-se d’un tema de la seva competència.
En l’exercici 2016 hem admès a tràmit, 249 expedients.
D’aquests expedients, se’n han desestimat 72. Un cop estudiat i analizat el contingut
de la queixa, revisat l’expedient administratiu, valorada la petició del ciutadà i les
circumstàncies corresponents, si el defensor arriba a la conclusió que no s’ha produït
cap greuge i per tant no pot donar la raó a la persona que presenta la queixa,
aquesta és desestimada i així se li notifica al ciutadà o ciutadana de forma motivada.
La tipologia de les queixes desestimades son de tota mena, 33 relatives a Urbanisme,
la majoria pel que fa a Multes, 22 d’Hisenda i Règim Interior i també se’n han
desestimat 15 d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. És una mostra
de que no es pot contentar a tothom i que l’actuació del defensor implica compromís
ètic per evitar picaresques o abusos que a vegades “per necessitat” algunes persones
utilitzen. Però, d’entrada, mai s’ha de desconfiar i desacreditar, cap queixa o
reclamació, però si és imprescindible recalcar que tots plegats hem de complir les
normes i hem d’actuar cívicament.
En 111 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 5 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 61 recomanacions a l’Alcaldia. D’aquestes, en 11 ocasions ha estat
acceptada la proposta del defensor, 7 recomanacions han estat rebutjades i 43
resten pendents de resolució o adopció del corresponent acord per part d’Alcaldia.
Continua essent un número molt elevat de recomanacions pendents.
Aprofito aquest moment per cridar la vostra atenció sobre el fet que, a dia d’avui
tenim un total de 132 recomanacions pendents. Aquesta és una dada que preocupa
al defensor i hauria de preocupar, també, a l’Ajuntament. És un símptome que pot
crear desconfiança i descoratjament.
Durant l’any 2016, he formulat 6 recomanacions d’ofici. Han estat actuacions en les
que he pogut constatar que podien millorar-se determiants aspectes de
l’administració o procediments que afecten sobre temes diversos, de manera
genèrica a la ciutadania. De les 6 recomanacions d’ofici, 3 són d’Hisenda i Règim
Interior, 2 d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública i 1 de Sostenibilitat, Medi
Ambient, Participació i Cooperació. L’Ajuntament n’ha acceptat 1, n’ha rebutjat 1 i
resten pendent de resoldre 4. Entre aquestes vull ressaltar-ne alguna:
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- Adequació de la normativa municipal reguladora de la prestació dels serveis
funeraris a Girona al marc normatiu resultant de la trasnsposició de la directiva de
serveis ccomunitaris.
- Recomanació / Informe sobre les bones pràctiques en l’admissió i tràmit de
sol·licituds d’empadronament.
- En relació amb els habitants de les Pedreres/Torre Alfons XII i disseminat Caputxins
afectats pel Pla Especial del Parc de les Pedreres, plantejar una moratòria pel que fa
a la reclamació de taxes.
- Davant la manca de recursos facilitar el fraccionament adequat segons la situació
econòmica del deutor per tal de permetre que els terminis i fraccionaments puguin
ser assumibles per la ciutadania que ho sol·liciti.
- Modificar l’Ordenança municipal de circulació en relació amb les sancions per
estacionament en zones reservades per persones amb mobilitat reduïda, tot i ser
titulars d’aquest dret.
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1.3. Altres actuacions del Defensor de la Ciutadania
Reunions del FòrumSD
Aquest any 2016 el defensor, com a president del Fòrum de síndiques i síndics locals
de Catalunya ha participat activament en diverses reunions territorials i reunions de
la Junta del Fòrum. Principalment per tractar temes comuns i també per la
preparació del Congrés Internacional de Defensors Locals que es celebrà a Girona, el
mes de Novembre de 2016.

Presentació al Ple de la Memòria del Defensor de la Ciutadania
de Girona
En data 28 d’abril de 2016, 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
En data 16 de març participa en la Jornada de Formació que organitza el Síndic de
Greuges de Catalunya, sobre el “Dret als subministraments bàsics i la pobresa
energètica”.
En data 13 d’abril assistència al Taller de Formació que es porta a terme a Sabadell
el dia 13 d’abril de 2016, sobre el tema “Equitat i seguretat jurídica”

Organització del Congrés Internacional de Defensors Locals
En data 23, 24 i 25 de novembre es va celebrar a Girona el I Congrés Internacional
de Defensors Locals, sota el lema PENSEM GLOBALMENT, ACTUEM LOCALMENT,
amb la finalitat de posar en valor les defensories locals, mantenir l’impus de la seva
creació i reivindicar el paper de les ciutats i de les seves defensories en promoció i
defensa dels Drets Humans. El fil conductor de tal Congrés ha estat el contingut i
posta al dia de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Altres participacions, contactes,
d’experiències i temes diversos

aportacions,

intercanvi

Assistència a l’acte de lliurament de guardons en motiu de la Diada de la Policia
Municipal, el dia 23 de gener de 2016.
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Participació en la Trobada de Ciutats Defensores de Drets Humans a Santa Coloma
de Gramenet el dia 27 de setembre de 2016., on , com a President del Fòrum de
síndics de Cataluya, va poder intervenir i fer patent el compromís del Fòrum i de les
ciutats amb defensor municipal, com és el cas de Girona, en la defensa dels drets
humans i la predisposició a col.laborar per exigir solucions justes al problema
humanitari dels refugiats
Diverses entrevistes amb la Presidenta del Parlament i diversos consellers, president
de la Diputació de Girona, rector de la Universistat de Girona, alclades i alcaldesses
de diverses poblacions per tal de fer difussió de la Institució que presideix, Sindic de
Greuges de Catalunya i d’altres síndics i síndiques de Catalunya. En aquest sentit el
Defensor de la Ciutadania ha pogut intervenir davant diversos municipis per il.lustrar
i remarcar els beneficis que tal institució aporta als ajuntaments, com a eina que
contribueix a una major transparència, a una millor gestió i eficiència de
l’administració municipal i a implementar la participació ciutadana
Diverses xerrades a diversos instituts de Girona, Institut Santiago Sobrequés, Vicens
Vives, IES Montilivi, Escola Montfollet, ...,
Intervencions en diversos mitjans de comunicació, també setmanalment col·laboració
a Radio La Xarxa, “Fem Ciutadania” i l’article habitual cada 15 dies al Diari de Girona.
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2.

Extracte de l’activitat de l’Oficina
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2.1. Resum de l’activitat
Actuacions any 2016
Concepte

Actuacions

Expedients tramitats (*)

341

Intervencions sense expedient

114

Consultes i assessoraments

2601

Visites

512

Atenció a mitjans de comunicació

28

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

298

Total actuacions

3894

(*) Vegeu la següent taula desglossada d’expedients tramitats:
Estat dels expedients tramitats
Expedients resolts

Actuacions
251

Expedients no admesos

51

Expedients en tràmit

39

Total expedients tramitats

341

Actuacions any 2015
Estat

Actuacions

Expedients tancats

29

Expedients pendents

2
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2.2. Gràfics
ACTUACIONS DE L'OFICINA DEL
DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
2016
expedients
(341) 9%

entrevistes,
tramitació
expedients,
FòrumSD, xerrades,
reunions (298) 8%
mitjans comunicació
(28) 1%
visites
(512) 13%
intervencions sense
expedients
(114) 3%

consultes,
informacions,
assessoraments i
visites no
concertades...;
(2601) 66%

entrevistes, tramitació expedients,
Fòrumsd, xerrades, reunions

ANY 2016
ANY 2015
ANY 2014

350

ANY 2013

300

298

ANY 2012

260

250
250
200

223
193
166

150
100
50
0
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ANY 2016

visites

ANY 2015
ANY 2014

700

ANY 2013

647

ANY 2012

609

ANY 2011

600
512
471

500
438
400

295

300
200
100
0

ANY 2016

mitjans de comunicació
30

ANY 2015
ANY 2014

28

ANY 2013
26

ANY 2011

25

20

18
15

15

12
10

ANY 2012

9

5

0
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ANY 2016

consultes i assessoraments

ANY 2015
ANY 2014
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ANY 2013
ANY 2012
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ANY 2011

2500
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2015
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0
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intervencions sense expedients
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0
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3.

Expedients, recomanacions,
respostes de l’Ajuntament i gràfics
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EXPEDIENTS PER ÀREES 2016
(341)
IGUALTAT, DRETS
SOCIALS,
TREBALL,
JOVENTUT I
SEGURETAT
64 (19%)
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
2 (1%)

EDUCACIÓ I
ESPORTS
5 (1%) D'OFICI
6 (2%)

SOSTENIBILITAT,
MEDI AMBIENT
PARTICIPACIÓ I
COOPERACIÓ
58 (17%)
PRESIDÈNCIA
1 (0%)

HISENDA I RÈGIM
INTERIOR
57 (17%)
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CULTURA
2 (1%)

URBANISME,
ACTIVITATS,
MOBILITAT
146 (42%)
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3.1. Presidència
Expedients: 1
Estat

Expedients

Amb col·laboració de l’àrea

1

Total

1

3.2. Educació i Esports
Expedients: 5
Estat

Expedients

No admeses

2

En tràmit

2

Queixes desestimades

1

Total

5

3.3. Cultura
Expedients: 2
Estat

Expedients

En tràmit

1

Amb col·laboració de l’Àrea

1

Total

2
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3.4. Urbanisme i Activitats
Expedients: 146
Estat

Expedients

No admès

4

En tràmit

4

Queixes desestimades

6

Amb col·laboració de l’àrea

12

Recomanacions

9

Total

35

2016/DCG/141

DECISIÓ

La ciutadana ALF-B, en data 18 de maig de 2016, formula queixa respecte a unes
infiltracions i humitats a la seva propietat de la Trav. Portal Nou, 8, humitats que,
segons al·lega en el seu escrit, aparegueren a la seva propietat desprès que les
brigades municipals haguessin fet una intervenció urbanística al costat de casa seva.
Vist que la veïna queixant ha vingut posant en coneixement de l’Ajuntament
l’existència de tal problemàtica des de l’any 2004, de forma intermitent, sense que
fins ara hagi aconseguit la solució al problema esmentat. Que ha presentat molts
escrits i peticions, sempre al·legant que abans de que es fes la intervenció
urbanística no hi havia ni filtracions d’aigua, ni humitats a la seva propietat.
Vist que efectivament, l’any 2012, amb motiu d’una petició anterior dirigida al
Defensor, es va fer una visita sobre el terreny amb el Cap de la brigada d’obres de
l’Ajuntament i un arquitecte municipal i es va constatar la realitat de les humitats que
afecten els baixos de la propietat de la queixant.
Vist que uns anys abans, amb motiu d’unes obres realitzades per l’Ajuntament,
s’havia inutilitzat una bassa natural que hi havia al costat de l’habitatge en qüestió,
cobrint-la de formigó, i que va ser a partir d’aquell moment quan la ciutadana
comença a patir les humitats que encara duren.
Vist que també sospita la queixant que les obres realitzades per aixecar un bloc de 3
pisos i la urbanització de la Pl. Federico Fellini en aquell indret, colindant amb la
propietat de la reclamant, podria ser també causa de les seves humitats.
Vist que diversos tècnics de l’Ajuntament han intervingut, comprovant l’existència
d’aquest problema, i que la ciutadana reitera la seva petició per tal que s’indagui
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quina és la causa que origina els perjudicis que pateix en la seva propietat, degut a
les filtracions d’aigües i humitats, i que des d’urbanisme se li ha contestat que en tot
cas encarregui, de forma privada i particular, un peritatge perquè emeti un informe
pericial sobre la qüestió.
Considerant que tot ciutadà, un cop esgotats els intents de diàleg i negociació amb
l’Ajuntament, i havent formulat peticions o reclamacions escrites davant la
Corporació, te dret a acudir al Defensor de la Ciutadania per plantejar la seva queixa
o disconformitat amb l’actuació o falta d’actuació de l’Ajuntament.
Considerant que, en aquest cas concret, està degudament acreditat que la ciutadana
ha vingut presentant escrits, com a mínim, des de maig de 2005, deixant constància
en els mateixos del tema de les filtracions i humitats que des de tal data afecten la
seva propietat.
Considerant que les decisions de l’administració pública han de ser coherents amb els
fets i els problemes que es tracta de resoldre, proporcionades i justes, fent
compatible la defensa radical dels interessos públics i el bé comú amb evitar greuges
o problemes a la ciutadania, assumint les conseqüències de les seves actuacions.
Considerant que en el cas que ens ocupa, semblaria de sentit comú, per totes les
circumstàncies que concorren i que s’han esmentat abans, especialment el fet de que
les humitats apareixen desprès que s’hagin fet unes intervencions urbanístiques a la
Pl. Federico Fellini i s’hagi inutilitzat una bassa natural, al costat de l’habitatge de la
queixant, procedir amb els propis mitjans tècnics de l’Ajuntament a fer un estudi
exhaustiu d’aquesta problemàtica, i poder acordar la solució més adient, si és que hi
és. Però no sembla adient carregar a la persona afectada per uns problemes greus
que abans del 2004 no tenia, amb unes responsabilitats que caldrà decidir amb més
coneixement de causa.
Per tots aquests antecedents, i sense altra intenció que cercar la solució més justa al
cas, sense prejutjar a càrrec de qui s’hauria d’executar la necessària reparació per
evitar que les filtracions i humitats de l’habitatge del número 8 de la Travessia del
Poratal Nou, el Defensor fa la següent
RECOMANACIÓ

Que per donar resposta a les reiterades peticions de la ciutadana AMLF-B, i sense
prejudici de la causa última que produeix les filtracions i humitats a la seva casa, i en
base als indicis apuntats per la pròpia afectada -doncs abans de les intervencions
urbanístiques de la Pl. Federico Fellini i l’anul·lació d’una bassa natural colindants
amb la queixant sembla que no hi havia aquest problema– es procedeixi per part de
l’Ajuntament a fer un estudi de la problemàtica i s’emeti un informe tècnic sobre la
mateixa.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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2016/DCG/142

DECISIÓ

De manera reiterada arriben queixes al Defensor sobre problemes en relació a les
zones d’oci nocturn de la zona Figuerola/Bonastruch de Porta. Son moltes les queixes
individuals de veïns, i també protestes o escrits de disconformitat amb la situació de
fresses i d’incivisme que es produeixen, especialment en hores nocturnes, en
aquesta zona.
He comprovat que els veïns afectats per aquesta problemàtica de l’oci nocturn s’han
dirigit en diverses ocasions als responsables de l’Ajuntament i també han requerit, en
moltes ocasions, els serveis de la Policia Municipal, cansats de suportar i sofrir la
immissió en els seus domicilis, i de manera específica a altes hores de la nit, de
fresses, músiques i aldarulls.
Des de l’Administració Municipal tenim l’obligació de treballar i de facilitar la vida dels
nostres conciutadans, buscant solució als seus problemes, actuant amb diligència,
eficàcia i celeritat. L’administració no és pot convertir en una finalitat en sí mateixa,
doncs és un instrument per afavorir la ciutadania, que té drets i deures. I això no ho
podem oblidar mai els que tenim responsabilitats públiques, sigui més petita o més
gran. I els problemes no es poden dilatar i eternitzar en el temps.
Els veïns de la zona esmentada, des de fa massa temps, pateixen les conseqüències
de la concentració excessiva de locals d’oci (7 locals que fan de discoteca i més de
20 locals que venen alcohol fins a les 3 de la matinada).
Circumstància que requereix un major control i vigilància, al marge de fomentar la
responsabilitat social i el comportament cívic dels usuaris de tals locals des de totes
les instàncies, i per tots els mitjans.
El problema humà que hi ha darrera aquesta problemàtica mereix que l’Ajuntament
actuï amb major eficiència i celeritat, perquè d’altra manera està consentint que uns
ciutadans, incomplint la normativa, perjudiquin a uns altres, posant en greu perill la
seva salut i integritat física. No hi ha dret ni justificació de cap mena per consentir o
ignorar una situació que infringeix la normativa sobre convivència a la ciutat i
perjudica greument el dret fonamental al descans de les persones. És cert que des
de l’Ajuntament s’han implementat, a rel de les reiterades queixes dels veïns, els
controls i les actuacions policials. Però no acaben de donar el resultat necessari per a
garantir el dret als descans dels veïns de la citada zona.
És per això, que complint amb el deure que tinc, com a Defensor, de vetllar pel
civisme a la ciutat i fomentar el respecte als drets i el compliment de les normatives,
seguint el que en anteriors ocasions he manifestat respecte al dret al descans i la
temàtica de l’oci a la nostra ciutat, faig la següent
RECOMANACIÓ

Que en ordre a salvaguardar el fonamental dret al descans dels veïns de la zona
Figuerola/Bonastruch de Porta s’acordi adoptar majors mesures de control, educació
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cívica i sancions policials respecte als locals i persones que incompleixin les normes
de convivència i es faciliti sense dilacions la solució al problema que tan
negativament afecta la vida dels afectats.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/148, 159, 167, 199, 334

DECISIÓ

Des de fa molt temps, però especialment els últims dos anys, veïns de la Rambla
Xavier Cugat, que viuen en pisos propers a la instal·lació industrial pertanyent a
l’entitat mercantil Sant Antoni Pastissers, s’han vingut queixant a l’Ajuntament dels
problemes de sorolls, olors i incompliment de les normatives sobre el funcionament
d’aquest tipus d’indústries, quan s’ubiquen en zones residencials, com és el cas.
Vist que l’Ajuntament de Girona, per acord de la Comissió de Govern, de data 9 de
desembre de 1998, va informar favorablement “als efectes del Reglament d’Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, la sol·licitud formulada per a l’obertura
d’una activitat d’elaboració i venda de pa i pastissos”.
Vist que tal activitat, causant de les persistents i reiterades queixes veïnals es va
autoritzar “amb caràcter de precari, limitada al termini màxim de 2 anys per les
característiques tipus de l’activitat en relació amb els usos previstos pel vigent Pla
General d’Ordenació Urbana de Girona”.
Vist que de manera incomprensible i injustificable, l’Ajuntament ha permès que
aquesta activitat s’hagi continuat exercint sense els controls i els permisos
corresponents durant més de setze anys, extrem que, quan menys, demostra que el
nostre Ajuntament ha consentit una activitat molesta, per falta del necessari control,
per negligència o falta total de la diligència deguda.
Vist que s’han mantingut diverses reunions i trobades, a instàncies dels veïns
afectats, i facilitades per l’Ajuntament i el propi Defensor de la Ciutadania, amb la
finalitat de cercar un acord definitiu per solucionar la problemàtica existent, tant
respecte als sorolls, com a les olors i també respecte a les condicions exigibles per a
la continuïtat d’aquesta activitat industrial, però que no han donat el resultat pretès.
Vist que l’empresa Sant Antoni Pastissers S.L. el novembre de 2015 va formular
sol·licitud de modificació referent a l’activitat d’elaboració de Bolleria i venda de pa,
pastisseria i bolleria, per reconduir l’autorització a precari amb la que ha vingut
treballant des de 1998, i que l’Ajuntament, el 3 de juny del 2016, ha procedit,
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conforme a normativa, a inscriure la citada comunicació d’activitats, imposant
determinades condicions sobre sorolls, horaris, maquinària, etc...
Vist que, tot i les modificacions introduïdes, les queixes dels veïns no solament no
han cessat, sinó que fins i tot s’han agreujat, havent aportat els afectats proves
contundents, amb trucades a la policia municipal, escrits i queixes dirigides a
l’Ajuntament, i fins i tot proves gràfiques dels incompliments per part dels
responsables de la industria en qüestió, vídeos inclosos, en els que es veu que, fora
de les hores permeses, es fan càrregues de productes de consum en vehicles
particulars, sense complir les imprescindibles normes sanitàries, extrem que aquest
Defensor posarà en coneixement de les autoritats sanitàries i de consum, als efectes
pertinents.
Considerant que el dret a la salut, a la intimitat, així com el dret al descans de la
ciutadania, son valors fonamentals en qualsevol societat civilitzada, com la nostra
pretén ser-ho, sembla evident que no te cap justificació actuar amb tebiesa davant
incompliments sistemàtics, i degudament acreditats pels afectats i la pròpia Policia
Municipal, permetent als titulars de negocis o industries actuacions perjudicials pels
veïns, sense altres conseqüències que requeriments o advertiments de sancions en
cas d’imcompliment.
Considerant que el problema, ja crònic, existent entre el veïnatge i l’empresa que
explota la industria de bolleria i pastisseria a la Rambla Xavier Cugat, 6-10 baixos,
requereix una solució urgent, i que havent fracassat els diversos intents de diàleg
entre les parts, així com estant acreditat que l’empresa ha incomplert
sistemàticament amb les condicions exigibles.
Considerant que l’Ajuntament no pot defugir la seva responsabilitat, tant pel que fa a
l’haver consentit, per desídia o negligència, que un permís a precari i limitat a dos
anys, hagi pogut emparar una industria molesta durant més de setze anys, i que
malgrat el canvi de normativa actual, i davant els incompliments reiterats, no actuï
amb major contundència en front de qui perjudica la convivència veïnal i no ha posat
solució definitiva als motius de queixa existents: incompliment d’horaris,
incompliment de condicions de fabricació, de càrrega i descàrrega, emissió de sorolls
i olors,...
Considerant que l’interès general i el bé comú han d’estar per sobre dels interessos
particulars, i de les legítimes pretensions econòmiques que hi han darrera qualsevol
empresa o industria, que tenen també una gran responsabilitat social en un estat
que anomenem social i de dret, i atenent el dret essencial a la salut, a la intimitat i el
dret al necessari descans.
El Defensor de la Ciutadania, sense altre interès que posar fi a un conflicte crònic, i
en evitació de mals majors i perjudicis irreparables, aplicant els principis d’equitat i
proporcionalitat, i atenent el contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels drets
humans a la ciutat, subscrita en el seu dia pel nostre Consistori, formula la següent
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RECOMANACIÓ

Que utilitzant els mitjans tècnics i legals al seu abast, i amb l’objectiu de
salvaguardar els drets dels veïns afectats pels problemes de sorolls, olors,
incompliment d’horaris fixats i altres irregularitats que fan referència a incompliments
de l’ordenança de circulació o de requisits sanitaris, es procedeixi a actuar amb
contundència contra la causa d’aquesta problemàtica, i, si no hi ha altre remei
possible, es procedeixi per deixar sense efecte l’activitat industrial que genera els
problemes denunciats pels veïns.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/173

DECISIÓ

En data 14 de juny de 2016, el ciutadà RFQU es persona a l’Oficina del Defensor de
la Ciutadania i presenta un escrit de disconformitat amb la resolució dictada per
l’Ajuntament de Girona, el 27 de maig de 2016, que li denega l’abonament d’una
despesa ocasionada, segons diu, per una actuació imputable a l’Ajuntament.
Vist que s’ha esgotat la via administrativa, que el ciutadà va presentar al·legacions i
reclamació per uns suposats perjudicis, a causa de la manca de connexió a la xarxa
general dels desaigües pluvials de l’immoble número 40 de la Pujada de la Torrassa,
que segons el ciutadà es va produir al renovar-se el clavegueram i no haver
connectat a la xarxa general el clavegueró, causa del problema.
Vist que el procediment s’inicia per escrit del queixant, en data 29 de setembre de
2015, continua amb la resolució d’alcaldia de 5 de novembre de 2015, i que el que es
reclama son els danys derivats de les despeses de connexió i neteja d’un clavegueró
que connecta el garatge de l’habitatge del número 40 de la Pujada de la Torrassa,
amb la xarxa pública de sanejament, i la quantia dels quals és de 822.52 euros.
Vist que, finalment, l’Ajuntament, atenent les raons exposades pels seus propis
serveis tècnics, va dictar nova resolució en data 27 de maig de 2016, en la que pels
motius que indica, i que essencialment basa en la suposada inexistència de relació de
causalitat, desestima la petició-reclamació de danys efectuada pel ciutadà esmentat.
Vist que el ciutadà ha mantingut bàsicament la seva postura i versió inicial, que és
que l’Ajuntament o la Companyia d’Aigües de Girona, al moment de la renovació de
la xarxa de clavegueram del carrer de la Pujada de la Torrassa va ometre, per
possible error o descuit, la connexió del clavegueró que ha originat el dany, i que va
quedar a uns 20 0 30 centímetres de la xarxa general, trencat i sense connexió.
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Considerant que en tot el procediment, totes les parts implicades han actuat de bona
fe i que s’han mantingut reunions amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, amb
treballadors i tècnics de la companyia d’aigües i amb diversos responsables de
l’Ajuntament, estant degudament documentat el tema objecte de la queixa.
Considerant que ha quedat patent que el clavegueró, que actualment ja està
connectat a la xarxa pública, ja existia molt abans que per part de l’Ajuntament es
procedís a renovar la xarxa pública del clavegueram de la Pujada de la Torrassa, i
que abans d’aquestes obres, mai havia tingut el ciutadà queixant cap problema
d’inundació en el seu garatge en temps de pluja.
Considerant que també està acreditat que no hi havia inventari de les connexions
relatives a aquest clavegueró per part de l’Ajuntament, i que, detectat el problema, a
instàncies del ciutadà referit, va acudir personal de la Companyia d’Aigües de Girona,
Salt i Sarrià que va constatar, i així es va exposar testificalment davant l’instructor de
l’expedient administratiu, que “la canonada general pluvial que connecta l’immoble
número 40 és més recent que la que surt del garatge.”
Considerant que el problema neix i té com a causa l’acció d’urbanització portada a
terme per l’Ajuntament, quan renova i instal·la les noves canonades o clavegueram a
la Pujada de la Torrassa, sense que per part dels operaris que van intervenir es
reconectés el clavegueró, prèviament existent des de feia molts anys, provinent del
garatge del reclamant, extrem que no es va conèixer fins que varen caure les
primeres pluges desprès de l’obra d’urbanització esmentada.
El Defensor, atenent les circumstàncies i les proves existents en el procediment
administratiu i el contingut de la queixa i les dades exposades, pensa que hi ha
suficient motiu per estimar la reclamació formulada i procedir a la revisió de l’acord
de denegació, amb les conseqüències pertinents i el reconeixement de la
procedència de compensar al ciutadà amb la indemnització de 822.52 euros.
Per això, formula la següent
RECOMANACIÓ
Que es revisi la resolució de data 27 de maig de 2016 i en atenció a les circumstàncies abans
esmentades s’accepti la petició d’indemnització formulada pel ciutadà RFQU i se li reintegrin
les despeses ocasionades per la connexió del clavegueró a la xarxa general, per import de
822.52€ i s’adoptin les mesures pertinents per tal de fer efectiva tal devolució, amb totes les
conseqüències legals que se’n derivin, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació
d’errors d’acord amb l’article 109 i/o 106 de la Llei 39/2015.
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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2016/DCG/218

En data 12 d’agost, el ciutadà MSF, actuant en el seu propi nom i com a representant
i mandatari dels veïns de l’edifici del carrer del Carme, 35-37 de la nostra ciutat, s’ha
personat davant el Defensor i ha formulat queixa respecte a la suposada inacció per
part de l’Ajuntament sobre la necessitat de retirada d’un pal del mig de la vorera i un
cablejat elèctric a ran de les finestres de tal edifici.
Vist que des de fa anys es va enderrocar l’edifici del carrer del Carme, indicat de
número 33, i amb tal motiu s’instal·là un pal al bell mig de la vorera, davant l’edifici
dels ciutadans que presenten la queixa, que fa de suport al cablejat elèctric, sense
que desprès, i fins ara mateix, hi hagi hagut cap intervenció, ni de constructores, ni
de Endesa, ni de l’Ajuntament.
Vist que els veïns i comerciants de la zona, en diverses ocasions s’han dirigit a
l’Ajuntament demanant que es solucionés aquesta situació anòmala, sense que fins
al moment s’hagin adoptat mesures.
Vist que des de l’Ajuntament s’ha manifestat que és un tema complicat i que
l’empresa o companyia elèctrica responsable de tal instal·lació sembla poc oberta a
donar solució efectiva a tal problemàtica, exposada pels veïns.
Considerant que no és acceptable que per desídia o inacció es perpetuïn situacions
que perjudiquen o molesten a les persones que viuen o utilitzen l’espai on hi passen
cablejats elèctrics o hi ha instal·lat un pal de suport dels mateixos.
Considerant que l’Ajuntament te competència, capacitat i poder de decisió respecte
al tema plantejat, i que en última instància ha de vetllar pel bon funcionament de la
prestació de serveis, quan aquests son imprescindibles per a la comunitat, i també
per garantir la salut i benestar de la ciutadania.
Considerant que, en aquest cas concret, no és admissible que la companyia elèctrica
responsable de la instal·lació del cablejat elèctric i el pal existent al mig de la vorera,
objectes de la queixa ciutadana, es desentengui i faci cas omís, durant anys, a la
necessitat d’eliminar el pal elèctric i posar remei a aquesta problemàtica, que
inicialment semblava que era simplement provisional.
Considerant que l’Ajuntament no pot obviar els requeriments i queixes que des de fa
temps havia rebut dels veïns i veïnes, i que la petició efectuada pels mateixos està
més que fonamentada, per les incomoditats i perills que aquesta instal·lació
provisional representa per a ells i per la resta de persones que a diari passen per
aquest carrer.
El Defensor de la Ciutadania, assumint la seva responsabilitat i, en aplicació dels
principis d’equitat i proporcionalitat, formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es requereixi a la companyia elèctrica Endesa per a retirar el pal d’enllumenat
existent sobre la vorera del carrer del Carme, 35-37, així com perquè també adopti
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les mesures pertinents per evitar que el cablejat elèctric existent passi per davant de
les finestres dels veïns, i posi fi a aquesta situació de provisionalitat, que fa anys que
dura, i que perjudica el veïnat i la mateixa ciutadania, sense dilació ni pèrdua de
temps.
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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

No hi va haver resposta de l’Ajuntament però, atesa la recomanació del defensor i
després de les gestions realitzades per l’Àrea d’Urbanisme, el ciutadà afectat ens
comunica que finalment la companyia elèctrica Endesa va retirar el pal d’enllumenat
del carrer del Carme, davant del número 35-37.
Amb aquesta actuació considerem que la Recomanació del defensor ha estat
acceptada.

40

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

Mobilitat i Via Pública - Multes
Estat

Expedients

No admès

11

En tràmit

11

Trasllat altres síndics

1

Queixes desestimades

27

Amb col·laboració de l’àrea

21

Recomanacions

40

Total

111

2016/DCG/7

DECISIÓ

En data 12 de gener de 2015, el ciutadà EG es persona a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania i formula queixa com a representant d’una empresa, Marketing
International Gimas SL, contra una sanció per no identificació del conductor en un
procediment sancionador iniciat amb una sanció per excés de velocitat al carrer
Barcelona.
Vist que el tema plantejat té el seu origen en una infracció de trànsit, no discutida,
comesa per un treballador de la societat esmentada, butlleta de denúncia 51073328,
el dia 13 de novembre de 2014, en excedir de la velocitat permesa circulant a 73
km/h essent la velocitat autoritzada 50 km/h.
Vist i acreditat que, segons es constata mitjançant informe de vida laboral de
l’empresa, en aquesta només hi treballen el senyor Giorgi Enrico i la senyora Nuri
Maestro, i que, segons queda demostrat mitjançant factura de l’hotel, els mateixos
estaven a Luxemburg a l’endemà, arribant-hi amb vehicle, cosa que fa indispensable
pensar que van necessitar unes hores, sinó un dia sencer, o més, per arribar-hi.
Atès que de la mateixa manera queda acreditat que a l’endemà de la data en la que
surten de Luxemburg, segons factura de l’hotel, és a dir el dia 5 de gener de 2015
entren un escrit per registre al mateix edifici de la Policia Municipal, identificant el
conductor en el moment de la infracció.
Vist que el queixant va formular al·legacions, qualificades correctament com recurs
de reposició per part dels Serveis Administratius de l’Ajuntament, i que ha estat
desestimat, en base a considerar que l’entitat recorrent no havia aportat cap element
de judici ni cap prova fefaent “que pugui desvirtuar el contingut de la resolució”.
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Considerant que el tema plantejat és valorar les conseqüències d’un canvi
substancial, que imposa la legislació, al quedar anul·lada la sanció inicial, prevista per
a una determinada infracció, i multiplicant per tres l’import econòmic, quan no
s’identifica el conductor del vehicle.
Considerant que no hi hagut voluntat d’obstrucció, ni d’evitar posar en coneixement
de l’Ajuntament la identitat de la persona infractora, donat que l’empresa sancionada
va presentar les dades del conductor, si bé ho va fer el primer dia que va poder, a
l’endemà d’arribar de fora del país.
Considerant que la situació econòmica general i de les empreses en particular no és
la més indicada per a fer despeses innecessàries, i que la triplicació d’una sanció no
deixa de ser excessiva, malgrat sigui legal, especialment quan s’ha reconegut la
sanció i hi ha voluntat d’assumir les conseqüències que de la mateixa se’n deriven,
com és el cas.
Considerant els principis generals de proporcionalitat i d’equitat que fonamenten i
inspiren les decisions del Defensor, sense altra pretensió que contribuir a fer una
societat més justa i convivencial, on les obligacions i els drets mantinguin la
proporcionalitat i l’equilibri.
En base a tots aquests antecedents i consideracions, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es revisi l’expedient origen de la queixa i es deixi sense efecte o s’anul·li, pel
procediment legal corresponent, la sanció de l’expedient 1147149, derivada de la
infracció constatada en la butlleta 51073328, donant-se per vàlida la identificació del
conductor i la sanció inicial, amb totes les conseqüències que legalment siguin
procedents.
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 ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Atès que el defensor de la ciutadania en la seva recomanació 2016006705, després
d'examinar els fets i les circumstàncies concurrents, de forma precisa, il·lustrativa i
fonamentada, conclou que s'hauria d'atendre la queixa de la persona afectada i per
tant que s'hauria de modificar i revisar la decisió administrativa o actuació objecte de
la queixa, en base a principis tan lloables com el d'equitat i proporcionalitat.
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Considerant que l'article 105.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
determina que qualsevol administració, i per tant l'administració municipal, pot
revocar en qualsevol moment el seus actes de gravamen o desfavorables a la
ciutadania, sigui a causa del possible error existent, sigui per motiu d'oportunitat, o
especialment per motius d'equitat i proporcionalitat,
Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania 2016006705, pels motius
abans esmentats, i en la seva conseqüència:
Primer. Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia de data 28 de gener de 2015
d'imposició de sanció en l'expedient 1147149.
Segon. Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia de data 2 de desembre de 2015 de
desestimació del recurs de reposició en l'expedient 1147149.
Tercer. Anul·lar la liquidació amb número de rebut 16005788.
Quart. Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia de 20 de gener de 2015 de finalització
en l'expedient 1141157, admetent la identificació de conductor presentada
extemporàniament en l'expedient originari 1141157, al qual no se li podrà notificar la
denúncia ja que imperarà la prescripció i caducitat, d'acord amb el que estableix la
normativa aplicable.
Modificació de Decret
Atès el contingut del decret de l'Alcaldia de data 24 d'agost de 2016 (número
2016020548), on es decreta anul·lar la liquidació amb número de rebut 16005788.
Atès que en data 22/02/2015 es va fer el cobrament parcial per un import de 75,09
€, de la liquidació amb número de rebut 16005788.
Atès que en data 21/03/2016 es va fer el cobrament parcial per un import de 75,31
€, de la liquidació amb número de rebut 16005788.
Atès que en data 20/04/2016 es va fer el cobrament parcial per un import de 75,54
€, de la liquidació amb número de rebut 16005788.
Atès que en data 20/05/2016 es va fer el cobrament parcial per un import de 75,77
€, de la liquidació amb número de rebut 16005788.
Atès que en data 20/06/2016 es va fer el cobrament parcial per un import de 76,01
€, de la liquidació amb número de rebut 16005788.
Atès que en data 20/07/2016 es va fer el cobrament parcial per un import de 73,24
€, de la liquidació amb número de rebut 16005788.
Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
43

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
D'acord amb el contingut del decret d'Alcaldia aprovat en data 24 d'agost de 2016
(número 2016020548), retornar al Sr. E.G, amb núm de DNI X2576197J, la quantitat
de 453,96 €, resultat de la suma de tots els pagaments parcials, esmentats
anteriorment, satisfets indegudament, corresponents a la liquidació amb número de
rebut 16005788.

2016/DCG/12

En data 21 de gener de 2016, el ciutadà ACH, es persona a l’Oficina del Defensor i
formula una queixa respecte al contingut d’una butlleta de denúncia imposada el 7
de juliol de 2015, per no obeir un senyal de prohibició.
La denuncia, segons la butlleta de sanció emesa per l’agent 10136, relatava els
següents fets:
-Dia, hora, lloc i import: 7 de juliol de 2015, a les 12.59 h., a l’avinguda de Sant
Narcís amb cantonada amb passeig d’Olot, essent aturat, sancionat i notificat en el
mateix moment, per un import de 100 €.
-Fets denunciats: No obeir el senyal de prohibició per girar a l’esquerra.
Vist que el denunciat, en data 13 de juliol de 2015, reconeixent haver fet la infracció,
va abonar l’import de la denúncia acollint-se al procediment abreujat, i per tant va
fer efectiu el pagament del 50% de l’import indicat, és a dir 50€.
Vist que posteriorment va rebre una notificació de la providència de constrenyiment
de l’import de la mateixa sanció, pendent de pagament, i que no entenent la
mateixa, es va personar a l’oficina de Recaptació, on li van comunicar que tenia una
sanció pendent que originàriament era de 150 € i ara el seu import ja era de 165€,
perquè no havia estat abonada dins de termini.
Atès que per un error atribuïble a Correus, que no va fer les notificacions amb el
corresponent interval de temps entre un intent i l’altre, el senyor ACH no es va
assabentar que no s’havia fet efectiu la totalitat de l’import de la sanció fins que,
aquesta, no va estar amb recàrrec.
Considerant que el ciutadà va creure que aquesta explicació, “pagament parcial de
50%” era perquè havia fet efectiu el pagament amb el 50% de descompte i que hi
havia hagut algun problema pel qual l’Ajuntament no havia rebut el pagament que
havia fet mitjançant l’entitat bancària de La Caixa.
Considerant que l’Administració ha d’expressar-se amb tota claredat en les seves
resolucions, sense causar confusió ni dubtes, i especificant, sense marge d’error, els
conceptes i contingut de les notificacions que adreci a la ciutadania.
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Considerant que en aquest cas que ens ocupa, l’error de l’agent en formular la
denuncia, és evident, ja que va fer constar que l’import de la sanció era de 100€,
quan la quantia legal és de 200€, causant amb això un greu perjudici al ciutadà, que
acollint-se a la possibilitat legal d’abonar la sanció amb el descompte del 50%, ho va
fer en temps i forma.
Considerant que quan un agent sancionador comet un error, aquest es pot i s’ha de
subsanar sense que això pressuposi cap perjudici injust per al ciutadà, donat que a
tots ens vincula el principi de legalitat.
Però dit això, el ciutadà té tot el dret a que es retrotreguin els efectes de la sanció al
moment inicial de la notificació, als efectes d’acollir-se al pagament bonificat
corresponent, conforme es preveu a la llei i conforme a la seva pròpia voluntat.
Considerant que el ciutadà en cap moment va actuar de mala fe, ans al contrari quan
va preguntar a l’oficina de Recaptació, el perquè d’aquella notificació, reconeixent la
infracció comesa i expressada la voluntat clara d’abonar la resta de l’import de la
mateixa.
Considerant aquestes circumstàncies exposades el defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que ateses les circumstàncies concurrents, formalment es procedeixi a retrotreure
els efectes del procediment sancionador generat per la butlleta 50475131 al moment
de la notificació inicial, donant la possibilitat de poder fer efectiva la sanció amb
bonificació. És a dir permetent que el ciutadà, aboni els 50 €, restants que és l’import
correcte partint de l’import legal de sanció que és de 200€.
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

2016/DCG/17

En data 26 de gener de 2016, el ciutadà JPV, en representació de l’empresa X,
presenta un escrit a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania i formula queixa, per les
conseqüències de la identificació del conductor d’un vehicle a nom de la referida
societat, fora de termini.
Vist que el tema plantejat té el seu origen en una infracció de trànsit, de data 16
d’octubre de 2015, no discutida, butlleta de denúncia D0030561.
45

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

Vist i acreditat que en data 23 de novembre de 2015 es notifica a la societat
propietària del vehicle, el requeriment d’identificació del conductor el dia de la
denúncia.
Vist que el senyor JPV va tenir problemes per identificar el conductor, doncs entre els
seus treballadors hi havia dubtes i en data 21 de desembre de 2015 finalment
s’identifica, i atès que amb posterioritat, 8 de gener, aquesta identificació és
rectificada pel mateix conductor, davant la certesa de que era ell qui conduïa el dia
de la infracció.
Considerant que el tema plantejat és valorar les conseqüències d’un canvi
substancial, que imposa la legislació, al quedar anul·lada la sanció inicial, prevista per
a una determinada infracció, i multiplicant per tres l’import econòmic, quan no
s’identifica el conductor del vehicle o es fa passat el termini.
Considerant que no hi hagut voluntat d’obstrucció, ni d’evitar posar en coneixement
de l’Ajuntament la identitat de la persona infractora, donat que l’empresa sancionada
ho va fer, però passats els 15 dies que estableix la normativa. I que el responsable
de la infracció ha manifestat la seva voluntat d’assumir les conseqüències de la
mateixa, és a dir, els 200€ i la pèrdua dels 4 punts que implica la sanció.
Considerant que la situació econòmica general i de les empreses en particular no és
la més indicada per a fer despeses innecessàries, i que la triplicació d’una sanció no
deixa de ser excessiva, malgrat sigui legal, especialment quan es reconeix la sanció i
hi ha voluntat d’assumir les conseqüències que de la mateixa se’n deriven, com és el
cas.
Considerant els principis generals de proporcionalitat i d’equitat que fonamenten i
inspiren les decisions del Defensor, sense altra pretensió que contribuir a fer una
societat més justa i convivencial, on les obligacions i els drets mantinguin la
proporcionalitat i l’equilibri.
En base a tots aquests antecedents i consideracions, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es revisi l’expedient origen de la queixa i es deixi sense efecte o s’anul·li, pel
procediment legal corresponent, la sanció per no identificació del conductor amb
número d’expedient 1193456, derivada de la infracció constatada en la butlleta
D0030561, i es tingui per notificat el titular de la infracció, donant la possibilitat de
poder pagar a qui ha comés la infracció, l’import de 200€ i 4 punts del permís de
conduir, corresponents a la denúncia originària.
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.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Atès que s'ha procedit a la revisió de l'expedient sancionador en matèria de trànsit
número 1193456, incoat per decret de l'Alcaldia de data 29 de desembre de 2015,
per no identificar al conductor responsable d'una infracció, el titular del vehicle
degudament requerit a fer-ho, a nom de JP SLU, amb CIF B55201842.
Atès que en data 16 d'octubre de 2015, es va interposar denúncia amb número de
butlleta D0030561, corresponent a l'expedient sancionador en matèria de trànsit
1184194, per no respectar, el conductor del vehicle amb matrícula XXXX, el llum
vermell d'un semàfor, al carrer Barcelona 68-70, a les 07.59 hores.
Atès que en data 23 de novembre de 2015 es va notificar el requeriment de dades
del conductor al domicili del titular del vehicle que constava al registre de vehicles de
la Direcció General de Trànsit (DGT) perquè comuniqués a l'Ajuntament de Girona la
identitat de la persona infractora i el seu domicili, en el termini màxim de 15 dies,
d'acord amb el contingut de l'article 81.2 del RDL 339/1990, requeriment que no va
ser complert en el moment procedimental oportú sense causa justificada.
Atès que per decret de l'Alcaldia de 29 de desembre de 2015 es va finalitzar
l'expedient 1184194 per no haver identificat dins el termini establert per l'article 81.2
del RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova la Llei de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, al conductor del vehicle amb matrícula XXXX, i
es va incoar l'expedient 1193456 per no identificar al conductor responsable d'una
infracció, el titular del vehicle degudament requerit a fer-ho.
Atès que per decret de l'Alcaldia de data 19 de gener de 2016, es va imposar sanció
en l'expedient sancionador número 1193456, notificant-se la resolució el dia 25 de
gener de 2016 al domicili del titular del vehicle que constava al registre de vehicles
de la DGT.
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es van pagar 600,00 euros corresponents a
l'import de la sanció de multa amb número d'expedient 1193456, a una Oficina de
CaixaBank.
Atès que s'ha comprovat que es va produir un error en la tramitació de l'expedient
1193456, per no identificar al conductor responsable d'una infracció, el titular del
vehicle degudament requerit a fer-ho, pel fet que no es va donar trasllat de
notificació de la incoació de l'expedient a la persona interessada.
Atès l'article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions públiques, que estableix els supòsits d'anul·labilitat dels actes
de l'Administració.
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Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
Atès l'informe emès per l'instructor de l'expedient sancionador en què proposa deixar
sense efectes la resolució dictada i retornar l'import satisfet indegudament.
1. Deixar sense efectes el Decret de l'Alcaldia de data 19 de gener de 2016
d'imposició de sanció en l'expedient número 1193456, per un import de 600,00
euros, a nom de JP SLU, amb CIF B55201842, procedint al seu arxiu, d'acord amb
els fets que consten en la part expositiva.
2. Retornar a JP SLU, amb CIF B55201842, la quantitat de 600,00 euros,
corresponent a l'import satisfet indegudament en data 23 de febrer de 2016.
Aquesta devolució es farà efectiva per tranferència bancària al número de compte
corrent facilitat per la societat JP SLU, amb CIF B55201842.

2016/DCG/22

En data 26 de gener de 2016, el ciutadà JAE es persona a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania i formula queixa, com a representant de l’empresa X, en relació amb una
sanció imposada per no identificar el conductor en un procediment sancionador
iniciat amb una denúncia per “no respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell
d’un semàfor” al carrer de Barcelona.
Vist que el tema plantejat té el seu origen en una infracció de trànsit, no discutida,
comesa per el conductor en aquell moment del vehicle, i titular de la queixa, amb
número de butlleta D0014460, el dia 13 de novembre de 2014, per no respectar el
semàfor que hi ha al carrer Barcelona.
Vist i acreditat que, el senyor JAE, un cop va rebre el requeriment va contestar
facilitant a l’Ajuntament, mitjançant notificació presentada a la Generalitat en data 31
de desembre de 2014 i recepcionada per l’Ajuntament el dia 7 de gener de 2015, el
nom i número de permís de conduir de la persona que en aquell moment conduïa el
vehicle.
Vist que com que aquesta notificació no complia amb els requisits establerts,
l’Ajuntament emet un nou requeriment demanant que figuri en la identificació el nom
del representant en el peu de firma. Aquest nou requeriment és rebut en data 30 de
gener de 2015 i es contestat per el senyor JAE i degudament acreditat en el peu de
firma. Aquesta resposta es presenta a la Generalitat el dia 12 de febrer de 2015 i
recepcionat per l’Ajuntament el dia 18 de febrer de 2015.
Posteriorment l’Ajuntament notifica a l’interessat que no admet el document
presentat per fer-ho fora de termini. Aquesta notificació és rebuda per l’interessat el
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dia 16 d’abril i en data 30 d’abril presenta recurs en contra d’aquesta resolució.
Recurs que és desestimat, per l’Ajuntament, i notificat en data 29 de desembre de
2015.
Considerant que el tema plantejat és valorar les conseqüències d’un canvi
substancial, que imposa la legislació, al quedar anul·lada la sanció inicial, prevista per
a una determinada infracció, i multiplicant per tres l’import econòmic, quan no
s’identifica el conductor del vehicle, o no ho fa dins de termini.
Considerant que no hi hagut voluntat d’obstrucció, ni d’evitar posar en coneixement
de l’Ajuntament la identitat de la persona infractora, donat que en assabentar-se’n,
el representant de l’empresa i alhora conductor del vehicle en el moment de la
infracció, va donar a conèixer les seves dades a l’Ajuntament per tal que li derivessin
la responsabilitat de la sanció. Extrems que queden degudament acreditats perquè,
dintre del termini legal, es va procedir a identificar el conductor, però posteriorment
l’Ajuntament no es dona per assabentat perquè al peu de firma no hi havia el segell
de l’empresa. Cal dir que aquesta petita anomalia es va subsanar, tot i que es va fer
dos dies fora de termini, fet que no pot justificar la duresa de la sanció.
Considerant que la situació econòmica general i de les empreses en particular no és
la més indicada per a fer despeses innecessàries, i que la triplicació d’una sanció no
deixa de ser excessiva, malgrat sigui legal, especialment quan s’ha reconegut la
sanció i hi ha voluntat d’assumir les conseqüències que de la mateixa se’n deriven,
com és el cas.
Considerant els principis generals de proporcionalitat i d’equitat que fonamenten i
inspiren les decisions del Defensor, sense altra pretensió que contribuir a fer una
societat més justa i convivencial, on les obligacions i els drets mantinguin la
proporcionalitat i l’equilibri, i també apel·lant al principi d’oportunitat.
En base a tots aquests antecedents i consideracions, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es revisi l’expedient origen de la queixa i es deixi sense efecte o s’anul·li, pel
procediment legal corresponent, la sanció de l’expedient 1160463, derivada de la
infracció constatada en la butlleta D0014460, donant-se per vàlida la identificació del
conductor i la sanció inicial, amb totes les conseqüències que legalment siguin
procedents.
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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
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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2016/DCG/26

En data 25 de gener de 2016, la ciutadana AMGG compareix davant el Defensor de
la Ciutadania i formula queixa contra una sanció per estacionament indegut en zona
de carga i descàrrega, sense estar autoritzat.
Vist que segons la butlleta de sanció els fets i circumstàncies son els següents:
Dia, lloc i hora: 12 de febrer de 2016, Plaça Catalunya, a les 16.38h.
Fets denunciats: Estacionar en zona de càrrega i descàrrega.
Vist que la queixant al·lega que el 12 de febrer va estacionar uns minuts el seu
vehicle a la Plaça Catalunya, en zona de càrrega i descàrrega, amb motiu de portar
un paquet al Centre de Salut Mental, situat al carrer Albereda, on hi havia el seu fill
de visita.
Vist que la queixant al·lega que com que va veure que hi ha un cartell que indica que
l’estacionament no pot sobrepassar els 15 minuts, va creure que per un moment
podia deixar allà el seu cotxe.
Considerant que de la documentació aportada per la queixant queda acreditat que és
persona en situació econòmica lamentable, usuària del banc d’aliments i en mans
dels Serveis Socials de Salt, i que el seu fill està essent tractat pel Centre de Salut
Mental del carrer Albareda.
Considerant que la situació esmentada faria inviable el cobrament de la sanció
imposada, al marge de que no sembla massa eficient posar en marxa tot un procés
burocràtic, amb notificacions i tràmits que finalment no obtindran el resultat que es
pretén, com és fer efectiu el cobrament de la sanció imposada.
Considerant que totes les circumstàncies posen de relleu que l’estacionament va ser
pel temps imprescindible d’anar a portar un paquet des de la Plaça Catalunya al
Centre de Salut Mental, és a dir uns pocs minuts.
Considerant que les normes, per ser justes en la seva aplicació, cal que no perdin de
vista els principis de proporcionalitat. I a més l’equitat exigeix valorar totes les dades
i circumstàncies concurrents, ateses les quals, i a criteri del Defensor, cal valorar si el
manteniment de la sanció aporta alguna cosa positiva a la nostra administració
municipal.
Per tot el que s’ha exposat, el Defensor fa la següent
RECOMANACIÓ

Que es revisi l’expedient i s’anul·li, en el seu cas, la sanció amb número de butlleta
50468521 per estacionar en zona de càrrega i descàrrega.
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.
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Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009438.
Vista la recomanació del defensor de la ciutadania, de data 25 d'abril de 2016, la
qual transcrita literalment diu:
"Es revisi l'expedient i s'anul·li, en el seu cas, la sanció amb número de butlleta
50468521 per estacionar en zona de càrrega i descàrrega".
"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".
No acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania, d'acord amb els següents
fets:
Primer. Els motius que justifiquen una revisió d'ofici de conformitat amb els articles
102 en relació amb l'article 62 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, són els que
s'enumeren a continuació i no s'ha donat en l'expedient 1151448 (núm. de butlleta
50468521):
a) Els que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del
territori.
c) Els que tinguin un contingut impossible.
d) Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència
d'aquesta.
e) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert de
les normes que contenen les regles essencials per la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats.
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels que
s'adquireixen facultats o drets quan manquin els requisits essencials per a la seva
adquisició.
g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.
Segon. L'article 63 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, regula els supòsit
d'anul·labilitat dels actes de l'Administració, on estableix que ho seran els que
incorrin en qualsevol infracció de l'ordenament jurídic.
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Tercer. S'ha revisat i comprovat que l'expedient indicat s'ha resolt seguint el
procediment legalment establert, el qual és ferm en via administrativa.

2016/DCG/27

Que en data 26 de gener de 2016, el ciutadà PEG es persona a l’Oficina del
Defensor de la ciutadania i formula queixa per la imposició de dues sancions i
discrepàncies amb l’actuació de la Policia Municipal, el dia 12 de gener de 2016.
Vist que segons el ciutadà queixant, amb motiu d’anar a realitzar el muntatge d’un
prestatge per una botiga del carrer La Salle,14, cantonada Migdia, va observar que al
costat d’uns contenidors, en zona de carga i descarrega hi havia un vehicle
estacionat, amb el conductor a dintre, que semblava que marxava.
Vist que per aquesta raó es va parar al costat dels contenidors, tot esperant poder
aparcar en aquell espai i quasi d’immediat, se li va acostar un agent municipal que li
va demanar que circulés, i que ell li va demanar una mica de paciència perquè
estava esperant que el referit vehicle marxés, per poder-hi estacionar i així
descarregar les eines pel treball que havia de realitzar. L’agent, sense voler escoltar,
va insistir, i a més li va dir que aquell vehicle no marxava.
Considerant que el ciutadà, a contracor, va marxar, no sense primer dir-li a l’agent
que no estava conforme amb la seva actuació, i que el tractés amb respecte i que
desprès de donar unes voltes, va trobar un aparcament lliure i va estacionar, no lluny
d’on pretenia inicialment aparcar. Que desprès d’això, i dirigint-se a la botiga, va
observar que el vehicle que estava estacionat en carga i descarrega havia marxat i el
lloc havia quedat lliure, circumstància que li va provocar una gran ràbia, pel temps
que havia perdut.
Considerant que per això es va tornar a dirigir a l’agent que l’havia fet marxar i li va
demanar el número de TIP, i li comunicà que presentaria una queixa a l’Ajuntament
contra ell. Manifesta que l’agent no li va donar el número de TIP, i que la seva
actitud va ser requerir el ciutadà perquè s’identifiqués i que li donés la documentació
del vehicle seu. Diu el ciutadà que es va negar a donar la documentació, perquè
entenia que no havia comés cap infracció que ho justifiqués. Davant aquesta
circumstància, el queixant va entrar a la botiga i va demanar que una empleada fes
de testimoni, prenent diverses fotos del seu cotxe estacionat. Manifesta que un cop
acabada la reparació que havia de fer es va dirigir al seu vehicle, sobre les 19.45h i
que es va trobar amb la sorpresa que en el parabrises li havien deixat dues multes:
una per parar un vehicle obstaculitzant greument la circulació i una altra per no obeir
les senyals dels agents. I seguidament es va dirigir al carrer Bacià, a la seu de la
Policia Municipal per denunciar el comportament de l’agent que el va sancionar.
Vist que segons les butlletes de sanció, que en son dues, efectivament, expedides
pel mateix agent, es fan constar els següents extrems:
1.- Butlleta 50429659
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a) Data, lloc i hora: 12 de gener de 2016, Joan Maragall,35, a les 19.30 hores
b) Fet denunciat: Parar el vehicle obstaculitzant greument la circulació
2.- Butlleta 50429660
a) Data, lloc i hora: mateix dia, mateixa lloc, mateixa hora
b) No obeir les senyals dels agents de circulació
Vist que el ciutadà acredita que el seu vehicle estava degudament estacionat, i de
forma correcta, a l’hora que l’agent imposa la doble sanció, extrem que posa de
relleu que inicialment, quan es va produir el primer incident (quan el ciutadà estava
aturat per poder ocupar l’espai que semblava que deixaria un vehicle estacionat en
zona de carga i descarrega) l’agent no va sancionar, sinó que es va limitar a fer
marxar el ciutadà, i que va ser posteriorment a que el queixant hagués demanat el
TIP a l’agent, quan aquest va redactar les sancions.
Vist que el ciutadà, a rel dels incidents anteriors, i disconforme amb l’actuació dels
agents, es va personar a la seu de la Policia Municipal, sobre les 20.00 hores, per
queixar-se de l’actuació policial i explicar el que havia passat. També a l’endemà el
varen cridar per telèfon perquè anés novament a la seu de la Policia, al carrer Bacià,
per tornar explicar el que havia passat, i així ho va fer.
Considerant que la feina de carrer que realitzen els agents policials comporta riscos
pel que fa al tracte amb persones, que en ocasions, neguitoses i enfadades, poden
excedir-se verbalment en el seu tracte amb la policia, davant el que poden entendre
com una actuació arbitrària o injusta, raons per les que els agents han de mantenir
una actitud de fermesa, però amable, sense entrar a discussions o menyspreu de les
mateixes, protegint la convivència i garantint l’exercici dels drets de cadascú, sense
caure mai en abús d’autoritat ni de confrontació amb la ciutadania, i actuant amb la
màxima proporcionalitat i objectivitat.
Considerant que ha quedat patent que l’actuació de l’agent sancionador, imposant
dues sancions, s’ha produït desprès que el ciutadà, enfadat contra l’agent per haverlo fet marxar i haver constatat, posteriorment, que l’esmentat vehicle ja no estava
estacionat, mentre ell va haver de donar algunes voltes per trobar un altre
aparcament, s’hagués dirigit a ell, molt enfadat, demanant-li el número de TIP.
Considerant que el ciutadà queixant, tal com diu l’agent sancionador en el seu
informe, va marxar a buscar un altre estacionament, davant la insistència de l’agent
obligant-lo a circular.
Considerant que la imposició de sancions no pot respondre mai a una actitud de
represàlia, i molt menys quan un funcionari públic té la temptació de fer pagar
l’atreviment de qui gosa demanar la seva identificació, i especialment quan el ciutadà
ofès gosa dir que és per posar una queixa contra la seva forma de comportar-se.
Considerant que en el cas que ens ocupa, tant de la declaració del queixant, com la
de la persona que va presenciar els fetes, queda demostrat que la decisió de
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sancionar es va dur a terme per l’agent amb posterioritat a que fos requerit per
identificar-se, perquè a les 19.30 h el ciutadà PEG ja estava fent la feina a la botiga.
Considerant que de ser certa la relació de fets narrada per l’agent, difícilment és
creïble i de sentit comú que el ciutadà s’hagués dirigit al mateix, demanant que
s’identifiqués “per denunciar-lo” als seus superiors. I està provat que el queixant va
comparèixer a la seu de la Policia Municipal, al carrer Bacià, per formular la seva
disconformitat i queixa contra l’actitud i el comportament de l’agent sancionador, als
pocs minuts d’haver acabat la seva feina. I també, a petició d’un responsable policial,
el queixant va tornar de nou a la seu de la Policia el dia següent, ratificant la mateixa
versió dels fets ocorreguts el dia 12 de gener.
Considerant que, sense posar en entredit la presumpció de veracitat, que en general
empara les declaracions policials sobre els fets ocorreguts, quan hi ha elements de
judici suficients per entendre que l’actuació policial no reuneix els necessaris requisits
de proporcionalitat i objectivitat imprescindibles, no es pot deixar indefens el ciutadà
pel simple fet de la ratificació policial, sense contrastar-la i analitzar-la amb totes les
circumstàncies existents.
Per consegüent, i ateses les dades i raons abans exposades, el Defensor de la
Ciutadania entén que les sancions objecte de queixa no estan degudament i
objectivament justificades, constituint un greuge, raó per la que proposa la següent
RECOMANACIÓ

Que atenent a les dades contrastades, amb la màxima objectivitat, incloses les
proporcionades per la declaració de l’agent sancionador, com no podia ser d’altra
manera, en aquest cas concret és procedent deixar sense efecte les sancions
imposades, amb número de butlletes 50429659, 50429660.
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 ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Després d'examinar els fets i les circumstàncies concurrents, de forma precisa,
il·lustrativa i fonamentada i tenint en compte la recomanació del Defensor de la
Ciutadania 2016009518, concloc que s'hauria d'atendre la queixa de la persona
afectada i per tant que s'hauria de modificar i revisar la decisió administrativa o
actuació objecte de la queixa, en base a principis tan lloables com el d'equitat i
proporcionalitat.
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Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania 2016009518, pels motius
abans esmentats, i en la seva conseqüència:
Primer. Deixar sense efectes l'acte resolutori de data 12 de gener de 2016 en
l'expedient sancionador en matèria de trànsit 1195164 i procedir al seu arxiu.
Segon. Deixar sense efectes el decret de l'Alcaldia de data 4 d'agost de 2016
d'imposició de sanció en l'expedient sancionador en matèria de trànsit 1195183 i
procedir al seu arxiu.
Tercer. Procedir a la devolució de l'import de 45 € pagats indegudament amb la
bonificació del 50% el dia 24 de març de 2016 a PEG amb DNI 40 277 286 P.
Quart. Procedir a la devolució de l'import de 200 € pagats indegudament el dia 8 de
setembre de 2016 a PEG amb DNI 40 277 286 P
Cinquè. Comunicar a la Direcció General de Trànsit l'anul·lació de l'anotació de la
fermesa de l'expedient sancionador número 1195183 al Registre de Conductors per
tal que es realitzi la devolució de punts inherents a la infracció a PEG amb DNI 40
277 286 P.

2016/DCG/33

En data 1 de febrer de 2016, el ciutadà AMM es persona a l’Oficina del Defensor i
formula queixa contra l’estacionament d’un vehicle, en un mateix lloc, durant més de
tres dies.
Vista la butlleta de sanció, els fets i circumstàncies de la sanció son els següents:
Dia , lloc i hora: 19 de febrer de 2015, carrer Zamora, 1 a les 17.10.
Fet sancionat: Estacionar un vehicle més de 72 hores en el mateix punt de la via
pública.
Vist que el queixant manifesta i constata que, per causa d’una operació quirúrgica de
malucs va estar sense poder conduir, i per tant no va poder moure el cotxe de lloc.
També al·lega que la seva esposa no te carnet de conduir i que els seus fills son
menors d’edat, al marge de que està sense treball.
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Vist que el ciutadà, tot i aquestes circumstàncies, havia demanat poder fer treballs a
favor de la comunitat, i se li ha denegat per causa de ser reincident i no haver
completat els anteriors treballs comunitaris, degut a la mala salut que té.
Així doncs, pel que fa a aquest cas concret, semblaria de sentit comú, i també just,
considerar l’existència d’una causa major que justificaria que el que ha estat un fet
sancionat, no fos mereixedor de sanció, segons la causa objectiva indicada.
Considerant a més que el ciutadà va manifestar, malgrat tot, la seva voluntat de fer
treballs socials.
Considerant que aplicant els principis de proporcionalitat i equitat, a criteri del
Defensor, procediria deixar sense efecte la sanció imposada, sense que això
desacrediti l’actuació policial, ja que l’agent sancionador ha actuat aplicant la
normativa, tot ignorant la circumstancia de la situació mèdica de l’infractor, extrem
que si ha pogut constatar i analitzar aquest Defensor.
Per tot això, el Defensor proposa la següent
RECOMANACIÓ

Que en atenció al fet de la manca de salut, totalment acreditada, i la impossibilitat
que el queixant, durant uns dies no hagués pogut moure el vehicle del lloc on l’havia
estacionat, procedeix adoptar les mesures pertinents per deixar sense efecte la
sanció imposada amb número de butlleta 50465662.
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 ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Atès que el defensor de la ciutadania en la seva recomanació 2016009377, després
d'examinar els fets i les circumstàncies concurrents, de forma precisa, il·lustrativa i
fonamentada, conclou que s'hauria d'atendre la queixa de la persona afectada i per
tant que s'hauria de modificar i revisar la decisió administrativa o actuació objecte de
la queixa, en base a principis tan lloables com el d'equitat i proporcionalitat.
Considerant que l'article 105.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
determina que qualsevol administració, i per tant l'administració municipal, pot
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revocar en qualsevol moment el seus actes de gravamen o desfavorables a la
ciutadania, sigui a causa del possible error existent, sigui per motiu d'oportunitat, o
especialment per motius d'equitat i proporcionalitat,
Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania 2016009377, pels motius
abans esmentats, i en la seva conseqüència:
Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia de data 14 d'abril de 2014 d'imposició de
sanció en l'expedient 1152438, el decret d'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2015, i
procedir a l'anul·lació del rebut número 15228242.
Modificació de Decret
Atès el contingut del decret de l'Alcaldia de data 24 d'agost de 2016 (número
2016020540), on es decreta deixar sense efectes el decret de l'Alcaldia de data 14
d'abril de 2015 d'imposició de sanció, el decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de
2015 de desestimació de recurs de reposició, i procedir a l'anul·lació del rebut amb
número 15228242, en l'expedient 1152438.
Atès que en data 2 d'agost de 2016 es va fer el cobrament de la liquidació amb
número de rebut 15228242.
Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
D'acord amb el contingut del decret d'Alcaldia aprovat en data 24 d'agost de 2016
(número 2016020540), retornar al Sr. AMM, amb núm de DNI 41 678 424 D, la
quantitat de 73,60 €, abonada en data 2 d'agost de 2016, corresponent a l'import
satisfet indegudament en concepte de pagament de la liquidació amb número de
rebut 15228242.

2016/DCG/35

En data 2 de febrer de 2016, el ciutadà JRL, es persona a l’oficina del Defensor de la
Ciutadania per formular queixa per discrepància amb la decisió d’un agent municipal
en quant a la retirada del seu vehicle per la grua municipal.
Vist que segons la butlleta de denuncia 50429447, l’agent sancionador fa constar el
següent:
Dia, lloc i hora: 21/1/2016, C/ Ullestret, nº 9, a les 9.30 h.
Fet denunciat: Estacionar en gual senyalitzat amb nº 1449
Vist que en el mateix lloc sol ser habitual l’estacionament d’algun vehicle de veïns del
barri, i que segons les fotografies aportades per la pròpia Policia Municipal, i el
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ciutadà, el vehicle sancionat estava molt separat de la vorera, però no impedia la
circulació, ni l’entrada ni la sortida de vehicles.
Vist que el mateix ciutadà reconeix que no estava ben estacionat el seu cotxe,
perquè l’havia deixat molt separat de la vorera, i que considera que la multa està ben
posada, però discrepa del criteri de l’agent pel que fa a la intervenció de la grua.
Considerant que cal aplicar la prudència, especialment quan es tracta de sancions
econòmiques que afecten molt negativament la dèbil economia de molts dels nostres
conciutadans, sense que això sigui causa per exhonerar de complir amb la normes.
Considerant que en aquest cas concret la sanció per mal estacionament està
degudament acreditada, i a més acceptada pel propi queixant, però del contingut de
les fotografies es dedueix clarament que el vehicle no destorbava greument la
circulació, ni impedia la sortida i entrada de vehicles al gual referit, extrems que
haguessin justificat la retirada del mateix per la grua municipal.
És lamentable que per simples enveges o revenges i indisposicions entre veïns es faci
actuar la Policia Municipal, quan son temes que amb civisme i sentit comú es poden
resoldre perfectament. El fet que el propietari del gual al·legui que algú ocupa l’espai
d’entrada i sortida que té assignat no és causa suficient per a la intervenció de la
grua municipal.
Per tant, en consideració dels diversos elements i fets abans relacionats, el Defensor
entén que si bé la sanció per l’estacionament incorrecte està del tot justificada, no és
així amb la intervenció de la grua, i per tant formula la següent
RECOMANACIÓ

Que donat que l’estacionament del vehicle del ciutadà JRL no obstaculitzava l’entrada
i sortida del gual indicat a la butlleta de sanció, no ha quedat justificada la
intervenció de la grua municipal, i per tant procedeix revisar la resolució adoptada,
revocar la mateixa i retornar al ciutadà queixant l’import/taxa de la grua.
Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui
per mitjà de la revocació d’actes desfavorables per inoportunitat 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 ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Vist el recurs de reposició presentat pel senyor JRL amb DNI 40236816H el dia 19 de
febrer de 2016, amb el número de registre d'entrada 2016008604 contra la taxa pel
servei de grua, immobilització i dipòsit municipal de vehicles imposada pel servei de
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trasllat del vehicle amb matrícula XXXX des del carrer Ullastret, fins al Dipòsit
Municipal fet per la grua municipal el dia 21 de gener de 2016, per infracció de
l'article 15.19 de l'Ordenança municipal de circulació, per estacionar un vehicle en
una zona temporalment prohibida (per activitats autoritzades, o que hagi de ser
objecte de reparació, senyalització, neteja, etc..)
Atès l'article 105 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, que regula la retirada i dipòsit de vehicles per part de l'autoritat
encarregada de la gestió del trànsit.
Atès que la taxa reclamada correspon a un servei prestat per l'Ajuntament de Girona,
en aplicació del que estableix el capítol VI de l'Ordenança municipal de circulació
(BOP de Girona, núm. 117, de 18 de juny de 2013).
Atès que la liquidació s'ha fet en aplicació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de grua, immobilització i dipòsit de vehicles.
Atès que la taxa de 94,45 euros es va pagar el 22 de gener de 2016 al Dipòsit
municipal de vehicles.
Atès que el supòsit de retirada del vehicle no és un dels tipificats a l'Ordenança
municipal de circulació.
Atès l'informe emès pel sotsinspector cap de Gestió Policial en què proposa estimar
les al·legacions presentades per la persona interessada.
1. Estimar el recurs presentat pel senyor JRL amb DNI 40236816H i retornar l'import
de la taxa de 94,45 euros amb número de control 01746520 practicada de
conformitat amb l'article 4 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de
grua, immobilització i dipòsit de vehicles, d'acord amb els fets que consten en la part
expositiva.
2. L'import a retornar es farà efectiu per transferència bancària al compte indicat a
l'efecte.

2016/DCG/42

En data 9 de febrer de 2016, ciutadà VFR formula queixa sobre la imposició d’una
multa per estacionament en zona per ús exclusiu de persones amb discapacitat,
quan acompanyava al seu pare titular de la targeta, exposant fotocòpia de la targeta
que l’autoritza.
Vist que a la butlleta de sanció número 50420388, es fan constar les següents dades:
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Lloc dia i hora: Carrer Tuyet i Santamaria, el dia 28 de desembre de 2015, a les
11.10 h.
Fet denunciat: “estacionar a les zones d’estacionament per us exclusiu de persones
amb discapacitat”.
Vist que el referit ciutadà va pagar la sanció amb el 50% de bonificació per la qual
cosa ha quedat lliure la via per acudir al defensor, donat que el procediment
administratiu ha conclòs.
Considerant que hem pogut constatar que el sancionat és el conductor habitual del
seu pare que és qui és titular de la targeta que l’autoritza a estacionar en llocs com
el que va donar peu a la sanció de la que es queixa i que el dia de la sanció
acompanyava el seu pare a visitar el seu germà.
Considerant que el mateix queixant apunta que la targeta era una fotocòpia i que
ignorava totalment que s’hagués d’exhibir l’original i que portava una fotocòpia en el
vehicle per por de perdre-la o que li robessin. En cap moment va actuar de mala fe.
Considerant però que, posteriorment, el ciutadà ha acreditat de forma evident i
objectiva que és el conductor habitual del seu pare, beneficiari de la targeta de
minusvàlid, el defensor opina que caldria anul·lar la sanció per estacionament
indegut, retornar l’import de la taxa del servei de retirada del vehicle per la grua
municipal i també deixar sense efecte el procediment sancionador generat per un ús
fraudulent, doncs és del meu parer que aquest ciutadà no va actuar de mala fe.
Però, sembla que és raonable que un cop revisats els fets i les circumstàncies, i
acreditada l’existència de targeta que autoritza l’estacionament del seu titular en
espais destinats a tals efectes, s’hagi d’acceptar que cal revisar la sanció imposada i
anul·lar-la i també el procediment per ús fraudulent generat. No semblaria just
mantenir la sanció, per una qüestió simplement formal, un cop acreditada la realitat
objectiva i incontestable, com s’ha argumentat abans.
Per tot el que s’ha exposat, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que donat que l’estacionament del vehicle del ciutadà JRL no obstaculitzava l’entrada
i sortida del gual indicat a la butlleta de sanció, no ha quedat justificada la
intervenció de la grua municipal, i per tant procedeix revisar la resolució adoptada,
revocar la mateixa i retornar al ciutadà queixant l’import/taxa de la grua.
Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui
per mitjà de la revocació d’actes desfavorables per inoportunitat 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.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016010772.
Vista la recomanació del defensor de la ciutadania, de data 5 de maig de 2016, la
qual transcrita literalment diu:
"Que s'anul·li la sanció, amb número de butlleta 50420388, retornant l'import abonat
per tal concepte (50%), es deixi sense efecte el procediment sancionador
2015020011 generat per ús fraudulent i es retorni l'import abonat en concepte de
taxa de servei de recollida per la grua municipal, donat que s'ha acreditat que el
sancionat és el conductor habitual del seu pare, que és el titular que gaudeix de la
deguda autorització".
"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".
No acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania, d'acord amb els següents
fets:
Primer. Els motius que justifiquen una revisió d'ofici de conformitat amb els articles
102 en relació amb l'article 62 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, són els que
s'enumeren a continuació i no s'ha donat en l'expedient 1193959 (butlleta
50420388):
a) Els que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del
territori.
c) Els que tinguin un contingut impossible.
d) Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència
d'aquesta.
e) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert de
les normes que contenen les regles essencials per la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats.
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels que
s'adquireixen facultats o drets quan manquin els requisits essencials per a la seva
adquisició.
g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.
Segon. L'article 63 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, regula els supòsit
d'anul·labilitat dels actes de l'Administració, on estableix que ho seran els que
incorrin en qualsevol infracció de l'ordenament jurídic.
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Tercer. S'ha revisat l'escrit d'al·legacions presentat pel Sr.VFR i es comprova que no
queden suficientment justificats els motius exposats per la persona sancionada, pel
que revisat i comprovat l'expedient sancionador 2015020011, instruït mitjançant el
procediment abreujat d'acord a l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador, aquest s'ha resolt seguint el procediment
legalment establert.

2016/DCG/57

En data 23 de febrer de 2016, el ciutadà FAH, es persona a l’oficina del Defensor de
la Ciutadania per formular queixa per discrepància amb la resolució a les al·legacions
presentades contra una sanció imposada per estacionar en una zona reservada per a
minusvàlids i també contra la retirada del vehicle per la grua municipal.
Vist que segons la butlleta de denuncia 50429630, l’agent sancionador fa constar el
següent:
Dia, lloc i hora: 5 de febrer de 2016, al carrer Mimosa, davant del número 9, a les
7.40 h
Fet denunciat: Estacionar en reservat per a minusvàlids.
Vist que el ciutadà vol fer constar que és el conductor habitual de la seva filla Júlia
Amador Heredia que és la titular de la targeta de reserva d’estacionament per a
persones amb discapacitat.
Vist que va estacionar en un lloc reservat per a minusvàlids i que, segons fa constar
el ciutadà, tenia la targeta identificativa exposada davant el vehicle, que va ser
sancionat i retirat per la grua municipal.
Vist que, demanada la corresponent informació al departament de Multes o havent
comprovat que la fotografia que hauria d’acreditar la intervenció de la grua, de cap
manera, la justifica, doncs no mostra la part davantera del vehicle, on es podia haver
comprovat si realment hi havia posada la targeta identificativa de la limitació d’espai
reservat o no hi era.
Així doncs, sembla que és raonable que un cop revisats els fets i les circumstàncies, i
acreditada l’existència de targeta que autoritza l’estacionament del seu titular o en
aquest cas, del conductor habitual de la seva filla, titular del dret, s’hagi d’acceptar
que cal revisar la sanció imposada i anul·lar-la així com també la intervenció de la
grua, doncs no queda justificada, si més no amb els mitjans que la mateixa Policia
Municipal ens facilita. No semblaria just mantenir la sanció, i la grua, per una qüestió
simplement formal, un cop acreditada la realitat objectiva i incontestable, com s’ha
argumentat abans.
D’altra banda insistim i reiterem a l’Ajuntament la Recomanació d’ofici que els hi
varem adreçar en data 28 d’agost de 2015 i que actualment encara està pendent de
resposta:
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“Que s’adoptin les mesures adequades per tal que els agents de la Policia Municipal
en la seva funció sancionadora, es procurin documents fotogràfics que constatin les
infraccions a sancionar, i els realitzin de forma que quedin acreditades aquelles
circumstàncies que d’acord amb la denuncia incompleixen la normativa, com ara la
senyalització que prohibeix aparcar, carència de targeta de minusvàlids, gual,
ocupació del pas de vianants, o aparcament continuat durant més de 72 hores.
Aquesta recomanació pretén aportar instruments de prova, tant per l’administració,
com per la ciutadania i permet garantir l’aplicació proporcional i objectiva de les
normes, el dret a la defensa de la ciutadania i també dels propis actes de
l’administració.”
Per tot el que s’ha exposat, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que, en base als motius i fets exposats, i amb criteris de justícia, equitat i
oportunitat, s’anul·li la sanció, amb número de butlleta 50429630, pel suposat
estacionament en zona de minusvàlids, sense estar acreditat, donat que s’ha pogut
constatar que el sancionat és el conductor habitual de la seva filla, que es qui
gaudeix de la deguda autorització.
També que es retorni l’import de la taxa del servei de retirada del vehicle per la grua,
per no quedar degudament justificada la seva actuació.
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 ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Després d'examinar els fets i les circumstàncies concurrents, de forma precisa,
il·lustrativa i fonamentada i tenint en compte la recomanació del Defensor de la
Ciutadania 2016010783, concloc que s'hauria d'atendre la queixa de la persona
afectada i per tant que s'hauria de modificar i revisar la decisió administrativa o
actuació objecte de la queixa, en base a principis tan lloables com el d'equitat i
proporcionalitat.
Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
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Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania 2016010783, pels motius
abans esmentats, i en la seva conseqüència:
Primer. Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 12 d'abril de 2016
d'imposició de sanció i procedir a l'anul·lació del rebut número 16204127, generat en
l'expedient sancionador 1199979.
Segon. Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 27 de juny de 2016 de
desestimació del recurs de reposició contra la taxa de servei de grua, immobilització
de vehicles i dipòsit municipal amb número control 01747790.
Tercer. Retornar l'import de 87,30 € abonat, indegudament, per aquest concepte a
FAH, amb DNI 40 351 318 A.

2016/DCG/58

En data 24 de febrer de 2016, el ciutadà FJAM es persona a l’Oficina del Defensor de
la Ciutadania i presenta una queixa per disconformitat amb les sancions imposades
per estacionar en zona blava i en zona de càrrega i descàrrega.
Demanades les corresponents dades i informacions a l’Àrea responsable de
l’Ajuntament, havent mantingut reunió amb el regidor de Mobilitat i Via Pública, i
l’instructor de l’expedient sancionador i havent estudiat a fons el tema plantejat.
Vist que les dades que consten a les denúncies són les següents:
Dia, lloc i hora: 27 de gener de 2016, C/ Sant Joan Bautista de la Salle a les 11.16 h.
Fet denunciat: Estacionar en zona de càrrega i descàrrega.
Butlleta número: 50435115 i expedient: 1196948
Dia, lloc i hora: 5 de febrer de 2016, C/ Sant Joan Bautista de la Salle a les 11.31 h.
Fet denunciat: Estacionar en zona amb horari limitat i no tenir o no posar en lloc
visible el comprovant horari.
Butlleta número: 1011600136 i expedient: 1197798
Dia, lloc i hora: 23 de febrer de 2016, Travessia de la Creu, a les 18.44 h.
Fet denunciat: Estacionar en zona amb horari limitat i sobrepassar el límit indicat en
el comprovant.
Butlleta número: 1031601082 i expedient: 1200862
Vist que el ciutadà, malgrat el vehicle va a nom de la seva mare, la senyora IMM, fa
constar que és el vehicle que ell utilitza per la missatgeria, amb retolació publicitària
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de la seva empresa i que, segons l’assegurança és el conductor habitual del vehicle
sancionat.
Aquest defensor considera que un treballador autònom que està donat d’alta
d’autònom a la Seguritat Social, i que té un vehicle que és el que utilitza per la seva
empresa, i així ho acredita, hauria de poder tenir els mateixos drets que un
treballador assalariat i hauria de poder accedir a la targeta de reserva
d’estacionament que li permetria poder estacionar en zones de càrrega i descàrrega.
Tant mateix aquest defensor considera que les dues sancions de zona blava, estan
ben imposades, i aquest defensor no en pot demanar la revisió.
En atenció als fets exposats i als raonaments abans indicats, i apel·lant als principis
de justícia i oportunitat, el Defensor, formula la següent
RECOMANACIÓ

Que a la vista dels antecedents exposats s’anul·li la denúncia amb número de
butlleta 50435115 per estacionar en zona de càrrega i descàrrega i es mantinguin les
altres dues per sobrepassar el límit d’estacionament en zona blava, per considerar
que la primera es deu a una necessitat laboral però les altres podien evitar-se,
perllongant l’horari 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/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 REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016012823.
Vista la recomanació d'ofici del defensor de la ciutadania, de data 1 de juny de 2016,
la qual transcrita literalment diu:
"Que a la vista dels antecedents exposats s'anul·li la denúncia amb número de
butlleta 50435115 per estacionar en zona de càrrega i descàrrega i es mantinguin les
altre dues per sobrepassar el límit d'estacionament en zona blava, per considerar que
la primera es deu a una necessitat laboral, però les altres dues es podrien evitar-se,
perllongant l'horari autoritzat".
No acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania, d'acord amb els següents
fets:
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Primer. Els motius que justifiquen una revisió d'ofici de conformitat amb els articles
106 en relació amb l'article 47 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, són els que
s'enumeren a continuació i no s'han donat en cap dels dos expedients indicats.
a) Els que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del
territori.
c) Els que tinguin un contingut impossible.
d) Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència
d'aquesta.
e) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert de
les normes que contenen les regles essencials per la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats.
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels que
s'adquireixen facultats o drets quan manquin els requisits essencials per a la seva
adquisició.
g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.
Segon. Que es considera que l'actuació administrativa i el procediment de tramitació
de l'expedient sancionador en matèria de trànsit 1196948 s'ajusta a dret, d'acord
amb la documentació de què es disposa.
Tercer. Malgrat la no acceptació de la recomanació s'estudiarà la possibilitat de variar
criteris pel que fa a la utilització de les zones de càrrega i descàrrega per part de
treballadors autònoms.

2016/DCG/63

En data 1 de març de 2016, la ciutadana MJMC formula queixa sobre la imposició
d’una multa i retirada de vehicle per la grua municipal, per estacionament en zona
per us exclusiu de persones amb discapacitat, fent constar en les observacions que
es tractava d’una targeta fotocopiada i estant absent en el moment de la denúncia.
Vist que a la butlleta de sanció número 50431138, es fan constar les següents dades:
Lloc dia i hora: Carrer Remences, s/n, el dia 3 de desembre de 2015, a les 11.05 h.
Fet denunciat: “estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de
minusvàlids”.
Vist que la referida ciutadana va presentar al·legacions a la denúncia, essent
desestimades, raó per la que ha quedat lliure la via per acudir al defensor, donat que
el procediment administratiu ha conclòs.
Considerant que hem pogut constatar que la sancionada disposa de targeta de titular
no conductor, doncs la minusvalidesa és visual, que l’acredita a poder estacionar en
llocs com el que va donar peu a la sanció de la que es queixa.
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Considerant que la mateixa ciutadana vol deixar constància que va deixar la targeta
en exposició davant del vehicle, totalment visible, fet que es constata amb la
fotografia aportada per la mateixa Policia Municipal, però aquesta targeta era una
fotocòpia en color de la targeta original, per evitar que l’original es descolorís amb el
sol i el pas del temps.
Considerant que la titular de la targeta aporta enllaç que constata la seva participació
en un programa de televisió a Barcelona i que per tant era el motiu de
l’estacionament al carrer Remences, doncs la seva amiga es va oferir per
acompanyar-la al tren i a Barcelona.
La titular de la targeta fa constar també, que desconeixia que no es podia exposar
una fotocopia i que li va donar a la conductora del vehicle per tal que la posés
davant, ben visible, i ni li va comentar que es tractava d’una còpia.
Considerant però que, posteriorment, la ciutadana ha acreditat de forma evident i
objectiva que és beneficiaria de la targeta de minusvàlid, que és una titular no
conductor, que necessita sempre que algú l’acompanyi i que no havia estat
informada que no podia exposar una fotocòpia de la targeta, el defensor opina que
caldria anul·lar la sanció per estacionament indegut, i també la tasca per la
intervenció de la grua municipal, 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 de
la seva titular en zona reservada per a minusvàlids, on va ser sancionada, s’hagi
d’acceptar que cal revisar la sanció imposada i anul·lar-la, i també l’actuació de la
grua. No semblaria just mantenir la sanció i la grua, per una qüestió simplement
formal, un cop acreditada la realitat objectiva i incontestable, com s’ha argumentat
abans.
Per tot el que s’ha exposat, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que, en base als motius i fets exposats, i amb criteris de justícia i equitat i
oportunitat, s’anul·li la sanció, amb número de butlleta 50431138, pel suposat
estacionament indegut, en zona reservat per a minusvàlids, donat que s’ha acreditat
que la sancionada gaudeix de la deguda autorització.
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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2016/DCG/73

En data 12 de març del 2016, el ciutadà JBA, formula queixa contra el procediment
de notificació seguit per dues sancions, les dues per no respectar, el conductor d’un
vehicle, el llum vermell d’un semàfor, al carrer Emili Grahit.
Vist que segons les butlletes de sanció, les circumstàncies de les mateixes són les
que s’indiquen a continuació:
Lloc, dia i hora:
Expedient 1128037 Carrer Barcelona, el dia 12 de juliol de 2014 a les 12:12 hores.
Expedient 1137566 Carrer Emili Grahit, el dia 24 d’octubre
hores.

de 2014 a les 19.37

Fets denunciats: No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un
semàfor.
Vist que la notificació d’ambdues denúncies s’intenta a la plaça Mela Mutermilch, 1,
1-1 de Girona, quan segons Trànsit l’adreça que figura com a titular del vehicle és
plaça Mela Mutermilch, 1 , 1-A de Girona. Aquesta petita variació sembla que no ha
de tenir repercussió a l’hora de ser efectiva la notificació però, segons l’avís de
rebuda de Correus, pel que fa a l’expedient 1128037 queda constatat que no es rep,
doncs es fa constar la manca de notificació per “dirección incorrecta”, tant pel que fa
a l’intent de notificació de la denúncia, en data 2 de setembre de 2014, com pel que
fa a l’intent de la notificació de la sanció, el dia 11 de desembre de 2014, procedint
en conseqüència a la publicació en el TESTRA.
El mateix succeeix pel que fa a l’expedient 1137566, s’intenta la notificació a la Plaça
Mela Mutermilch, 1 1-1 quan a Trànsit figura com a adreça del titular Plaça Mela
Mutermilch, 1 1-A, petit detall que novament i per les indicacions de Correus,
impedeix que la notificació tant de la denúncia com de la sanció sigui efectiva i acaba
notificant també en el TESTRA.
Vist que en el moment en que la Dirección General de Tráfico li comunica, en data 4
de juny de 2015, que el seu saldo de punts és de 6 punts, se’n assabenta de
l’existència de les sancions i ràpidament, el dia 9 de juny, identifica al conductor
habitual del seu vehicle, que és la seva esposa ABV.
Vist que en quan se’n assabenta de les sancions, acudeix a pagar-ne una a la
Recaptació, que l’ha de pagar amb recàrrec i acudeix al defensor pel que ell creu que
és una indefensió per la manca de coneixement previ de l’existència de les sancions.
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
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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, en base als motius i fets exposats, i amb criteris de justícia, equitat i
oportunitat, formalment es retrotreguin els efectes del procediment sancionador
generat pels expedients números 1137566 i 1128037, al moment de la notificació
inicial, donant la possibilitat al ciutadà d’abonar la sanció amb el 50% de bonificació i
poder identificar el conductor responsable de la infracció.
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

2016/DCG/82

En data 22 de març de 2016, el ciutadà JPM es persona a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania i formula queixa en relació amb una sanció imposada per no identificar el
conductor en un procediment sancionador iniciat amb una sanció per no respectar un
semàfor vermell al carrer Barcelona.
Vist que el tema plantejat té el seu origen en una infracció de trànsit, no discutida,
comesa per un treballador de la societat esmentada, butlleta de denúncia D0020806,
el dia 3 d’abril de 2015, en no respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell
d’un semàfor.
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Vist i acreditat que, segons es constata mitjançant declaració de la gerent de
l’empresa, que durant els dies que es va rebre la notificació de l’Ajuntament, estava
de vacances i ningú, sota les seves ordres, podia obrir la correspondència i que quan
va arribar, ràpidament va procedir a identificar el conductor.
Atès que es constata que la notificació del requeriment d’identificació es va fer el dia
24 d’abril i es va contestar el dia 20 de maig, havent transcorregut 10 dies més del
que estableix la normativa.
Vist que el queixant va formular al·legacions, qualificades correctament com recurs
de reposició per part dels Serveis Administratius de l’Ajuntament, i que ha estat
desestimat, en base a considerar que l’entitat recorrent no havia aportat cap element
de judici ni cap prova fefaent “que pugui desvirtuar el contingut de la resolució”.
Considerant que el tema plantejat és valorar les conseqüències d’un canvi
substancial, que imposa la legislació, al quedar anul·lada la sanció inicial, prevista per
a una determinada infracció, i multiplicant per tres l’import econòmic, quan no
s’identifica el conductor del vehicle, o no ho fa dins de termini.
Considerant que no hi hagut voluntat d’obstrucció, ni d’evitar posar en coneixement
de l’Ajuntament la identitat de la persona infractora, donat que l’empresa sancionada
va presentar les dades del conductor, si bé ho va fer el primer dia que se’n va
assabentar en arribar de uns dies de vacances, la seva gerent i responsable de la
correspondència.
Considerant que la situació econòmica general i de les empreses en particular no és
la més indicada per a fer despeses innecessàries, i que la triplicació d’una sanció no
deixa de ser excessiva, malgrat sigui legal, especialment quan s’ha reconegut la
sanció i hi ha voluntat d’assumir les conseqüències que de la mateixa se’n deriven,
com és el cas.
Considerant els principis generals de proporcionalitat i d’equitat que fonamenten i
inspiren les decisions del Defensor, sense altra pretensió que contribuir a fer una
societat més justa i convivencial, on les obligacions i els drets mantinguin la
proporcionalitat i l’equilibri, i també apel·lant al principi d’oportunitat.
En base a tots aquests antecedents i consideracions, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es revisi l’expedient origen de la queixa i es deixi sense efecte o s’anul·li, pel
procediment legal corresponent, la sanció de l’expedient 1165317, derivada de la
infracció constatada en la butlleta D0020806, donant-se per vàlida la identificació del
conductor i la sanció inicial, amb totes les conseqüències que legalment siguin
procedents.
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.
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Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Després d'examinar els fets i les circumstàncies concurrents, de forma precisa,
il·lustrativa i fonamentada i tenint en compte la recomanació del Defensor de la
Ciutadania 2016010858, concloc que s'hauria d'atendre la queixa de la persona
afectada i per tant que s'hauria de modificar i revisar la decisió administrativa o
actuació objecte de la queixa, en base a principis tan lloables com el d'equitat i
proporcionalitat.
Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania 2016010858, pels motius
abans esmentats, i en la seva conseqüència:
Primer. Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia de data 1 de juny de 2016 de
finalització de l'expedient 1158094.
Segon. Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia de data 15 de juny de 2016
d'imposició de sanció en l'expedient 1165317.
Tercer. Deixar sense efecte el decret d'Alcaldia de data 8 de març de 2016 de
resolució del recurs de reposició en l'expedient 1165317.
Quart. Anul·lar el rebut número 16192951 generat el l'expedient.
Cinquè. Procedir a la devolució de l'import pagat, indegudament, el 5 d'abril de 2016
a PP, SA amb CIF A17216359.
Sisè. Admetre l'escrit d'identificació de conductor presentat fora de termini.
Setè. Comunicar a la Direcció General de Trànsit l'anul·lació del Registre de
Conductors per tal que es realitzi la devolució de punts inherents a la infracció a SFG,
amb DNI 40 331 716 C.
Modificació Decret
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Atès que s'ha detectat una errada en les dades del decret d'alcaldia de data 14 de
novembre de 2016 (núm. de proposta 2016028741).
Atès que per executar la resolució del decret és necessari que hi figurin les dades
correctes.
Primer. Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 1 de juny de 2015 de
finalització de l'expedient 1158094.
Segon. Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 1 de juny de 2015 d'incoació
de sanció en l'expedient 1165317.
Tercer. Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 15 de juny de 2015
d'imposició de sanció en l'expedient 1165317.
Quart. Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 8 de març de 2016 de
resolució de recurs del reposició en l'expedient 1165317.
Cinquè. Anul·lar el rebut número 16192951 generat el l'expedient.
Sisè. Procedir a la devolució de l'import pagat, indegudament, el 5 d'abril de 2016 a
PP, SA amb CIF A17216359.

2016/DCG/92

En data 5 d’abril de 2016, el ciutadà BMM es persona a l’Oficina del Defensor per
disconformitat amb la manca de control i permissivitat respecte a l’ocupació de
voreres a la ciutat, que impedeixen el pas de gent amb minusvalidesa, persones amb
el carret de la compra o mares amb el cotxet.
Que, en concret, la queixa del ciutadà ho és respecte a l’ocupació de les voreres
existents davant l’Institut Carles Rahola de la nostra ciutat, especialment a
determinades hores com són les d’entrada i sortida del Institut, en que les voreres
queden ocupades per turismes que impedeixen la circulació normalitzada de
persones amb limitacions, o de les que utilitzen bastons, cadira de rodes o porten
cotxet de nadons.
Considerant que una les obligacions de l’Administració Municipal és vetllar
eficientment per la bona utilització dels espais públics, i evitar l’abús o el mal ús dels
mateixos, en defensa de l’interés general i el bé comú.
Que en aquest cas concret, és fàcilment atendible la petició del ciutadà queixant per
mitjà d’una vigilància i presència policial o d’un agent cívic que fa aquestes funciones
en d’altres instituts i escoles de Girona i d’aquesta manera fer compatible la
necessitat de recollida de nens a l’escola o institut, amb el conseqüent col·lapse
puntual i la circulació i accessibilitat dels vianants a passar per la vorera.
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Que és necessari atendre i respondre, sense massa dilació en el temps, queixes com
la que ha arribat al Defensor referent a l’ocupació de voreres per vehicles, en
perjudici dels vianants, especialment dels que presenten alguna limitació física.
Per això, i en defensa de l’interés general i dels vianants, el Defensor formula el
següent:
RECOMANACIÓ

Que prioritzant el dret dels vianants per caminar i passejar lliurement pels espais
destinats als mateixos i, en concret, per les voreres, s’adoptin les mesures oportunes
per impedir que de manera habitual, davant els centres escolars, i en concret davant
del Institut Carles Rahola, s’ocupin les voreres per part de vehicles, impedint o
limitant els pas de vianants, sempre però, en especial, en hores d’entrada i sortida
dels esmentats centres.
Que, en tot cas, es pugui garantir, com es fa en d’altres centres, la presència d’un
agent cívic que faci les funcions de control de la circulació i dels estacionaments o
parades per la recollida de nens i nenes, garantint i fent-la compatible amb la
circulació i el dret de pas dels vianants aliens al Institut.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/95

En data 6 d’abril de 2016, el ciutadà JCB es persona a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania i presenta una queixa per disconformitat amb la sanció que se li va
imposar el 9 de novembre de 2015, per un suposat estacionament indegut.
Demanades les corresponents dades i informacions a l’Àrea responsable de
l’Ajuntament, havent mantingut reunió amb el regidor de Mobilitat i Via Pública, i
l’instructor de l’expedient sancionador i havent estudiat a fons el tema plantejat.
Vist que les dades que consten a la denúncia son les següents:
Dia, lloc i hora: 9 de novembre de 2015, C/ Francesc Eiximenis/ Avinguda Jaume I,
a les 10.47 h.
Fet denunciat: Efectuar operacions de càrrega i descarrega incorrectament o de
manera que dificulti el trànsit de vianants o vehicles.
Butlleta número: 50420768 i expedient: 1188501
Vist que el ciutadà referit, de manera planera, senzilla i clara explica que el seu
vehicle està destinat i autoritzat a fer repartiments, que seguint indicacions que un
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agent li va donar anteriorment, va estacionar on va ser sancionat, i que sorprès per
la decisió de l’agent sancionador, el mateix dia, va anar a l’Ajuntament per
entrevistar-se i manifestar la seva disconformitat i sorpresa al regidor responsable de
Via Pública.
Considerant que el cartell o senyal indicadora d’estacionament per procedir a càrrega
o descarrega que hi ha en el lloc on ha estat sancionat, està mancada de claredat, i
que si hagués estacionat sense sortir de la calçada és quan realment hauria impedit
la circulació d’altres vehicles.
Considerant que de manera habitual els transportistes que actuen per tal zona solen
estacionar precisament, on ho va fer el ciutadà queixant, extrem que és comprovable
i que el propi Defensor ha pogut apreciar i constatar personalment en diverses
ocasions.
Considerant que, a més, els agents municipals tenen l’obligació i la necessitat
d’inspirar confiança i donar seguretat a la ciutadania en tot allò que implica ordres i
consells, especialment els relacionats amb tot el tema de circulació i estacionament. I
que, en aquest cas, com indica el ciutadà afectat, es dona la circumstància que havia
estat un agent municipal el que li havia aconsellat estacionar, de la manera i en el
lloc on tenia el vehicle en el moment que un altre agent li va imposar una sanció.
Considerant que l’esmentat ciutadà tenia dret a confiar i creure en el que li havia
manifestat anteriorment un agent, i que a més la pràctica habitual és precisament
utilitzar l’espai de la manera que ell ho va fer, justament per evitar problemes a la
circulació de vehicles i vianants.
En atenció als fets exposats i als raonament abans indicats, i apel·lant als principis de
justícia i oportunitat, el Defensor, formula la següent
RECOMANACIÓ

Que a la vista de la confosa informació sobre l’estacionament en zona de càrrega i
descàrrega per a vehicles dedicats al repartiment existent al C/ Francesc Eiximenis,
cantonada amb Avinguda de Jaume I, i ateses les circumstàncies anteriors, es revisi
la sanció imposada, s’anul·li la mateixa seguint el procediment legal oportú, es
retorni l’import abonat per tal concepte i al mateix temps s’adopti la corresponent
mesura per establir o reordenar amb claredat els espais de tal ubicació per facilitar la
càrrega i descarrega dels vehicles autoritzats.
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 REBUTJADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016012126.
Vista la recomanació d'ofici del defensor de la ciutadania, de data 24 de maig de
2016, la qual transcrita literalment diu:
"Que a la vista de la confosa informació sobre l'estacionament en zona de càrrega i
descàrrega per a vehicles dedicats al repartiment existent al carrer Francesc
Eiximenis, cantonada amb avinguda de Jaume I, i ateses les circumstàncies
anteriors, es revisi la sanció imposada, s'anul·li la mateixa seguint el procediment
legal oportú, es retorni l'import abonat per tal concepte i al mateix temps s'acordi la
corresponent mesura per establir o reordenar amb claredat els espais de tal ubicació
per facilitar la càrrega i descàrrega dels vehicles autoritzats"
No acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania, d'acord amb els següents
fets:
Primer. Els motius que justifiquen una revisió d'ofici de conformitat amb els articles
106 en relació amb l'article 47 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, són els que
s'enumeren a continuació i no s'han donat en cap dels dos expedients indicats.
a) Els que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del
territori.
c) Els que tinguin un contingut impossible.
d) Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència
d'aquesta.
e) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert de
les normes que contenen les regles essencials per la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats.
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels que
s'adquireixen facultats o drets quan manquin els requisits essencials per a la seva
adquisició.
g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.
Segon. Que es considera que l'actuació administrativa i el procediment de tramitació
de l'expedient sancionador en matèria de trànsit 1188501 s'ajusta a dret, d'acord
amb la documentació de què es disposa.
Tercer. Malgrat la no acceptació de la recomanació, des dels Serveis Tècnics
d'Urbanisme s'ha redactat un projecte de reforma de la confluència del carrer
Eiximenis amb Gran Via de Jaume I amb l'objectiu de millorar l'ordenació de l'espai,
accessibilitat i seguretat i el projecte preveu una modificació de la zona de càrrega i
descàrrega a la qual fa esment de recomanació del defensor de la ciutadania.
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2016/DCG/107

En data 27 d’abril de 2016, el ciutadà JTB es persona a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania i formula queixa en relació amb una sanció imposada per no identificar el
conductor en un procediment sancionador iniciat amb una sanció per excés de
velocitat a la carretera de Barcelona.
Vist que el tema plantejat té el seu origen en una infracció de trànsit, no discutida,
comesa per el senyor JTB conductor habitual del vehicle sancionat, butlleta de
denúncia 51056242, el dia 22 d’agost de 2015, per circular a més de 50 km/h sent la
velocitat màxima autoritzada 50 km/h.
Vist i acreditat que, el senyor JTB i el seu germà eren els únics socis de l’empresa
Mercats Comercials Unitaris SL i, segons consta en acta notarial de data 30 de
novembre de 2012, en la que es van adoptar els acords de nomenar president i
secretari al Sr. Jordi Tomas Bartra, germà del titular de la queixa, canviar el domicili
de la societat del carrer de la Salle 37, 8è al carrer riera d’Osor, 14 es constata que el
Sr. Joan Tomàs Bartra va quedat totalment desvinculat de la societat, restant
aquesta en mans, únicament, del seu germà.
Vist que el vehicle a nom de l’empresa va quedar a disposició del senyor Joan
Tomàs, conductor habitual i únic, i que en tractar-se del seu germà i no haver-hi
ningú més a l’empresa, no es va tramitar el canvi de nom, continuant a nom de
Mercats Comercials Unitaris SL, domiciliada a l’antiga adreça, malgrat el canvi
realitzat davant de la notaria.
El senyor Joan Tomàs, conductor del vehicle en el moment de la infracció,
n’assumeix tota la responsabilitat i n’allibera totalment a l’administrador actual de
l’empresa, el seu germà.
Atès que el senyor Joan Tomàs no es va assabentar de la sanció inicial, ni del
requeriment, doncs les notificacions es van enviar a l’anterior adreça de l’empresa,
carrer Sant Joan Bautista La Salle, 37, amb el resultat d’absent en hores de
repartiment.
Considerant que el tema plantejat és valorar les conseqüències d’un canvi
substancial, que imposa la legislació, al quedar anul·lada la sanció inicial, prevista per
a una determinada infracció, i multiplicant per tres l’import econòmic, quan no
s’identifica el conductor del vehicle, o no ho fa dins de termini.
Considerant que no hi hagut voluntat d’obstrucció, ni d’evitar posar en coneixement
de l’Ajuntament la identitat de la persona infractora, donat que en assabentar-se’n,
iniciat el procediment en via executiva, el titular de la queixa es va posar en contacte
amb l’Ajuntament per identificar-se com a conductor i assumir l’import de la sanció
per excés de velocitat al carrer Barcelona.
Considerant que la situació econòmica general i de les empreses en particular no és
la més indicada per a fer despeses innecessàries, i que la triplicació d’una sanció no
deixa de ser excessiva, malgrat sigui legal, especialment quan s’ha reconegut la
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sanció i hi ha voluntat d’assumir les conseqüències que de la mateixa se’n deriven,
com és el cas.
Considerant que, en motiu d’una altra sanció, tramitada per el Servei Català de
Trànsit, que també es va anar intentar notificar a l’anterior adreça, sense resultat
efectiu, i que un cop assabentats per l’interessat del canvi d’adreça de l’empresa, es
van limitar a notificar correctament i mantenir la sanció inicial.
Considerant els principis generals de proporcionalitat i d’equitat que fonamenten i
inspiren les decisions del Defensor, sense altra pretensió que contribuir a fer una
societat més justa i convivencial, on les obligacions i els drets mantinguin la
proporcionalitat i l’equilibri, i també apel·lant al principi d’oportunitat.
En base a tots aquests antecedents i consideracions, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es revisi l’expedient origen de la queixa i es deixi sense efecte o s’anul·li, pel
procediment legal corresponent, la sanció de l’expedient 1176770, derivada de la
infracció constatada en la butlleta 51056242, donant-se per vàlida la identificació del
conductor i la sanció inicial, amb totes les conseqüències que legalment siguin
procedents.
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

2016/DCG/136

En data 17 de maig de 2016, el ciutadà JPM es persona a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania i formula queixa en relació amb una sanció imposada per no identificar el
conductor en un procediment sancionador iniciat amb una sanció per no respectar un
semàfor vermell al carrer Barcelona.
Vist que el tema plantejat té el seu origen en una infracció de trànsit, no discutida,
comesa per un treballador de la societat esmentada, butlleta de denúncia D0031720,
el dia 4 de novembre de 2015, en no respectar, el conductor d’un vehicle, el llum
vermell d’un semàfor.
Vist i acreditat que, segons es constata el conductor en el moment de la infracció, es
va identificar dins del termini legalment establert, però va oblidar signar la
identificació.
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Considerant que per tal que la identificació del conductor fos degudament signada,
es va notificar un nou requeriment per correu certificat el dia 27 de gener de 2016 i
es constata que la resposta a aquest requeriment, es va registrar a l’Ajuntament el
dia 9 de febrer de 2016, és a dir un dia després que s’acabés el termini dels 10 dies,
que finalitzava el dia 8 de febrer de 2016.
Considerant que el dissabte és hàbil per la administració, no sent així pels Jutjats,
circumstància que va ocasionar una confusió a la persona que s’identificava, a l’hora
de tenir en compte el termini per fer-ho.
Vist que el queixant va formular al·legacions, qualificades correctament com recurs
de reposició per part dels Serveis Administratius de l’Ajuntament, i que ha estat
desestimat, en base a considerar que l’entitat recorrent havia esmenat la falta o
aportat la documentació perceptiva, fora de termini.
Considerant que el ciutadà ja havia identificat el conductor correctament i el que
estava fent era, simplement complimentar la identificació amb la signatura que havia
oblidat en el primer escrit, presentat dintre del termini legal.
Aquest defensor considera que el fet d’haver oblidat de signar la identificació, es
tracta d’un error subsanable, i més tenint en compte que aquest error va ser
rectificat un sol dia tard. Les conseqüències punitives per aquest petit error són
absolutament desproporcionades i no poden donar carta de naturalesa per fer legal i
just, el que, des del sentit comú, sembla inacceptable.
I d’altra banda considerant que en tot cas l’Administració era coneixedora de
laidentitat del conductor, des del primer escrit de resposta al requeriment
d’identificació, fet dins de termini.
El defensor considera que cal valorar les conseqüències d’un canvi substancial, que
imposa la legislació, al quedar anul·lada la sanció inicial, (200€ i 4 punts) prevista
per a una determinada infracció, i multiplicant per tres l’import econòmic, quan no
s’identifica el conductor del vehicle, o no ho fa dins de termini.
Considerant que no hi hagut voluntat d’obstrucció, ni d’evitar posar en coneixement
de l’Ajuntament la identitat de la persona infractora, donat que l’empresa sancionada
va presentar les dades del conductor, dins de termini, si bé va oblidar signar,
esmenant-ho un sol dia tard.
Considerant que la situació econòmica general i de les empreses en particular no és
la més indicada per a fer despeses innecessàries, i que la triplicació d’una
sanció no deixa de ser excessiva, malgrat sigui legal, especialment quan s’ha
reconegut la sanció i hi ha voluntat d’assumir les conseqüències que de la mateixa
se’n deriven, com és el cas.
Considerant els principis generals de proporcionalitat i d’equitat que fonamenten i
inspiren les decisions del Defensor, sense altra pretensió que contribuir a fer una
societat més justa i convivencial, on les obligacions i els drets mantinguin la
proporcionalitat i l’equilibri, i també apel·lant al principi d’oportunitat.
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En base a tots aquests antecedents i consideracions, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es revisi l’expedient origen de la queixa i es deixi sense efecte o s’anul·li, pel
procediment legal corresponent, la sanció de l’expedient 1208167, derivada de la
infracció constatada en la butlleta D0031720, donant-se per vàlida la identificació del
conductor i la sanció inicial, amb totes les conseqüències que legalment siguin
procedents.
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

2016/DCG/143

El ciutadà PRM compareix a l’Oficina del defensor de la ciutadania el dia 19 de maig
de 2016 i presenta queixa per disconformitat amb dues sanciones imposades pel
mateix concepte, per estacionar en zona temporalment prohibida a la plaça
Catalunya, el dia 10 d’abril de 2016, la primera a les 2.38 h i la segona a les 8.52h.
En relació amb la primera sanció no hi va estar d’acord perquè, segons el ciutadà,
quan va deixar el vehicle no va veure cap senyalització que prohibís l’estacionament
de forma temporal, però quan va anar a buscar el vehicle i va veure la denúncia, per
tal de poder acollir-se a la bonificació, la va pagar.
Dies més tard va rebre en el seu domicili, una segona sanció, pel mateix concepte,
en el mateix lloc, però a les 8.52 del matí. Aquesta denúncia no la va trobar mai en
el vehicle.
Vist que la queixa presentada és, tant per la primera sanció, perquè el ciutadà diu no
haver vist en lloc cap senyal de prohibició temporal, com per la segona, imposada al
mateix lloc, pel mateix concepte, el mateix dia però en una hora diferent i sense
haver deixat la butlleta al vehicle.
Vist que des del departament de Via Pública han constatat que la senyalització va ser
col·locada amb l’antelació que prescriu la normativa i també informen que quan es
tracta d’esdeveniments esportius la mateixa Policia Municipal comprova que les
senyals estiguin correctes.
Considerant que de forma reiterada aquest Defensor ha manifestat la necessitat que
els agents sancionadors aportin indicis de prova objectiva i suficient per fonamentar
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les corresponents sancions, sense oblidar que els agents tenen el privilegi de la
presumpció de veracitat, però incidint en que aquest privilegi, que és necessari i
convenient, no pot deixar en la indefensió absoluta al ciutadà quan aquest fa constar
o acredita circumstàncies i fets que posen en entredit l’apreciació dels agents.
Considerant que el defensor ja ha fet evident en d’altres recomanacions, el problema
dels senyals temporals i la seva mobilitat, recomanacions que per altra banda han
estat contestades argumentant que ja es prenen mesures adequades.
Considerant que amb les queixes que encara es reben, queda constatat que aquestes
mesures no són suficients i que s’hauria d’estudiar algun altre sistema de fixació o
senyalització que garantís que no es poguessin desplaçar fàcilment.
Considerant també que si els senyals de prohibició temporal estan ben ubicats i
fixats d’alguna manera, és probable que cap ciutadà decideixi deixar-hi el vehicle
estacionat quan, hem de tenir en compte que, a banda de l’import de la sanció,
l’actuació de la grua significa, haver d’anar a recollir el vehicle al dipòsit, però també
representa una despesa addicional important.
Considerant, per altra banda, que la segona sanció és una reiteració de la primera,
cal tenir present el principi general del dret “NON BIS IN IDEM”. Tal principi impedeix
a l’administració sancionar dues vegades pels mateixos fets i circumstàncies, com és
el cas. No es poden imposar dues sancions per la mateixa infracció, i és de sentit
comú admetre que en el cas que ens ocupa hi ha identitat de persona, de fets i
fonaments, raó que justifica que la segona sanció sigui totalment improcedent i
injusta.
Atès tot l’exposat el Defensor de la Ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ

Que, per motius de justícia, equitat i proporcionalitat, s’anul·lin i es deixin sense
efecte les sancions amb número de butlletes 50473985 i 50437350 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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2016/DCG/147

En data 23 de maig de 2016, el ciutadà PMS presenta una queixa al defensor per
disconformitat amb una sanció imposada per “estacionar un vehicle en una zona
d’estacionament amb horari limitat i sobrepassar el límit indicat en el comprovant”.
Vist que segons la butlleta de denúncia 1111601474 i expedient 1212677, el dia 21
de maig de 2016, a les 11.07h. es va imposar una sanció al referit ciutadà, al carrer
Doctor Gaspar i Casal.
Vist que el ciutadà aporta com a prova el tiquet corresponent, el qual justifica
l’estacionament, en l’horari en que el senyor PMS va ser sancionat.
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, des de la nostra institució
formulem la següent
RECOMANACIÓ

Que es deixi sense efecte la sanció imposada amb número de butlleta 1111601474,
per les raons i fets abans referits i degudament justificats.
Que, donat el cas, es retorni l’import abonat en concepte d’aquesta 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

2016/DCG/150

En data 25 de maig de 2016, el ciutadà JMMH ens presenta una queixa per
disconformitat amb una sanció imposada per estacionar en lloc reservat per a
motocicletes.
Segons les dades del butlletí de denúncia els fets i les causes de la denúncia son els
següents: Lloc, data i hora: Carrer Campcardós, davant del número 21 el dia 24
de maig de 2016, a les 17.35h.
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El ciutadà JMMH fa constar que, el dia 24 de maig, quan va estacionar no va veure
cap senyalització vertical que prohibís l’estacionament. Tampoc va veure cap marca
pintada al terra que senyalitzés l’espai per reserva de pàrquing per motocicletes.
Considerant que demanats els corresponents informes a l’Àrea de Mobilitat, han
constatat que durant aquest estiu s’han fet treballs de manteniment de marques
viàries al sector de Can Gibert i per tant és probable que l’espai es trobes mal
senyalitzat o de manera deficitària quan el senyor JMMH va ser sancionat, tal i com
ho demostra la fotografia extreta del Google Maps.
Atès que hem constatat que en el lloc on el ciutadà va ser sancionat, no existeix
senyalització vertical que delimiti l’espai reservat per a estacionament de
motocicletes.
Considerant els arguments exposats, i partint de que l’Administració sempre ha
d’inspirar confiança i no donar marge a l’ambigüitat o a la confusió, en el present cas
es pot entendre que aquest requisits no s’han complert i que per tant al ciutadà se li
ha creat indefensió, al no haver vist, el senyal que limitava l’estacionament, ni la
marca viària horitzontal i per tant el defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que s’anul·li i es deixi sense efecte la denúncia amb número 50480761 per
“estacionar en zona reservada per a motocicletes” i que 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

2016/DCG/151

En data 26 de maig de 2016, el ciutadà AVP formula queixa sobre la imposició d’una
multa per estacionament en zona per us exclusiu de persones amb discapacitat,
estant absent en el moment de la denúncia.
Vist que a la butlleta de denúncia número 71436356, es fan constar les següents
dades:
Lloc dia i hora: Carrer Doctor Francesc Coll i Turbau, el dia 10 d’abril de 2015, a les
16.37 h.
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Fet denunciat: “estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat
i no tenir o no posar en un lloc visible el comprovant horari”.
Vist que el referit ciutadà va presentar al·legacions a la denúncia i recurs a la sanció,
essent ambdues desestimades, raó per la que ha quedat lliure la via per acudir al
defensor, donat que el procediment administratiu ha conclòs.
Considerant que hem pogut constatar que el sancionat és el conductor habitual de la
seva esposa que és la titular de la targeta que acredita que està degudament
autoritzada a estacionar en llocs com el que va donar peu a la sanció de la que es
queixa.
Vist que el dia 9 d’abril el senyor AVP va acompanyar la seva esposa AMPR, que
exerceix de jutge de pau de Cassà de la Selva, a la Clínica Bofill per tal que fos
operada tal i com constata amb un informe que acredita que va ingressar el dia 9 i
en va sortir a l’endemà, segons en deixa constància el mateix ciutadà.
Considerant que el queixant afirma que està ben segur que va deixar la targeta que
l’autoritza, en lloc visible a la part davantera del vehicle, com ho sol fer sempre.
Considerant però que, posteriorment, el ciutadà ha acreditat de forma evident i
objectiva que la seva esposa és beneficiària de la targeta de reserva
d’estacionament, i que ell és el conductor habitual i que és el titular del vehicle amb
el qual va ser sancionat, el defensor opina que caldria anul·lar la sanció per
estacionament indegut, 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 del
seu titular en zona blava on els discapacitats poden estacionar, s’hagi d’acceptar que
cal revisar la sanció imposada i anul·lar-la. No semblaria just mantenir la sanció, per
una qüestió simplement formal, un cop acreditada la realitat objectiva i
incontestable, com s’ha argumentat abans.
Per tot el que s’ha exposat, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que, en base als motius i fets exposats, i amb criteris de justícia i equitat, s’anul·li la
sanció, amb número de butlleta 71436356, pel suposat estacionament indegut, donat
que s’ha acreditat que el sancionat gaudeix de la deguda autorització.
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 ACCEPTADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

Després d'examinar els fets i les circumstàncies concurrents, de forma precisa,
il·lustrativa i fonamentada i tenint en compte la recomanació del Defensor de la
Ciutadania 2016019480, concloc que s'hauria d'atendre la queixa de la persona
afectada i per tant que s'hauria de modificar i revisar la decisió administrativa o
actuació objecte de la queixa, en base a principis tan lloables com el d'equitat i
proporcionalitat.
Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania 2016019480, pels motius
abans esmentats, i en la seva conseqüència:
Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 15 de juny de 2015 d'imposició de
sanció, el decret d'Alcaldia de data 30 de març de 2016 de desestimació de recurs de
reposició i procedir a l'anul·lació del rebut número 16198125, en l'expedient
sancionador 1159107.

2016/DCG/153

En data 30 de maig de 2016, el ciutadà MRP, formula queixa per disconformitat amb
una sanció i també contra el procediment de notificació de la mateixa, per no haver
tingut opció al pagament amb bonificació.
Vist que segons la butlleta de sanció, les circumstàncies de les mateixes són les que
s’indiquen a continuació:
Lloc, dia i hora: carrer Illa, el dia 15 de gener de 2014 les 10.54 hores.
Fet denunciat: Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o
altres zones destinades al transit de vianants.
Vist que el ciutadà vol deixar constància que el dia 15 de gener a les 10.54
aproximadament, va parar perquè la seva dona baixés del vehicle, doncs havia
d’anar a recollir material de neteja a l’empresa Eulen, on hi treballa, llavors se li va
aproximar un agent dient-li que allà no podia parar, ell va obeir-lo i va donar la volta
i quan va tornar, la seva dona ja l’estava esperant, va pujar i va marxar.
Sempre en ambdós casos tant perquè baixés com perquè pugés al vehicle la seva
dona, es va tractar d’una parada, mai d’un estacionament.
Vist que el ciutadà vol deixar constància i assegura que no va rebre cap avís de
Correus que li hauria permès anar a recollir la notificació i poder pagar amb
bonificació, si és el cas, o fer al·legacions o recursos dins de termini.
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Vist que la primera notícia que el ciutadà té de la multa és el dia 19 de juliol de 2014
quan rep la notificació de constrenyiment d’una sanció de la que desconeixia la data,
la infracció, i el lloc on va ser comesa.
Vist que els intents de notificació i la publicació al butlletí s’ha realitzat correctament,
però segons el ciutadà no es va deixar l’avís de Correus per anar a recollir la
notificació.
Vist que, immediatament que va tenir constància de la sanció, ja en via executiva, en
data 22 de juliol de 2014 va fer un recurs que va ser desestimat en data 18 de maig
de 2016, per extemporani, quedant oberta la via per la intervenció del defensor.

Vist que el senyor MRP aporta certificat de l’empresa EULEN que justifica i acredita la
presència de la seva esposa, el dia 15 de gener a les 10.50 a l’empresa a recollir un
material de neteja.
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,
tant pel que fa a que no es va tractar d’un estacionament, sinó que va ser una
parada i també que no va rebre la notificació de la denúncia que li hauria permès
pagar amb bonificació o presentar recurs dins de termini, a criteri del Defensor, en el
procediment seguit, procedeix formular la següent
RECOMANACIÓ

Que, en base als motius i fets exposats, i amb criteris de justícia, equitat i
oportunitat, i atenent a les circumstàncies acreditades, s’anul·li el procediment
sancionador generat per l’expedient número 1098968.

85

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

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

2016/DCG/156

En data 31 de maig de 2016, el ciutadà LS 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” 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 son els
següents: Lloc, data i hora: Carrer Ramon Turró, davant del número 4, dia 1 de
febrer de 2016 a les 9.48 h.
El ciutadà LS fa constar que el divendres, dia 29 de gener va estacionar el seu
vehicle al carrer Tomàs Boraut, prop de casa seva, i en cap cas, en el lloc on va
estacionar, no va veure, ni de prop ni de lluny, cap senyal que prohibís
l’estacionament de forma temporal en motiu de mudances.
Al mati del dia 1 de febrer, quan va anar a retirar el vehicle, es va trobar que havia
estat sancionat i el seu vehicle retirat per la grua municipal.
Considerant que el senyor LS aporta el testimoni de sis veïns que també viuen i
estacionen sovint en la mateixa zona i que declaren no haver vist cap tipus de
senyalització de prohibició temporal, en aquest carrer el dia 29 de gener, dia que va
ser sancionat el senyor LS.
Considerant que en l’informe de ratificació de l’agent sancionador, es fa constar que
“el servei va esser demanat per la central, entenent que aquesta (la prohibició
temporal) havia estat autoritzada per l’Ajuntament”, quan contradictòriament tenim
l’informe de l’Ajuntament que comunica el següent:
“Des del Servei de Mobillitat no s’ha fet cap reserva d’espai al carrer Ramón Turró
per el dia 1 de febrer. No obstant tenim coneixement que per el dia 1 de febrer de
2016 hi havia autoritzat un permís de mudança al carrer de Ramon Turró, per tant
les senyals mòbils les devien col·locar la mateixa empresa de mudances. La policia
municipal hauria de tenir constància de la col·locació d’aquestes senyals”.
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Considerant que, demanada la corresponent fotografia que habitualment fan els
agents de la Policia Municipal quan retiren el vehicle, en aquesta ocasió i, segons ens
han comunicat des del mateix dipòsit de vehicles, no es va fer fotografia, així doncs
no disposem de mitjans, ni justificació per no tenir en compte la versió del ciutadà,
que, val a dir, ve reforçada per la declaració de 6 testimonis veïns.
Considerant que, davant la presentació de testimonis, degudament identificats amb
el DNI la presumpció de veracitat de l’agent denunciant queda supeditada a la revisió
de les proves i/o testimonis que declaren el contrari i que, en tot cas, qüestionen la
seva versió.
Considerant que el defensor ja ha fet evident en d’altres recomanacions, el problema
dels senyals temporals i la seva mobilitat, recomanacions que per altra banda han
estat contestades argumentant que ja es prenen mesures adequades.

Considerant també que, si els senyals de prohibició temporal estan ben ubicats,
fixats d’alguna manera i la prohibició correctament determinada, és probable que cap
ciutadà decideixi estacionar-hi. Hem de tenir en compte que, a més a més de
l’import de la sanció, l’actuació de la grua significa, a banda de la necessitat d’un
mitja de transport per anar a recollir el vehicle al dipòsit, el pagament de la taxa que
també és una despesa important.
Considerant que les actuacions de l’Ajuntament, especialment quan d’elles pot
derivar-se algun perjudici greu respecta a la ciutadania, han de tenir la condició
d’objectivitat i claredat imprescindibles que evitin mals entesos o que puguin induir a
error.
Considerant els arguments exposats, i partint de que l’Administració sempre ha
d’inspirar confiança i no donar marge a l’ambigüitat o a la confusió, en el present cas
es pot entendre que aquest requisits no s’han complert i que per tant al ciutadà se li
ha creat indefensió, al no haver vist, ni ell ni els seus testimonis el senyal que
limitava l’estacionament.
RECOMANACIÓ

Que s’anul·li i es deixi sense efecte la denúncia amb número 50431579 per
“estacionar en zona temporalment prohibida, (mudances)” i es retorni l’import
abonat en concepte de retirada de vehicle per la grua municipal.
Que també es recordi a l’Administració la obligació de buscar sistemes que ofereixin
el màxim de garanties, per evitar confusions i mals entesos que afectin a l’exercici
dels drets de la ciutadania.
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

2016/DCG/160

En data 2 de juny de 2016, el ciutadà DPG es persona a l’Oficina del Defensor i
formula queixa per disconformitat amb la resolució de les al·legacions presentades
contra una sanció imposada per l’estacionament d’un vehicle, en un mateix lloc,
durant més de 72 hores.
Vista la butlleta de sanció, els fets i circumstàncies de la sanció son els següents:
Dia , lloc i hora : 22 de febrer de 2016, al C/ Barcelona amb Narcís Blanch, a les
13.15 h.
Fet sancionat: Estacionar un vehicle més de 72 hores en el mateix punt de la via
pública.
Vist que el queixant manifesta i constata que, te el seu domicili al carrer Caldes de
Montbui i utilitza aquest pàrquing sovint.
Vist que el ciutadà constata que tenia el vehicle avariat, sense bateria, fet que
constata amb el full de servei del servei de grua dels Germans Cruz i la foto que
deixa constància de la seva intervenció per retirar el vehicle i portar-lo al garatge per
reparar.
Vist que el ciutadà també manifesta i constata que no va poder portar el vehicle
abans a reparar per falta de recursos econòmics, doncs està a l’atur i va haver
d’esperar a tenir diners suficients per portar-lo al taller. (Aporta el DARDO)
També vol deixar constància que en cap moment va trobar cap avís previ en el seu
vehicle, avisant de la seva retirada de la via pública, per més de 72 hores.
Així doncs, pel que fa a aquest cas concret, semblaria de sentit comú, i també just,
considerar l’existència d’una causa major que justificaria que el que ha estat un fet
sancionat, no fos mereixedor de sanció, segons la causa objectiva indicada.
Considerant que aplicant els principis de proporcionalitat i equitat, a criteri del
Defensor, procediria deixar sense efecte la sanció imposada, sense que això
desacrediti l’actuació policial, ja que l’agent sancionador ha actuat aplicant la
normativa, tot ignorant que no es tractava d’un vehicle abandonat, sinó que estava
avariat, i el seu titular no disposava de medis econòmics per reparar-lo, extrem que
si ha pogut constatar i analitzar aquet Defensor.
Per tot això, el Defensor proposa la següent
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RECOMANACIÓ

Que en atenció al fet que el vehicle estava avariat, circumstància totalment
acreditada, i la impossibilitat de poder fer front a la seva reparació, per manca de
recursos, aquestes circumstàncies justifiquen que el titular del vehicle no l’hagués
pogut moure del lloc on l’havia estacionat, i per tant procedeix adoptar les mesures
pertinents per deixar sense efecte la sanció imposada amb número de butlleta
50437031.
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 ACCEPTADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Després d'examinar els fets i les circumstàncies concurrents, de forma precisa,
il·lustrativa i fonamentada i tenint en compte la recomanació del Defensor de la
Ciutadania 2016019481, concloc que s'hauria d'atendre la queixa de la persona
afectada i per tant que s'hauria de modificar i revisar la decisió administrativa o
actuació objecte de la queixa, en base a principis tan lloables com el d'equitat i
proporcionalitat.
Atès l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix els supòsits de
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d'errors materials,
de fet o aritmètics dels actes de les Administracions públiques, en relació amb
l'article 48 de la mateixa norma.
Acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania 2016019481, pels motius
abans esmentats, i en la seva conseqüència:
Deixar sense efectes el decret d'Alcaldia de data 24 de maig de 2016 d'imposició de
sanció i procedir a l'anul·lació del rebut número 16216737, generat en l'expedient
sancionador 1201329.

2016/DCG/170

En data 9 de juny de 2016, el ciutadà IBT ens presenta una queixa per
disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades contra una sanció
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imposada per “estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida” i també
contra la seva retirada de la via pública per la grua municipal.
Segons les dades del butlletí de denúncia els fets i les causes de la denúncia son els
següents: Lloc, data i hora: Carrer Castell Solterra, davant del número 6, el dia 8
de juny de 2016 a les 9.58 h.
El ciutadà IBT fa constar que el dimarts, dia 7 de juny va estacionar el seu vehicle al
carrer Castell Solterra, i en cap cas, en el lloc on va estacionar, no va veure, ni de
prop ni de lluny, cap senyal que prohibís l’estacionament de forma temporal en motiu
de mudances.
Al mati del dia 8 de juny, quan va anar a retirar el vehicle, es va trobar que havia
estat sancionat i el seu vehicle retirat per la grua municipal.
Considerant que, demanada la corresponent fotografia que habitualment fan els
agents de la Policia Municipal quan retiren el vehicle, apareix un senyal claríssim de
la prohibició d’estacionament, els dies 8 i 9 de juny de 8h a 20.00 h.
Considerant que el defensor ja ha fet evident en d’altres recomanacions, el problema
dels senyals temporals i la seva mobilitat, recomanacions que per altra banda han
estat contestades argumentant que ja es prenen mesures adequades.
Considerant també que, si els senyals de prohibició temporal estan ben ubicats i
fixats d’alguna manera i la prohibició correctament determinada, és probable que cap
ciutadà decideixi estacionar-hi, quan hem de tenir en compte que, a més a més de
l’import de la sanció, l’actuació de la grua significa, a banda de la necessitat d’un
mitja de transport per anar a recollir el vehicle al dipòsit, el pagament de la taxa que
també és una despesa important.
Considerant que les actuacions de l’Ajuntament, especialment quan d’elles pot
derivar-se algun perjudici greu respecta a la ciutadania, han de tenir la condició
d’objectivitat i claredat imprescindibles que evitin mals entesos o que puguin induir a
error.
Considerant els arguments exposats, i partint de que l’Administració sempre ha
d’inspirar confiança i no donar marge a l’ambigüitat o a la confusió, en el present cas
es pot entendre que aquest requisits no s’han complert i que per tant al ciutadà se li
ha creat indefensió, al no haver vist, el senyal que limitava l’estacionament.
És per tot l’exposat que el defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que s’anul·li i es deixi sense efecte la denúncia amb número 50481875 per
“estacionar en zona temporalment prohibida, (mudances)” i es retorni l’import
abonat per aquest concepte i també l’import abonat en concepte de retirada de
vehicle per la grua municipal.
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Que també es recordi a l’Administració la obligació de buscar sistemes que ofereixin
el màxim de garanties, per evitar confusions i mals entesos que afectin a l’exercici
dels drets de la ciutadania.
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

2016/DCG/179

En data 28 de juny de 2016, el ciutadà ATLR compareix davant el Defensor de la
Ciutadania i formula queixa contra una sanció imposada per estacionar en zona de
càrrega i descàrrega i també per fer un mal us de la targeta de reserva
d’estacionament per a persones amb disminució.
Vist que segons la butlleta de sanció els fets i circumstàncies son els següents:
Dia, lloc i hora: 22 d’octubre de 2015, a la Travessia del Carril, a les 8.27h.
Fets denunciats: Estacionar en zona de càrrega i descàrrega.
Vist que al senyor ATLR se li aixeca acta de denúncia per infracció a la Llei 13/2014
de 30 d’octubre d’accessibilitat, per tenir exposada una targeta de reserva
d’estacionament per a persones amb minusvalidesa, no essent ell el titular.
Considerant que el senyor ATLR va dir a l’agent, quan aquest li va demanar per la
titularitat de la targeta que tenia exposada davant el vehicle, que l’havia trobat el dia
anterior i que tenia la intenció de tornar-la a l’Ajuntament.

Considerant que, la declaració del senyor ATLR, en quant a la targeta, la fa quan li
pregunta l’agent i no abans, cosa que fa pensar que podia tenir-la per estalviar-se la
denúncia per estacionar en zona de càrrega i descàrrega sense tenir distintiu per
poder-ho fer.
Considerant que si va parar un moment a deixar un material per un establiment i
que quan l’agent l’anava a multar, ell ja estava disposat a marxar, i l’agent, segons el
ciutadà sancionat, li va dir que marxés i que no el sancionaria.
Considerant les circumstàncies exposades, a criteri d’aquest defensor, procedeix
mantenir la denúncia per mal ús de la targeta, doncs hi ha indicis clars de la
intencionalitat del senyor ATLR d’utilitzar-la de manera fraudulenta en no dir a
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l’agent, en un primer moment, que l’havia trobat i que tenia la intenció de retornar-la
i anul·lar la d’estacionament en zona de càrrega i descàrrega per tractar-se d’una
parada per descarregar un material.
Considerant que les normes, per ser justes en la seva aplicació, cal que no perdin de
vista els principis de proporcionalitat. I a més l’equitat exigeix valorar totes les dades
i circumstàncies concurrents, ateses les quals, i a criteri del Defensor, cal valorar si el
manteniment de la sanció aporta alguna cosa positiva a la nostra administració
municipal.
Per tot el que s’ha exposat, el Defensor fa la següent
RECOMANACIÓ

Que s’anul·li la sanció amb número de butlleta 50421039, i donat el cas, es retorni
l’import abonat per aquest concepte, per tractar-se d’una parada momentània per
deixar un material a un establiment comercial, però que es mantingui la sanció amb
número d’expedient sancionador 2015018414 per la comissió d’una falta lleu en
haver fet un mal us d’una targeta de reserva d’estacionament per a persones amb la
mobilitat reduïda.
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

2016/DCG/194

En data 8 de juliol de 2016, el ciutadà JMCC, formula escrit de queixa davant el
Defensor de la Ciutadania en relació a dos expedients sancionadors de la Policia
Municipal, i que tenen el mateix origen i data, per entendre que els fets ocorreguts
no eren objectes de sanció.
El Defensor ha reclamat els informes corresponents a les actuacions policials dels
expedients sancionadors dimanants de les butlletes 50418601 i 50418602, de data
17 de juny de 2016, i ha tingut ocasió d’examinar-los i de valorar els fets i
circumstàncies indicats pels agents i el mateix ciutadà, així com altres fets relacionats
amb el cas que se sotmet a la nostra consideració.
Vist que a la butlleta de sanció 50418601, els agents fan constar les següents dades:
Data, hora i lloc: 17 de juny de 2016, a les 12.35 hores, pàrquing del carrer
Comtessa Ermessenda de Carcassona s/n.
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Fet denunciat: estacionar un vehicle fora dels límits de les marques viaries de
delimitació de places d’estacionament autoritzat.
Vist que a la butlleta de sanció 50418602, els mateixos agents fan constar les dades
següents:
Data, hora i lloc: 17 de juny 2016, a les 12.35 hores, pàrquing del carrer Comtessa
Ermessenda de Carcassona s/n.
Fet denunciat: No respectar els senyals dels agents de l’autoritat en servei de
regulació del trànsit
Vist que el ciutadà, de forma àmplia i detallada explica els fets ocorreguts i la seva
indignació respecte a l’actuació dels agents municipals, que no coincideix exactament
amb els fets relatats pels agents. En concret, el ciutadà JMCC manifesta que és
gestor administratiu i que, per raó de la seva feina, sol acudir sovint a la Delegació
d’Hisenda a Girona.
Que el dia 17 de juny efectivament havia estacionat al referit pàrquing i que quan ja
havia entrat al seu vehicle, per marxar, amb diversa documentació comptable i
confidencial de diversos clients, es va acostar al seu vehicle una persona, sense
uniforme, que li va mostrar una placa i el va requerir perquè sortís del vehicle.
Que a l’observar pel retrovisor que hi havia una altra persona pendent d’ells, va tenir
por, i al no veure clar de que es tractava, va comunicar a tal persona que no volia
baixar del cotxe, i que en tot cas li podia proporcionar totes les dades que volgués a
través de la finestra.
Davant aquesta negativa la persona en qüestió, suposadament, va proferir
expressions impròpies d’un agent municipal, com va relatar el propi denunciat
posteriorment a la mateixa seu de la Policia Municipal.
El ciutadà va continuar la marxa per sortir del pàrquing, i pel que diu, la persona
intervinent, que va resultar ser un agent municipal de paisà, va donar cops al seu
vehicle, però ell va marxar, davant els dubtes i el temor de que es tractés d’alguna
persona perillosa.
Vist que el ciutadà, en passar pel carrer Santa Eugènia, i en veure un vehicle policial,
es va dirigir a l’agent (Tip 10070) per advertir-lo dels fets que havien ocorregut,
donada la seva intranquil·litat i temor.
Vist que l’esmentat agent li va manifestar que no el podia atendre, perquè acabaven
de rebre un avís urgent i havien de marxar, cap a la Cafeteria La Maduixa, per un
incident, però abans va prendre les dades del seu DNI.
Posteriorment, i preocupat pels fets ocorreguts, el ciutadà en qüestió, cap a les
19.00 hores es personà a les dependències policials del carrer Bacià i va relatar els
fets ocorreguts a l’agent 10105, que va fer fotocòpia del seu DNI, del permís de
conduir, va prendre nota del seu telèfon i li va comunicar “Ja li direm alguna cosa”,
tot al·legant que en aquell moment havien entrat uns detinguts i tots els serveis
estaven ocupats.
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Que el primer avís rebut pel ciutadà va ser per mitja de la notificació de les sancions
referides.
Considerant que, desprès de contraposar les versions policials i del ciutadà, queda
patent que l’actuació del ciutadà no implica voluntat de desobeir ordres d’un agent,
donat que no va poder identificar amb certesa l’agent sancionador, doncs no estava
amb l’uniforme reglamentari, ni ostentava el seu número de TIP, i que és
comprensible que davant la incertesa i els incidents ocorreguts, - paraules i fets que
figuren en el relat del ciutadà - creessin desconfiança i temor en el ciutadà.
Considerant que, tal com ha quedat acreditat, el ciutadà queixant va intentar per dos
vegades consecutives exposar i denunciar els fets ocorreguts tant als agents d’un
vehicle policial, com a la pròpia seu de la Policia Municipal de Girona, sense que per
motius d’urgències no fos degudament atès.
Considerant que la sanció per haver estacionat fora dels límits permesos s’ajusta a la
realitat, i tot i que l’agent no estava d’uniforme, encara que va mostrar la seva placa
al ciutadà, l’agent està facultat per imposar la sanció, extrem que no podem posar
en qüestió, ja que el propi ciutadà no ho nega.
Considerant que la sanció imposada per “no respectar els senyals dels agents de
l’autoritat en servei de regulació del trànsit”, no té base ni fonament objectiu,
donades les circumstàncies acreditades, com s’ha especificat abans. Doncs ni l’agent
estava en funcions de regular el trànsit, ni el ciutadà ha mostrat intenció de
desacatar ordres d’un agent policial.
Considerant que és precís reiterar, una vegada més, que els agents policials, en el
seu tracte amb els ciutadans han d’actuar, sempre, amb prudència, respecte i
consideració, però especialment quan de les seves decisions poden derivar-se
conseqüències molt perjudicials envers el ciutadà. Hauríem de tenir present un
consell de Miguel de Cervantes “no castigues de palabra a quien has de sancionar
con obras”. És un bon lema per portar-ho a terme.
Per tant, en base als raonaments, fets i circumstàncies exposades, amb la finalitat de
cercar la màxima justícia, tot aplicant els principis de proporcionalitat i equitat, el
Defensor de la Ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es mantingui la sanció imposada pel fet d’haver estacionat fora dels límits
permesos (butlleta 50418601) i es revisi i s’anul.li, amb totes les seves
conseqüències legals la sanció de la butlleta 50418602, i es retorni al ciutadà l’import
abonat en el seu dia, 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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/232

En data 26 d’agost de 2016, el ciutadà AJV formulà queixa per disconformitat amb la
sanció imposada per, suposadament, no tenir o no haver posat en un lloc visible el
comprovant horari.
Vist que segons les dades que fa figurar el vigilant de la zona d’estacionament amb
horari limitat son les següents:
Butlleta: 1121603150
Data, hora i lloc: 26 de juliol de 2016, a les 17.16 hores, al carrer Bernat Boadas,29.
Vist que el ciutadà va fer les oportunes al·legacions, dirigides a l’Ajuntament, perquè
li anul·lessin la sanció, tot acreditant que és veí de la zona i que tenia el tiquet de
pagament, corresponent al període del 19 de juliol de 2016 al 26 de juliol de 2016. I
també explica que el dia en qüestió havia anat a acompanyar la seva parella, amb un
nen d’un any, que feia molta calor, i la criatura plorava molt, circumstàncies que
podrien haver causat que el reclamant no hagués col·locat en lloc molt visible el
comprovant.
Vist que l’Ajuntament ha desestimat la petició del reclamant, fent cas omís a les
al·legacions efectuades, i no responent a les mateixes, tot i que el ciutadà,
disconforme amb la sanció, desprès d’abonar l’import corresponent, va acudir al
Departament de Multes per explicar la seva versió.
Considerant que, de manera objectiva i degudament provada, el ciutadà justifica i
acredita que és veí de la zona, i que havia abonat l’import del tiquet per poder
estacionar al lloc on va ser sancionat, pel període 19 de juliol al 26 de juliol de 2016,
constant la matrícula del vehicle, XXXX.
Considerant que quan es tracta de procediments sancionadors, especialment en
aquest temps de problemes i dificultats econòmiques per a moltes persones i
famílies, cal aguditzar la sensibilitat i centrar-se més en la realitat que les simples
formalitats. I en el cas que ens ocupa, possiblement el tiquet del vehicle no es va
col·locar en lloc molt visible, però ningú nega que tal tiquet existia i que s’havia
abonat reglamentàriament, emparant l’estacionament del mateix.
Considerant que partint de la realitat, i aplicant el principi de proporcionalitat, i tenint
en compte les circumstàncies concurrents i valorant les mateixes des de l’òptica de
l’equitat, sembla injust mantenir la sanció que el ciutadà ha recorregut.
Per tot això, el Defensor entén que es procedent demanar que s’anul·li la sanció
referida i en conseqüència formula la següent
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RECOMANACIÓ

Que, havent acreditat que el vehicle sancionat disposava del tiquet corresponent per
poder estacionar en el lloc on va ser denunciat, es deixi sense efecte la sanció
imposada, amb número de butlleta 1121603150, amb les conseqüències legals
pertinents, i previs els tràmits que corresponguin es retorni al ciutadà, si és el cas,
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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/237

En data 1 de setembre de 2016, compareix davant el Defensor de la Ciutadania la
ciutadana MAAC, i formula queixa contra una sanció imposada davant de l’estació de
Girona pel vigilant de la zona i també pel tracte rebut.
Segons la butlleta de sanció, les dades en que s’ha fonamentat la mateixa és com
segueix:
Butlleta: 50422802
Dia, data i lloc: 26 de gener de 2016, a les 19.08 hores, Carrer Pierre Vilar
Fet: Estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació
Vist que la queixant manifesta que en cap moment havia sortit del vehicle, i que per
tant, en tot moment va estar al control del mateix, i que abans d’anar al carrer Pierre
Vilar, el vigilant l’havia fet marxar de l’espai de davant de l’estació, on es permet un
estacionament d’uns cinc minuts, donat que estava esperant una persona que
arribava en tren.
Vist que en moltes altres ocasions el Defensor ha pogut constatar que aquell indret
de l’estació és un lloc conflictiu, agreujat pel fet que són molts els ciutadans que
acudeixen amb el seu vehicle per portar o recollir persones que viatgen, i estacionen
per un temps limitat, amb l’inconvenient que moltes vegades l’espera s’allarga,
innecessàriament, perquè els trens no circulen amb la puntualitat exigible, i que
habitualment els conductors solen mantenir-se dintre del vehicle, a l’espera de qui no
arriba.
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Vist que també, des de que es va instal·lar de forma provisional l’estació
davant la RENFE, molts ciutadans, al marge de queixar-se pels pocs
greus limitacions per estacionar, han vingut queixant-se del tracte poc
amable dels vigilants, que per cert tenen una gran responsabilitat
delicada, en aquest espai i temps.

d’autobusos
espais i les
considerat i
i una feina

Considerant que en el cas concret que comento, la ciutadana al·lega que en cap
moment havia sortit del vehicle i per tant, l’afirmació de que destorbava greument la
circulació s’ha de valorar adequadament, en relació al que abans s’ha dit. Si era la
conductora i estava al comandament del vehicle, en qualsevol moment podia retirar
el vehicle, extrem que posa en entredit la rotunda afirmació de que destorbava
greument la circulació. Cosa diferent hagués estat si la ciutadana hagués marxat i
deixat sol el turisme.
Considerant que la proporcionalitat és un dels principis que cal tenir present en
qualsevol actuació administrativa, especialment quan aquesta és d’ordre
sancionador.
Considerant que dels fets exposats per ambdues parts i de la valoració dels mateixos
el Defensor no veu acreditada la sanció imposada, perquè, entre d’altres coses, si el
vehicle destorbava greument, i donat que la conductora estava al cotxe, l’obligació
del vigilant era, primerament, indicar-li que marxés de tal lloc
Per això, proposo la següent
RECOMANACIÓ

Que s’anul·li, amb totes les seves conseqüències legals la sanció de la butlleta
50422802, i es retorni, si és el cas, 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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/244

En data 8 de setembre de 2016, el ciutadà, SST, es persona a l’oficina del Defensor
de la Ciutadania i presenta queixa contra una sanció imposada, per trobar-la
desproporcionada i injusta, segons explicita en el seu escrit.
Vist que les dades que figuren a la butlleta de sanció son les següents:
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Butlleta: 50424905
Dia, hora i lloc: 15 de juliol de 2106, a les 22.27 hores, al Passeig Ribes del Ter
Fet sancionat: Estacionar el vehicle en zona destinada al trànsit de vianants.
Vist que a l’explanada situada al costat del Pavelló de Fontajau, el dia de la sanció,
va tenir lloc un esdeveniment social, molt concorregut, consistent en la Fira de Cheap
and Chic, i que molts vehicles varen estacionar en aquell lloc, per ser insuficients els
estacionaments existents.
Vist que habitualment, quan no hi han esdeveniments com el mencionat, hi ha una
cadena que impedeix l’accés de vehicles, però no el de persones, i que el dia dels
fets, mentre la gent concorria, a peu o en cotxe, no es van col·locar indicacions, ni hi
havia agents municipals que controlessin i ordenessin l’accés, tot i la gran
concurrència.
Vist que el propi ciutadà al·lega que en el referit lloc, un particular, membre de
l’organització de la Fira, organitzava els espais per estacionament i la ubicació dels
vehicles, entre ells el del queixant, davant l’absència d’agents municipals.
Considerant que la ciutadania ha de poder confiar en les indicacions donades per
persones que se suposa son membres de l’organització responsable d’un
esdeveniment com el que va tenir lloc al costat del pavelló de Fontajau el 15 de juliol
de 2016.
Considerant, a més, que en el lloc on s’havia estacionat no limitava ni impedia la
circulació d’altres vehicles ni el pas de vianants, doncs no podem oblidar que la
cadena que habitualment impedeix l’accés de vehicles, en aquesta ocasió no hi era.
Per tot això, el Defensor de la Ciutadania formula la següent
RECOMANACIÓ

Que s’anul·li, amb totes les seves conseqüències legals la sanció de la butlleta
50424905, i es retorni, si és el cas, 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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
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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2016/DCG/246

En data 12 de setembre de 2016, el ciutadà JBC presenta queixa davant l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania, per discrepància respecte a la sanció que se li havia
imposat per part d’un agent municipal.
Cal deixar constància que les dades que es contenen la butlleta de denúncia son les
següents:
Butlleta: 40435081
Data, hora i lloc: 1 de juny de 2016, a les 16.37 hores, al Carrer Montfalgars
Fet denunciat: Parar en carril reservat a ciclistes
Vist que el ciutadà denunciat es va acollir al procediment abreujat i va abonar el 50%
de la sanció, i que per tant quedava finalitzada la via administrativa, raó per la que
podia acudir al Defensor de la Ciutadania per exposar la seva disconformitat.
Vist que el queixant manifesta que habitualment acompanya o recull el seus fills a
l’escola Montfalgars, i ho fa a peu, però que aquell dia 1 de juny, degut a que plovia
amb molta intensitat, va decidir anar a recollir-los a la sortida de l’escola, i que es va
situar davant de la mateixa, a l’espera de que sortissin. L’hora de sortida era a les
16.30 h.
Vist que l’agent sancionador no es va dirigir en cap moment al queixant, i que va ser
amb posterioritat quan el ciutadà va tenir coneixement de la sanció imposada, per
mitjà de correu postal.
Vist que l’àmbit de les escoles, especialment a l’hora d’entrada dels alumnes i de
recollida, és un espai problemàtic, especialment quan hi ha acumulació de vehicles, i
que l’Ajuntament ha de complir amb els requeriments de les AMPAS i dels veïns, així
com també ha de fer complir les ordenances i les normes que regulen la convivència
cívica.
Considerant que la ciutadania ha de ser conscient que les normes estan per a ser
complides, i que no es poden deixar al lliure arbitri de cada persona la decisió de
donar o no compliment.
Vist que està acreditat que el dia en qüestió va ploure intensament a aquella hora de
la sanció, i que el propi queixant reconeix la infracció, donat que per uns pocs minuts
es va parar, a l’espera de la sortida dels seus fills, ocupant part del carril bici, que
passa davant l’escola Montfalgars.
Considerant que les normes s’han d’aplicar, si volem ser justos, tenim en
consideració totes les circumstàncies concurrents, amb proporcionalitat i objectivitat,
valorant tots els elements de judici possibles.
Considerant que en el cas que referim, el propi ciutadà reconeix el fet sancionat,
però al·lega que va ser una parada momentània, de pocs minuts, i que havia acudit
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en cotxe aquell dia i hora per causa d’una pluja intensa, que està degudament
acreditada.
Considerant que el ciutadà, en cap moment, va abandonar el seu vehicle, sinó que,
estant al volant, es va limitar a esperar la sortida dels seus fills.
Considerant que no podem deshumanitzar l’aplicació de les normes, i que quan no es
produeixen fets o conseqüències negatives per a tercers, com sembla que ha estat el
cas, cal mantenir una certa flexibilitat i sentit comú, especialment quan s’imposen
sancions econòmiques.
Considerant que l’agent que va prendre nota de la matrícula del vehicle sancionat, si
entenia que l’estacionament del ciutadà creava perill, s’hauria d’haver dirigit al
mateix i aconsellar-li que marxés.
En conseqüència, atenent els fets i circumstàncies abans argumentats, el Defensor
formula la següent
RECOMANACIÓ

Que en base a l’aplicació del principi de proporcionalitat, i analitzats els fets
ocorreguts amb equitat, s’anul·li, amb totes les seves conseqüències legals la sanció
de la butlleta 50435081, i es retorni, si és el cas, 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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/248

En data 13 de setembre de 2016, la ciutadana CPS es persona a l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania i presenta queixa contra la imposició de dues sancions que
creu inapropiades, per raó de que era membre d’un grup contractat per l’Associació
de Veïns de Santa Eugènia, per portar a terme una actuació el dia 11 de setembre,
en motiu de la diada de Catalunya i que tenia autorització per estacionar en el lloc on
va ser sancionada.
Vist que segons les butlletes de sanció, les dades que es fan constar son les
següents:
1ª Butlleta: 50448990,
100

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

Data, hora i lloc: 11 de setembre de 2016, a les 18.24 h, al carrer Maçana, 69
Fets: Estacionar en zona temporalment prohibida per correfoc
2ª Butlleta: 50447997
Data, hora i lloc: 11 de setembre de 2016, a les 20.25 h, al carrer Agudes, 69
Fets: Estacionar en zona temporalment prohibida per activitat autoritzada.
Vist que, tal com indica la ciutadana queixant en el seu escrit, pertany a l’entitat
Diables de l’Onyar i que el dia 11 de setembre varen actuar a Santa Eugènia,
contractats per l’Associació de Veïns, i que els membres del grup estaven autoritzats
a estacionar en els llocs pròxims al muntatge.
Vist que en situacions similars a la present, els integrants del grup actuant posen en
coneixement de l’Ajuntament les matrícules dels vehicles utilitzats pels mateixos, i
per qualsevol incidència, si es que els vehicles destorben, els agents solen posar-se
en contacte amb algun responsable del grup.
Considerant que no hi ha dubte que la ciutadana queixant és membre del grup
Diables de l’Onyar, extrem que acredita per mitjà de l’oportuna certificació, i que el
dia 11 de setembre varen actuar a Santa Eugènia contractats per l’Associació de
Veïns de tal barri.
Considerant que de les dades proporcionades, i degudament contrastades, sembla
que als integrants del grup se’ls facilita per part de l’Ajuntament, l’estacionament per
els seus vehicles en espais pròxims on han de desenvolupar la seva actuació.
Considerant, per altra banda que, a més, a la queixant se li imposaren dues sancions
pel mateix fet, si bé en hores distintes, una a les 18.24 h i l’altra a les 20.25 h,
extrem que contradiu l’aforisme o sentència llatina “non bis in idem”, com en altres
ocasions hem tingut ocasió d’argumentar suficientment.
Considerant que és possible que l’actuació de l’agent sancionador es produís per
desconeixement del mateix, respecte a les circumstàncies concurrents, i que hem
explicitat abans, i que d’haver estat coneixedor que el vehicle citat i sancionat era
propietat d’una de les integrants del grup contractat per actuar a Santa Eugènia,
hauria contactat amb algun responsable, per tal d’evitar la sanció.
Per això, i en base a l’aplicació dels principis tantes vegades citats de proporcionalitat
i equitat, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que en base a l’aplicació del principi de proporcionalitat, i analitzats els fets
ocorreguts amb equitat, s’anul·li, amb totes les seves conseqüències legals les
sancions de les butlletes 50448990 i 50447997, i es retorni, si és el cas, els imports
abonats per aquest concepte.
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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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/251

En data 15 de setembre de 2016, el ciutadà MGG es persona a l’Oficina del Defensor
de la Ciutadania i presenta queixa contra la imposició d’una sanció que creu
inapropiada, per raó de que era membre d’un grup contractat per l’Associació de
Veïns de Santa Eugènia, per portar a terme una actuació el dia 11 de setembre, en
motiu de la diada de Catalunya, i que tenia autorització per estacionar en el lloc on
va ser sancionat.
Vist que segons la butlleta de sanció, les dades que es fan constar son les següents:
Butlleta: 50447995
Data, hora i lloc: 11 de setembre de 2016, a les 20.20 h, al carrer Agudes, 65
Fets: Estacionar en zona temporalment prohibida per activitat autoritzada
Vist que, tal com indica el ciutadà queixant en el seu escrit, pertany a l’entitat
Diables de l’Onyar i que el dia 11 de setembre varen actuar a Santa Eugènia,
contractats per l’Associació de Veïns, i que els membres del grup estaven autoritzats
a estacionar en els llocs pròxims al muntatge.
Vist que en situacions similars a la present, els integrants del grup actuant posen en
coneixement de l’Ajuntament les matrícules dels vehicles utilitzats pels mateixos, i
per qualsevol incidència, si es que els vehicles destorben, els agents solen posar-se
en contacte amb algun responsable del grup.
Considerant que no hi ha dubte que el ciutadà queixant és membre del grup Diables
de l’Onyar, extrem que acredita per mitjà de l’oportuna certificació, i que el dia 11 de
setembre varen actuar a Santa Eugènia contractats per l’Associació de Veïns de tal
barri.
Considerant que de les dades proporcionades, i degudament contrastades, sembla
que als integrants del grup se’ls facilita per part de l’Ajuntament perquè puguin
estacionar els seus vehicles en espais pròxims on han de desenvolupar la seva
actuació.
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Considerant que és possible que l’actuació de l’agent sancionador es produís per
desconeixement del mateix respecte a les circumstàncies concurrents, i que hem
explicitat abans, i que d’haver estat coneixedor que el vehicle citat i sancionat era
propietat d’un dels integrants del grup contractat per actuar a Santa Eugènia, hauria
contactat amb algun responsable, per tal d’evitar la sanció.
Per això, i en base a l’aplicació dels principis tantes vegades citats de proporcionalitat
i equitat, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que en base a l’aplicació del principi de proporcionalitat, i analitzats els fets
ocorreguts amb equitat, s’anul·li, amb totes les seves conseqüències legals la sanció
de les butlleta 50447995, i es retorni, si és el cas, 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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/256

En data 27 de setembre de 2016, la ciutadana ARJ presenta queixa davant l’Oficina
del Defensor de la Ciutadania, per discrepància respecte a la sanció que se li havia
imposat per part d’un agent municipal.
Cal deixar constància que les dades que es contenen la butlleta de denúncia son les
següents:
Butlleta: 50449952
Data, hora i lloc: 31 de maig de 2016, a les 16.32 hores, al Carrer Montfalgars
Fet denunciat: Parar en carril reservat a ciclistes
Vist que la ciutadana va presentar al·legacions que varen ser desestimades i
posteriorment va pagar 200 € corresponents a l’import total de la sanció, i per tant
quedava finalitzada la via administrativa, raó per la que podia acudir al Defensor de
la Ciutadania per exposar la seva disconformitat.
Vist que la queixant manifesta que habitualment acompanya o recull el seus fills a
l’escola Montfalgars, i ho fa a peu, però que aquell dia 1 de juny, degut a que plovia
amb molta intensitat, va decidir anar a recollir-los a la sortida de l’escola, i que es va
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situar davant de la mateixa, a l’espera de que sortissin. L’hora de sortida era a les
16.30 h.
Vist que l’agent sancionador no es va dirigir en cap moment a la queixant, i que va
ser amb posterioritat quan la ciutadana va tenir coneixement de la sanció imposada,
per mitjà de correu postal.
Vist que l’àmbit de les escoles, especialment a l’hora d’entrada dels alumnes i de
recollida, és un espai problemàtic, especialment quan hi ha acumulació de vehicles, i
que l’Ajuntament ha de complir amb els requeriments de les AMPAS i dels veïns, així
com també ha de fer complir les ordenances i les normes que regulen la convivència
cívica.
Considerant que la ciutadania ha de ser conscient que les normes estan per a ser
complides, i que no es poden deixar al lliure arbitri de cada persona la decisió de
donar o no compliment.
Vist que està acreditat que el dia en qüestió va ploure intensament a aquella hora en
que es va imposar la sanció, i que el propi queixant reconeix la infracció, donat que
per uns pocs minuts es va parar, a l’espera de la sortida dels seus fills, ocupant part
del carril bici, que passa davant l’escola Montfalgars.
Considerant que les normes s’han d’aplicar, si volem ser justos, tenim en
consideració totes les circumstàncies concurrents, amb proporcionalitat i objectivitat,
valorant tots els elements de judici possibles.
Considerant que en el cas que referim, el propi ciutadà reconeix el fet sancionat,
però al·lega que va ser una parada momentània, de pocs minuts, i que havia acudit
en cotxe aquell dia i hora per causa d’una pluja intensa, que està degudament
acreditada.
Considerant que el ciutadà, en cap moment, va abandonar el seu vehicle, sinó que,
estant al volant, es va limitar a esperar la sortida dels seus fills.
Considerant que no podem deshumanitzar l’aplicació de les normes, i que quan no es
produeixen fets o conseqüències negatives per a tercers, com sembla que ha estat el
cas, cal mantenir una certa flexibilitat i sentit comú, especialment quan s’imposen
sancions econòmiques.
Considerant que l’agent que va prendre nota de la matrícula del vehicle sancionat, si
entenia que l’estacionament de la ciutadana creava perill, s’hauria d’haver dirigit al
mateix i aconsellar-li que marxés.
En conseqüència, atenent els fets i circumstàncies abans argumentats, el Defensor
formula la següent
RECOMANACIÓ

Que en base a l’aplicació del principi de proporcionalitat, i analitzats els fets
ocorreguts amb equitat, s’anul·li, amb totes les seves conseqüències legals la sanció
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de la butlleta 50449952, i es retorni, si és el cas, 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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/263

El dia 5 d’octubre de 2016, la ciutadana, COC, compareix davant l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania i presenta escrit de queixa per la imposició d’una infracció
de trànsit i la retirada de 4 punts, tot al·legant que ni era la propietària del vehicle, ni
la conductora.
Acceptada la queixa, per part del Defensor s’han mantingut diverses reunions i
entrevistes amb els responsables de l’Ajuntament, amb la finalitat de clarificar el
tema i intentar arribar a una solució acceptable per a tots.
Vist que, segons la butlleta origen de la sanció, número D0020851, les
circumstàncies de les que parteix el procediment administratiu sancionador son les
següents:
Data, lloc i hora: 4 d’abril de 2015, Carrer Emili Grahit,1, a les 09.29 h.
Fets acreditats per captació i reproducció d’imatges: No respectar el llum vermell
d’un semàfor.
Vist que la ciutadana queixant va formular recurs de reposició, així com també va
acreditar de forma documentada que el vehicle sancionat, que havia estat de la seva
propietat, l’havia venut a una concessionària de cotxes el 29 de desembre de 2014,
però que la concessionària no va procedir a canviar el nom fins el 20 d’abril de 2015.
Vist que fins i tot hi ha el reconeixement explícit i per escrit, tant de la
concessionària, com de la persona que conduïa el vehicle el dia dels fets
sancionables, i que tals extrems no s’han tingut en consideració pels responsables de
l’Ajuntament en el tràmit administratiu corresponent.
Considerant que, de la documentació aportada, i dels corresponents certificats,
indubtables, queda perfectament acreditada la circumstància de que la ciutadana
queixant no era la conductora del vehicle sancionat, que precisament l’havia venut a
una empresa concessionària el desembre de 2014, tot i que aquesta concessionària,
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actuant incívicament i de forma injusta i amb desídia, no va procedir al canvi de
titular fins al 20 d’abril de 2015.
Considerant que un dels principis fonamentals en les lleis i les normes, i en el sentit
comú i una mínima exigència de la justícia, fa inviable sancionar a qui no ha comés
una falta o un delicte. I degudament acreditat això, és més que evident que, tant per
justícia com per equitat i sentit comú, procedeix deixar sense efecte la responsabilitat
de la ciutadana queixant, i en tot cas, tal com ella mateixa havia fet constar en el seu
recurs, redirigir la sanció contra l’autor de la infracció. I cal dir que l’autor de la
infracció ha assumit la seva autoria i responsabilitat, fins i tot per escrit, no posant
objecció a la infracció comesa.
Atenent els fets exposats i les dades que he pogut examinar i tenint en compte els
principis d’equitat, justícia i proporcionalitat, formulo la següent
RECOMANACIÓ

Que per part de l’Ajuntament, es procedeixi a anul·lar la sanció imposada a la
ciutadana COC, amb número de butlleta D0020851 i expedient 1158130, d’acord
amb els raonaments exposats, i degudament acreditats; i s’adoptin les mesures
pertinents per tal de fer efectiva tal anul·lació, amb totes les conseqüències legals
que se’n derivin, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord
amb l’article 109 i/o 106 de la Llei 39/2015.
I al mateix temps, insisteixo en la necessitat i obligació de contestar en un temps
raonable i comprensible les peticions o queixes que formulen els ciutadans, però
especialment que s’argumentin i es contestin les al·legacions dels mateixos, sobretot
quan venen acompanyades de documents incontestables.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/275

En data 16 d’octubre de 2016, a través de l’Ajuntament virtual, per via del formulari
web de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, es presenta queixa per part de la
ciutadana MMT, contra la imposició d’una sanció, per disconformitat de la mateixa.
Vist que segons la butlleta de sanció, número 50437678 els fets que s’imputen son
els següents:
Dia, lloc i data: 16 d’octubre de 2016, cap a les 8.00 del matí, carrer Emili Grahit, 59.
Fet denunciat: estacionar en lloc temporalment prohibit per esdeveniment esportiu.
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Sanció imposada: 90 euros i retirada de vehicle per la grua municipal.
Vist que l’afectada per la sanció manifesta que habitualment fa ús de l’espai
d’estacionament on ha estat sancionada, per ser un dels pocs llocs lliures de
pagament de la zona, i que quan va estacionar, el dia 15 d’octubre, a les 20.00
hores, no va veure cap indicador o senyal que prohibís l’estacionament, raó per la
que va deixar el seu vehicle, fins a l’endemà, dia 16 d’octubre, en que es va trobar
amb la sorpresa que el seu vehicle havia estat retirat per la grua municipal i també
sancionat.
Vist que la denunciada i queixant exposa que en tota la zona d’estacionament, on hi
caben uns vuit vehicles, només hi havia un cartell informatiu sobre la realització de
l’esdeveniment esportiu i, per tant, de la prohibició temporal d’estacionament, per tal
causa.
Considerant que la ciutadana planteja un tema de transcendència i que té molta
importància respecte als drets i obligacions de la ciutadania: necessitat
d’informacions clares i de suficient publicitat, quan s’alteren les circumstàncies del dia
a dia dels veïns de la ciutat.
Considerant que en d’altres ocasions aquest defensor ha demanat i recomanat que
cal deixar clares senyals i informacions quan es tracta d’alterar, per motius
d’esdeveniments culturals o esportius, o de qualsevol altra condició, els espais
públics on es pot estacionar habitualment. Doncs la informació i la transparència son
condicions necessàries i indispensables per poder exigir posteriorment
comportaments responsables, i en el cas que no sigui així, poder sancionar amb les
conseqüències legals previstes.
Considerant que en aquest cas concret, cal resoldre si en el comportament de la
ciutadana en qüestió hi ha manca de diligència, irresponsabilitat o incivisme, extrems
que no veiem de cap manera. I no es pot criticar l’actuació de la Policia Municipal i
de la grua, que, en ordre a complir amb les seves obligacions varen sancionar i
retirar el vehicle estacionat on podia destorbar l’esdeveniment esportiu que va tenir
lloc el 16 d’octubre.
Considerant que no hi ha dades objectives que acreditin que la informació de la
limitació d’estacionament en l’espai de la ciutat esmentat, el dia 15-16 d’octubre de
2016, fos del tot suficient i clara, ja que només en un espai de la paret, per mitjà
d’un petit cartell informatiu, es podia tenir coneixement de tal limitació, a diferència
del que ocorre en d’altres ocasions en que la diligència i l’actuació informativa de
l’Ajuntament és suficient i efectiva.
Però dit això, sembla que, atenent els principis de proporcionalitat i equitat, la sanció
i posterior imposició de la taxa de la grua, a criteri d’aquest defensor, són
desproporcionades.
Considerant doncs totes les circumstàncies que concorren en aquest cas el Defensor
formula la següent
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RECOMANACIÓ

Que per part de l’Ajuntament, es procedeixi a anul·lar la sanció amb número de
butlleta 50437678, imposada a la ciutadana MMT i també la taxa per la retirada de
vehicle per la grua municipal, d’acord amb els raonaments exposats, i s’adoptin les
mesures pertinents per tal de fer efectiva tal anul·lació, amb totes les conseqüències
legals que se’n derivin, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors
d’acord amb l’article 109 i/o 106 de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/276

En data 16 d’octubre de 2016, per via del formulari web de l’Oficina del Defensor de
la Ciutadania, es presenta queixa per part del ciutadà JMCT, representat per la
senyora CCC, contra la imposició d’una sanció i, posteriorment, compareix
personalment davant el Defensor per ratificar la citada reclamació, per disconformitat
amb la sanció, però essencialment contra el procediment seguit en la notificació.
Vist que segons la butlleta de sanció número 51056920, els fets que s’imputen son
els següents:
Dia , lloc i data: 18 d’abril de 2016, a les 19.02 h , carrer Emili Grahit,62
Fet denunciat: circular a 66 kms./hora, quan la limitació era de 50 km/h
Sanció imposada: 100 euros
Vist que l’afectat per la sanció és veí d’Anglès, amb domicili, a tots els efectes, a la
carretera d’Osor, 69 i que manifesta que la primera comunicació rebuda respecte a la
sanció esmentada, ha estat per la via de la providència de constrenyiment, el 22 de
setembre de 2016, raó per la que ha hagut d’abonar la sanció amb recàrrec, ja sense
possibilitat d’acollir-se al 50% de descompte. Que també manifesta disconformitat
amb la sanció, segons les al·legacions que realitza i que donem per reproduïdes.
Vist que a l’expedient administratiu, i pel que fa referència al procés de comunicació,
hi ha constància de dos suposats intents de comunicació, datats del 23 de maig i 24
de maig de 2016, en el que ni tant sols es fa constar la causa de la no notificació.
Considerant que el tema plantejat te dues variants que cal resoldre motivadament i
amb claredat: una, la relativa al fet que normalment els radars estan anunciats, i en
aquest cas no ho està i l’altra, relativa a si el procediment de notificació s’ha fet de
manera curosa i adequada a la finalitat que correspon.
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Considerant que respecte a la sanció, que té el seu origen en la transgressió del límit
de velocitat en més de 16 km., quan la limitació era de 50, no sembla haver-hi cap
problema tècnic que posi en qüestió la veracitat d’aquesta infracció, i tampoc hauria
estat un impediment la circumstància de que un altre vehicle hagués estat avançant
el sancionat. I tampoc és una causa suficient per atendre la petició de que es deixi
sense efecte la sanció, haver al·legat que el radar que va captar la infracció no
estigués degudament anunciat. Acreditada de manera objectiva una infracció,
l’infractor ha d’assumir la seva responsabilitat i les conseqüències legals dels seus
actes, que en aquest cas és la sanció imposada.
Considerant que pel que fa al procés de notificació, tal com venim insistint des de fa
temps, és un problema persistent i greu, no tant pel que fa a l’activitat pròpia de
l’Ajuntament, sinó per l’actuació poc diligent i creïble dels empleats de Correus, que
sovint ignoren les greus conseqüències que es deriven, per a la ciutadania, del fet de
certificar que s’ha fet l’intent de notificació, sense assegurar-se prudentment que
s’ha intentat amb totes les garanties i que quan, no ha estat possible, s’ha deixat el
corresponent avís. I no es pot recórrer a l’excusa fàcil de que els ciutadans no volen
rebre les notificacions de les administracions públiques, sabedors de les greus
conseqüències que finalment pot tenir aquesta negativa a rebre-les.
Considerant que en aquest cas concret, desestimada la pretensió de que s’anul·li la
sanció, cal resoldre si el procés de notificació ha estat correcte i suficient, el Defensor
entén que de les pròpies dades que consten a l’expedient administratiu s’acredita
que no hi ha certesa sobre l’intent de notificació a l’interessat, JMCT, al menys en un
d’ells. I és de lamentar que existint un domicili legal, conegut i objecte
d’empadronament, s’hagi de procedir a notificar per mitjà dels edictes.
Considerant doncs totes les circumstàncies que concorren en aquest cas, el defensor
entén apropiada i justa la sanció imposada al ciutadà JMCT, i que per equitat i
atenent a la necessària proporcionalitat, caldria retrotraure els efectes de la
notificació, de manera que el ciutadà sancionat pugui acollir-se a la possibilitat de
pagar la sanció amb el 50% de descompte, o subsidiàriament que pugui pagar la
sanció sense recàrrecs ni interessos.
Per això, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es ratifiqui la sanció imposada el dia 18 d’abril, i que, en base als problemes i
irregularitats que afecten al procés de notificació, es retrotreguin els efectes al
moment de la notificació de la denúncia, donant la possibilitat al ciutadà d’acollir-se
al procediment abreujat, o que subsidiàriament es deixi sense efecte el recàrrec.
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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/294

En data 2 de novembre de 2016, ens envia una queixa a l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania el ciutadà APC i formula queixa contra una sanció imposada el dia 20 de
juliol de 2016 per accedir al Barri Vell, sense autorització.
Vist que segons la butlleta de sanció, les dades remarcables són les següents:
Data, hora i lloc de la infracció: 20 de juliol de 2016, a les 10.45 hores, a la Plaça
Catalunya.
Fet denunciat: No respectar el conductor d’un vehicle un senyal de circulació
prohibida. Dades d’accessos anteriors 5, 12 i 14 de juliol, a les 9.38, 10.27, 11.08
hores respectivament.
Vist que la persona sancionada va fer efectiu el pagament de l’import de la sanció i
que amb aquest acte es dóna per finalitzat el procediment administratiu, podent
accedir al defensor per plantejar les circumstàncies i antecedents de la sanció.
Vist que el titular de la sanció és un jubilat, amb problemes de mobilitat, que ha patit
diverses intervencions quirúrgiques, de les quals en tenim constància, que viu a
l’edifici Adorea del carrer Tordera, 8.
Considerant que aquest defensor ja s’ha pronunciat en d’altres ocasions, en relació
amb el panell informatiu que limita al pas al Barri Vell, que creu que la claredat de
les instruccions que en ell s’hi exposen, des del punt de vista del defensor, no són
prou entenedores.
Considerant que ha quedat degudament acreditat que el queixant va passar al Barri
Vell tres vegades en un trimestre, però que en dues ocasions va ser per acudir a
mantenir entrevista amb el Defensor de la ciutadania a petició del mateix.
Atès tot l’exposat, el defensor formula la següent:
RECOMANACIÓ

Que, per motius de justícia, equitat i proporcionalitat es deixi sense efecte la sanció
imposada al senyor APC, amb número de butlleta D0042439, amb totes les seves
conseqüències legals i es retorni, si és el cas, 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 109 i/o 106
de la Llei 39/2015.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/307

En data 13 de novembre de 2016, la ciutadana LCA, per correu electrònic, formula
queixa respecte a una sanció que se li imposà, per estacionament en càrrega i
descarrega
Vist que del text de la denuncia formulada per l’agent municipal queda constància del
següent:
Dia, hora i lloc: 07/11/2016, a les 13’36, Coll i Turbau,3 de Girona
Fet denunciat: estacionar en càrrega i descarrega
Vist que la ciutadana al·lega que és cert va estacionar en càrrega i descarrega, amb
motiu de portar el seu fill discapacitat al metge, i que es va oblidar de posar la
targeta d’autorització de la que disposa per causa de la discapacitat del fill, explicant
que el dia anterior havia portat el vehicle a rentar i va retirar la targeta esmentada
sense que, per oblit, l’hagués tornat a posar
Considerant que l’actuació de l’agent és del tot correcta i que va complir amb la seva
responsabilitat i obligació denunciant l’estacionament irregular del citat vehicle.
Considerant, però, que posteriorment la ciutadana ha acreditat degudament que sí
que disposava de la targeta de discapacitat que l’autoritza a estacionar en càrrega i
descarrega, caldrà aplicar el principi d’equitat i de proporcionalitat, doncs el simple
oblit no ha de ser motiu suficient per mantenir la sanció imposada, com ja he
argumentat extensament en d’altres ocasions. Qüestió diferent seria si el vehicle
hagués estat retirat per la grua municipal, fet que hauria comportat necessàriament
l’abonament de la corresponent taxa, pel servei prestat. Però donat que en aquest
cas no hi ha hagut retirada del vehicle, el Defensor proposa la següent:
RECOMANACIÓ

Que en base als fets exposats, i per respecte al principi de realitat degudament
justificat per l’existència de la targeta que autoritzava a la ciutadana queixant a
estacionar en càrrega i descarrega, a manca de l’existència d’altres estacionaments,
es procedeixi a anul·lar la sanció imposada a la mateixa, en base al procediment
corresponent i del que disposa l’article 109 de la vigent Llei de procediment
administratiu.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT
(146 EXPEDIENTS)
Urbanisme i
Activitats
35 (24%)

Mobilitat i
Via Pública Multes
111 (76%)
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RESOLUCIÓ - URBANISME I ACTIVITATS
(35 EXPEDIENTS)
14
12

12
10
8

8
6

6
4

4

4
2
0

1
Tràmit

No admesa

Queixa
desest.

Recom.
Acceptada

Recom.
Pendent

Col·lab. Àrea

RESOLUCIÓ - MOBILITAT I MULTES
(111 EXPEDIENTS)

30

27

27

25
21

20
15
11

11

9

10

4

5
1

0

No admesa

En Tràmit

Trasllat
Queixa
Recom.
altres sindics desestimada Acceptades
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3.5. Hisenda i Règim Interior
Expedients: 57

Hisenda
Estat

Expedients

No admès

1

En tràmit

6

Queixes desestimades

12

Amb col·laboració de l’àrea

7

Recomanacions

3

Total

29

2016/DCG/44

DECISIÓ

En data 11 de febrer de 2016, el ciutadà JOAS, es persona a l’Oficina del Defensor de
la Ciutadania per formular queixa per discrepància amb la decisió de l’Ajuntament
respecte al pagament de la plus vàlua d’un pis objecte d’execució hipotecària, i per
manifestar que no era l’autor de diverses infraccions de circulació.
Vist que el referit ciutadà, segons informe tramès per l’Oficina d’empadronament, va
marxar de Girona el 2009, desprès de perdre el seu habitatge, per impagament de la
corresponent hipoteca bancària, i no ha tornat a Espanya, i en concret a Girona fins
al 12 de novembre de 2015.
Vist que des de 2009 fins al 12 de novembre de 2015, el ciutadà , de nacionalitat
equatoriana, ha estat residint a l’Ecuador, concretament a Guayaquil.
Vist que al moment de marxar al seu país d’origen va deixar a Girona dos vehicles,
un Chevrolet Lacetti, matrícula XXXX, i un Hyundai Accent, matrícula XXXX, amb els
que, entre el període d’octubre de 2010 i maig 2015, s’han comès moltíssimes
infraccions, que han estat sancionades degudament, i de les que s’ha assabentat el
queixant quan, per un altre motiu ha acudit a l’Ajuntament.
Vist que efectivament el ciutadà JOAS va perdre el seu pis del carrer Montseny, 8082 5è-3a per no poder fer front a la hipoteca, desprès d’haver-se quedat sense
treball, i que el banc li va atorgar la dació en pagament, alliberant-lo de qualsevol
deute, davant Notari.
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Vist que l’Ajuntament l’ha requerit per abonar en concepte de plusvàlua l’import de
247,51 euros, més recàrrec i interessos, important un total de 330,28 €.
Vist que el referit ciutadà es troba sense treball i sense ingressos de cap mena, i que,
tot i no ser el responsable de les infraccions, ha demanat poder realitzar treballs per
a la comunitat, davant la absoluta impossibilitat de pagar els seus deutes.
Considerant que pel que fa al tema de les sancions, per infraccions de trànsit, el
ciutadà, per ignorància o massa bona fe, no va adoptar les mesures oportunes i
adients per evitar que, durant la seva absència no es cometessin irregularitats amb
els vehicles que li pertanyien, però que ell és qui ha d’assumir les conseqüències,
sense perjudici de que podés derivar la responsabilitat a qui realment va ser
l’infractor.
Considerant que la plusvàlua, en temes de pèrdua de l’habitatge no només no ha
representat un benefici pel ciutadà, sinó que ha representat una pèrdua i un perjudici
més que evident, doncs s’ha quedat sense el seu pis i ha perdut tots els imports que
havia abonat al banc en concepte d’hipoteca, havent recuperat el Banc la total
propietat de la finca executada.
Considerant que actualment les lleis, respecte a la plusvàlua, s’han flexibilitzat i s’han
adaptat en part a la realitat social dels nostres dies, i que en casos de dació en
pagament, a rel de processos d’execució hipotecària, quan la persona ha perdut el
seu habitatge i tot el que havia pagat, ja no ha de fer front a l’impost de plusvàlua.
Considerant que en el present cas, es donen totes les condicions i circumstàncies que
justifiquen l’exempció de l’impost esmentat, extrem que des de les sindicatures
locals, i aquest mateix Defensor, ja havíem recomanat molt abans que es produís la
reforma legal d’aquest tribut.
En atenció als arguments, fets i motius abans referits, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que tant en base a l’equitat com, actualment, a la legalitat formal respecte a
l’abonament de l’impost de plusvàlua en casos com el que ens ocupa, es deixi sense
efecte aquest impost sobre l’increment de valor de bens immobles reclamat al
ciutadà JOAS per tal concepte.
Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui
per mitjà de la revocació d’actes desfavorables per inoportunitat 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
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2016/DCG/91

En data 5 d’abril de 2016, el ciutadà BMM es persona a l’oficina del Defensor i
formula queixa per disconformitat amb un expedient de Gestió Tributària, per
ocupació de via pública per una reserva d’entrada de vehicle, liquidada per 4 anys
enrere.
Vist que el local en qüestió no és un local annex a l’habitatge del reclamant, sinó que
és un local inferior a 50 m2, dedicat a simple traster, i en el que, segons manifesta,
mai ha servit per entrar i guardar cap vehicle.
Vist que en data 22 de maig de 2013, i en relació al tema esmentat “d’entrada de
vehicles a habitatge unifamiliar”, l’Ajuntament va dictar Decret pel que textualment
disposava “ deixar sense efecte la llicència a que es refereix la part expositiva
d’aquest Decret amb la data d’efectivitat que hi consta (01/01/2012). Anul·lar els
rebuts pendents de pagament de l’esmentada taxa”.
Vist que a inicis del 2015 l’Ajuntament li va reclamar al queixant la taxa
d’escombraries, amb efectes retroactius del 2012, i desprès de les oportunes
al·legacions i recurs, l’Ajuntament dictà Decret d’Alcaldia, en data 9 de juny de 2015,
en el que s’estipulava: “Deixar sense efecte el Decret de data 6 de maig de 2015, així
com l’expedient de comprovació limitada 181/2015 i arxivar-lo sense més tràmit”.
Vist que en data 20 i 27 de maig de 2015, el reclamant presenta dos escrits, de
contingut similar, a l’Ajuntament pels que demana se li concedeixi el dret de pas i se
li cobri la taxa corresponent, com a llicència d’ocupació de via pública permanent.
Vist que l’Ajuntament ha liquidat el pagament de la corresponent taxa d’ocupació de
via pública, amb efectes retroactius des de el 2012 fins a l’actualitat.
Considerant el seguit de circumstàncies que s’han anat produint en el present cas:
primerament ha quedat clar que el local objecte de la taxa s’havia considerat, per
part de l’Ajuntament, com una plaça annexa a l’habitatge destinat a garatge, error
que es va subsanar, anul·lant els rebuts corresponents, amb efecte de 1 de gener de
2012. Posteriorment, l’Ajuntament va exigir el pagament de la taxa d’escombraries,
però desprès de les al·legacions del queixant i d’acreditar que es tracta d’un local
inferior a 50m2 va rectificar i va anul·lar el requeriment.
Considerant que és a partir del maig de 2015 quan el ciutadà fa la petició a
l’Ajuntament demanant la pertinent autorització i llicencia d’ocupació de via pública i
dret de pas al referit local, no sembla coherent amb la realitat del que abans s’ha
exposat retrotraure els efectes de tal petició al 2012. I no s’ha d’obviar que el
ciutadà, en tot moment ha estat en contacte amb l’Ajuntament, ha hagut d’anar fent
aclariments, al·legacions i recursos contra decisions que s’han mostrat errònies per
part de l’Administració Municipal, i que ha estat ell qui va demanar, per consell d’un
regidor, el dret de pas i el pagament de la taxa prevista.
Considerant que la bona fe ha de presidir les relacions i les obligacions mútues, és
criteri del Defensor que en aquest cas concret procediria deixar sense efecte el
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requeriment respecte a les taxes del concepte anteriorment explicitat relatiu als anys
anteriors a 2015.
Per tot això, i sense altre objectiu que flexibilitzar l’aplicació de la norma i cercar la
màxima justícia, inspirat en el principi d’equitat, a tenor dels fets i circumstàncies
exposades, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que un cop sol·licitada per part del queixant l’autorització de pas del local ubicat a
Germans Sàbat,238, se li cobri la taxa corresponent, però a partir del moment en
que tal dret s’ha sol·licitat i s’exerceix, és a dir des del 2015, deixant sense efecte el
requeriment efectuat pels anys anteriors, del 2012 al 2014.
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 REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 20160161129.
Vista la recomanació del defensor de la ciutadania, de data 5 de juliol de 2016
No acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania de deixar sense efecte les
liquidacions, a nom de BMM, en concepte de OVP entrada de vehicles del Grup
Germans Sàbat 238, dels exercicis 2012 fins 2014 d'acord amb els següents fets:
Primer. D'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
de residus, tots els habitatges i locals del municipi situats en una zona on es presti
aquest servei (no és presta en certs polígons industrials) tributen per aquest
concepte, ja sigui per l'import anomenat domiciliari en aquells locals o habitatges on
no es desenvolupa cap activitat econòmica, o per l'import corresponent a l'activitat
econòmica que es desenvolupi en els corresponents locals o habitatges, amb una
única excepció, quan el local sigui inferior a 50 m2 i s'utilitzi com a garatge i la taxa
de gual estigui al corrent de pagament, en cas contrari l'ordenança especifica
expressament (article 4 E) que es tributarà per la tarifa 8 (tarifa domiciliària), per
tant els locals o tributen per gual/entrada de vehicle, taxa de residus domiciliaris (si
no és garatge i no hi ha activitat), o taxa de residus d'activitat (si hi ha activitat
econòmica).
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Segon. El 15-4-2013 el Sr. M va sol·licitar deixar sense efecte la seva llicència
d'entrada de vehicles del local del Grup Germans Sabat 238, estimant-se la seva
petició i anul·lant-se les taxes de 2012 i 2013 que per aquest concepte tenia
pendents de pagament.
Tercer. D'acord amb el que abans s'ha exposat, que tots els locals o tributen per
gual/entrada de vehicle, taxa de residus domiciliaris (si no és garatge i no hi ha
activitat), o taxa de residus d'activitat (si hi ha activitat econòmica), el 25-3-2015,
mitjançant el corresponent procediment de comprovació limitada, es proposa aprovar
les taxes de residus domiciliàries d'aquest local del 2012 al 2015.
Quart. El 16-4-2015 el Sr M al·lega que l'immoble és un traster, no un habitatge,
desestimant-se les al·legacions (l'objecte tributari és qualsevol habitatge o local, no
només els habitatges) per Decret de l'Alcaldia de data 6-5-2015, aprovant-se les
corresponents liquidacions de taxa de residus. Contra aquestes presenta recurs de
reposició el 27-5-2015, manifestant ara sorprenentment que realment en el local sí
entra un vehicle, no és un simple traster, i que s'ha donat d'alta en el padró de taxa
d'entrada de vehicles/guals. Per tant s'estima el recurs anul·lant les taxes de residus
2012-2015. Posteriorment es liquida la taxa de gual/entrada de vehicles des del
2012.
Cinquè. El compliment de la recomanació del Defensor implicaria que l'esmentat local
dels exercicis 2012 al 2014 no pagui ni taxa d'entrada de vehicles/guals, ni taxa de
residus, a diferència de la resta de locals del municipi, que tributen per un o altre
concepte d'acord amb les ordenances fiscals.
Sisè. Es podria discutir si pels exercicis 2012 a 2014 li pertocaria la taxa de
gual/entrada de vehicles o la de residus, però o una o l'altre, mai cap de les dues
com es recomana, i vist l'import d'una i altra taxa la que se li ha exigit és la d'import
més econòmic.
Sisè. D'acord amb els articles 66 i següents LGT el dret de l'Administració no ha
prescrit per tal de poder liquidar els quatre exercicis anteriors.

2016/DCG/108

En data 27 d’abril de 2016, la ciutadana CMC, es persona a l’Oficina del Defensor de
la Ciutadania per formular queixa per discrepància amb la decisió de l’Ajuntament
respecte al pagament de la plus vàlua d’un pis objecte d’execució hipotecària, situat
a Sant Daniel.
Vist que la ciutadana acredita mitjançant còpia del Decret número 161/2010 de la
Secretaria Judicial del Jutjat de Primera Instància 2 de Girona, la pèrdua del seu
habitatge en pública subhasta, per execució hipotecària, en no poder fer front al
pagament del crèdit que havia contractat el seu fill, i del qual ella i el seu marit eren
els avaladors.
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Vist que l’Ajuntament l’ha requerit per abonar en concepte de plusvàlua l’import de
234,98 euros, més recàrrec i interessos, important un total de 314,26 € i la mateixa
quantitat a nom del seu marit.
Vist que la ciutadana, actualment, viu amb el seu marit en un pis cedit per
l’Ajuntament i disposen dels mínims recursos per sobreviure.
Considerant que la plusvàlua, en temes de pèrdua de l’habitatge no només no ha
representat cap benefici per la ciutadana, sinó que ha representat la pèrdua del seu
habitatge i, per tant, un perjudici més que evident, donat que ni tant sols varen ser
els beneficiaris del préstec origen del problema.
La qüestió és que una persona que, segons informacions públiques, es dedica a fer
préstecs, sembla que de manera usurària, s’ha adjudicat l’habitatge en qüestió, en
base a l’incompliment del pagament del préstec, donant com a resultat que la
senyora M i el seu marit han perdut el seu propi habitatge que estava lliure de
càrregues, i que era el resultat de tots els estalvis de la seva vida.
Considerant que actualment les lleis, respecte a la plusvàlua, s’han flexibilitzat i s’han
adaptat en part a la realitat social dels nostres dies, i que en casos tant de dació en
pagament, com els resultants de processos d’execució hipotecària, quan la persona
ha perdut el seu habitatge, ja no ha de fer front a l’impost de plusvàlua.
Considerant que en el present cas, es donen totes les condicions i circumstàncies que
justifiquen l’exempció de l’impost esmentat, extrem que des de les sindicatures
locals, i aquest mateix Defensor, ja havíem recomanat molt abans que es produís la
reforma legal d’aquest tribut.
En atenció als arguments, fets i motius abans referits, el Defensor formula la següent
RECOMANACIÓ

Que tant en base a l’equitat com, actualment, a la legalitat formal i a la oportunitat
respecte a l’abonament de l’impost de plusvàlua en casos com el que ens ocupa, es
deixi sense efecte aquest impost sobre l’increment de valor de bens immobles
reclamat a la ciutadana CMC i al seu marit MCV, per tal concepte.
Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui
per mitjà de la revocació d’actes desfavorables per inoportunitat 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 REBUTJADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

Vista la recomanació del Defensor del Ciutadà (expedient 2016011613) , relativa a la
liquidació aprovada a nom de la Sra CMC en concepte de Impost sobre l'Increment
del Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) derivat d'una transmissió
per execució hipotecària judicial , Decret 161/2010, de la finca situada al Gr. VilaRoja, 146, baixos.
Vista que a la recomanació es manifesta que actualment la llei estableix que "en
casos d'execució hipotecària, quan la persona perd el seu habitatge, ja no ha de fer
front a l'impost de plusvàlua...que en aquest cas es donen totes les condicions i
circumstàncies que justifiquen l'exempció....i que es procedeixi a la revocació o
rectificació d'acord amb els articles 105 o 102 de la Llei 30/1992".
Atès que, primerament, en matèria tributària, pel que fa als procediments de revisió,
no és aplicable la Llei 30/1992, d'acord amb el que disposa la disposició addicional
cinquena de la pròpia Llei 30/1992, articles 7 i 213 i següents de la Llei 58/2003
general tributària, article 14 del RD Legislatiu 2/2004, i RD 520/2005.
Atès que malgrat la recomanació manifesti que "en aquest cas es donen totes les
condicions i circumstàncies que justifiquen l'exempció", l'article 105.1.c del Rd
Legislatiu 2/2004, introduït mitjançant Decret Llei 8/2014, de 5 de juliol, estableix
que estaran exemptes "Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión
de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del
mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre
la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios. Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que
concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o
notariales...", i en el present cas el creditor hipotecari, i posterior adquirent de
l'immoble, no és cap entitat de crèdit o altra tipus d'entitat que realitzi l'activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris, sinó una particular, tal i com consta al
Decret 161/2010 de 22 de setembre, del Jutjat de Primera Instància 2 de Girona.
Per tot l'exposat,
No acceptar la recomenació del Defensor del Ciutadà relativa a la liquidació aprovada
a nom de la Sra CMC en concepte de l'Impost sobre l'Increment del Valors dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) derivat d'una transmissió per execució
hipotecària judicial, de la finca situada al Gr. Vila-Roja, 146, baixos.
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Règim Interior
Estat

Expedients

No admesa

5

En tràmit

2

Trasllat altres sindics

1

Queixes desestimades

10

Amb col·laboració de l’àrea

9

Recomanacions

1

Total

28

2016/DCG/48

DECISIÓ

En data 11 de febrer de 2016, la ciutadana CPP, representada pel seu fill, formula
queixa sobre la tramitació i resultat negatiu d’un procediment de responsabilitat
patrimonial, a resultes d’una caiguda a la via pública, com seguidament s’explicarà.
Vist que el 12 de novembre de 2014, la queixant va patir una caiguda al carrer Pont
Major, 107, i segons manifesta ho atribueix als defectes del paviment de la vorera, i
a causa de la caiguda va ser atesa a urgències de l’Hospital Dr. Trueta, essent la
data d’ingrés, el mateix dia 12 de novembre a les 18.25 hores.
Vist que el 17 de febrer de 2015 l’afectada va presentar escrit explicant el que va
ocórrer i demanant protecció a l’Ajuntament, i que per resolució de l’Alcaldia
Presidència de data 17 d’abril de 2015 es procedir a iniciar el corresponent expedient
de responsabilitat patrimonial.
Vist que tramitat l’expedient es va incorporar al mateix la documentació aportada per
la reclamant, consistent en reportatge fotogràfic, informe d’assistència a urgències i
hospitalització, sol·licitud de derivació i informe d’atenció de la unitat de suport vital
bàsic del sistema d’emergències mèdiques i d’altres.
Vist que feta la sol·licitud al cap de la Policia Municipal sobre la constància d’alguna
incidència acreditativa de la caiguda de la reclamant, des de la Policia, el 15 d’abril
de 2015, s’informa que “un cop consultada la base de dades policial, no consta cap
trucada, informe o intervenció en relació al fet indicat.”
Vist que el cap de la secció de la UOS el 6 de juliol de 2015 informa que “quan es va
urbanitzar la zona de nou, es va decidir no substituir el paviment antic en alguns
punts concrets, lloses de pedra que per la seva naturalesa obliguen a tenir una junta
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grossa. En aquests punts la vorera és irregular però no hem detectat punts
especialment conflictius ni diferències d’alçada més grans de 2 cm”.
Vist que, en resum, la causa denegatòria d’aquesta reclamació, com sol ser habitual
en la immensa majoria de reclamacions patrimonials dirigides a l’administració
municipal, amb origen en caigudes a la via pública, es “la manca d’elements
bàsics que configuren la responsabilitat patrimonial, essencialment per la
inexistència de la relació de causalitat entre el dany sofert i el
funcionament d’un servei públic i la prova en la causació dels mateixos.”
Considerant que, certament és exigible a la ciutadania una actuació diligent i
responsable en l’ús dels serveis o instal·lacions públiques, i també quan camina o
marxa per la via pública, i que tenen la seva expressió en el deure de diligència
necessària i la deguda atenció en evitació de danys propis o aliens.
Considerant que la tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial no es
resolen habitualment en el termini dels sis mesos que preveu l’article 13.3 del RD
429/1993, com és pot constatar en aquest mateix expedient, i per tant no
compleixen amb les exigències de la bona administració.
Considerant que pel que fa als carrers, places i espais públics urbans, son elements
de domini públic municipal i el seu manteniment i bon estat és responsabilitat directa
de l’Ajuntament.
Considerant que no es pot partir sempre de l’idea preconcebuda de que qualsevol
ciutadà que reclama per caiguda a la via pública, d’entrada no té raó i que la causa
essencial de l’accident és imputable, la majoria de vegades, a una falta de diligència
del propi ciutadà.
Considerant que exigir l’existència d’acta policial, en el moment dels fets o la
caiguda, o immediatament posterior, és una prova impossible de complir en moltes
ocasions per part dels afectats, sigui per ignorància, bona fe o per la pròpia
intervenció de terceres persones que ignoren tal requisit, i que l’equitat i el sentit
comú obliguen a considerar el conjunt de circumstàncies concurrents per tal de fer
un relat coherent i objectiu.
Considerant que segons l’informe del responsables de l’UOS i del propi reportatge
fotogràfic, aportat per la part reclamant, es pot deduir l’existència certa d’algunes
irregularitats en aquell tram de vorera, davant el número 107 del Carrer Pont Major.
Considerant que donades totes aquestes circumstàncies, no sembla lògic fer recaure
tota la responsabilitat de la caiguda, extrem que no es pot posar en dubte, sobre la
ciutadana, tot afirmant que no hi nexe causal o que la ciutadana no va actuar amb la
diligència deguda.
Considerant que l’Ajuntament no es pot erigir sempre com si fos la part contraria del
ciutadà reclamant, partint de que hi ha una companyia asseguradora de les
responsabilitats que en el seu cas hagués d’assumir
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l’Ajuntament, i que per tant, en cas de dubte o de la possible existència de
compensació de culpes, seria més correcte no resoldre l’expedient negant qualsevol
responsabilitat municipal, sinó traslladant a la companyia asseguradora corresponent
l’obligació d’estudiar i resoldre la petició de la persona reclamant.
Per tot el que s’ha exposat i argumentat, el defensor considera que en el cas de la
ciutadana CPP s’ha produït un greuge, al negar a la queixant qualsevol dret respecte
a les seqüeles que li va produir la caiguda al carrer Pont Major,7, el dia 12 de
novembre de 2014, pel que formula la següent
RECOMANACIÓ

Que es procedeixi a revisar l’expedient de responsabilitat patrimonial a nom de la
senyora CPP i la resolució adoptada, i que s’adoptin les mesures legals pertinents per
donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació d’actes desfavorables
per inoportunitat o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 105 i 102 de la Llei
30/1992.
I al mateix temps recomanem que per part de l’administració municipal s’adoptin les
mesures pertinents per evitar dilacions innecessàries i injustificades en la tramitació
dels expedients de responsabilitat patrimonial, que superen amb escreix el termini
dels 6 mesos previstos a l’article 13.3 del RD429/1993.
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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HISENDA I RÈGIM INTERIOR
(57 EXPEDIENTS)

Règim
Interior 28
(49%)
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3.6. Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i
Turisme
Expedients: 2

Comerç i Ocupació
Estat

Expedients

Queixa desestimada

1

Amb col·laboració de l’àrea

1

Total

2
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3.7. Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
Cooperació
Expedients: 58

Associació i Participació
Estat

Expedients

En Tràmit

1

Total

1

Paisatge i Habitat Urbà
Estat

Expedients

No admès

5

En tràmit

4

Amb col·laboració de l’Àrea

16

Total

25

Sostenibilitat
Estat

Expedients

No admès

12

En tràmit

2

Amb col·laboració de l’Àrea

16

Recomanació

2

Total

32
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2016/DCG/19

DECISIÓ

Des de fa molt temps, però especialment els últims dos anys, veïns de la Rambla
Xavier Cugat, que viuen en pisos propers a la instal·lació industrial pertanyent a
l’entitat mercantil Sant Antoni Pastissers, s’han vingut queixant a l’Ajuntament dels
problemes de sorolls, olors i incompliment de les normatives sobre el funcionament
d’aquest tipus d’indústries, quan s’ubiquen en zones residencials, com és el cas.
Vist que l’Ajuntament de Girona, per acord de la Comissió de de Govern, de data 9
de desembre de 1998, va informar favorablement “als efectes del R eglam ent

d’Activitats M olestes, I nsalubres, N ocives i P erilloses, la sol·licitud
form ulada per a l’obertura d’una activitat d’elaboració i venda de pa i
pastissos ”.

Vist que tal activitat, causant de les persistents i reiterades queixes veïnals es va
autoritzar “amb caràcter de precari, limitada al termini màxim de 2 anys per les

característiques tipus de l’activitat en relació amb els usos previstos pel vigent Pla
General d’Ordenació Urbana de Girona”.

Vist que de manera incomprensible i injustificable, l’Ajuntament ha permès que
aquesta activitat s’hagi continuat exercint sense els controls i els permisos
corresponents durant més de setze anys, extrem que, quan menys, demostra que el
nostre Ajuntament ha consentit una activitat molesta, per falta del necessari control,
per negligència o falta total de la diligència deguda.
Vist que s’han mantingut diverses reunions i trobades, a instàncies dels veïns
afectats, i facilitades per l’Ajuntament i el propi Defensor de la Ciutadania, amb la
finalitat de cercar un acord definitiu per solucionar la problemàtica existent, tant
respecte als sorolls, com a les olors i també respecte a les condicions exigibles per a
la continuïtat d’aquesta activitat industrial, però que no han donat el resultat pretès.
Vist que l’empresa Sant Antoni Pastissers S.L. el novembre de 2015 va formular
sol·licitud de modificació referent a l’activitat d’elaboració de bolleria i venda de pa,
pastisseria i bolleria, per reconduir l’autorització a precari amb la que ha vingut
treballant des de 1998, i que l’Ajuntament, el 3 de juny del 2016, ha procedit,
conforme a normativa, a inscriure la citada comunicació d’activitats, imposant
determinades condicions sobre sorolls, horaris, maquinària, etc...
Vist que, tot i les modificacions introduïdes, les queixes dels veïns no solament no
han cessat, sinó que fins i tot s’han agreujat, havent aportat els afectats proves
contundents, amb telefonades a la policia municipal, escrits i queixes dirigides a
l’Ajuntament, i fins i tot proves gràfiques dels incompliments per part dels
responsables de la industria en qüestió, vídeos inclosos, en els que es veu que, fora
de les hores permeses, es fan càrregues de productes de consum en vehicles
particulars, sense complir les imprescindibles normes sanitàries, extrem que aquest
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Defensor posarà en coneixement de les autoritats sanitàries i de consum, als efectes
pertinents.
Considerant que el dret a la salut, a la intimitat, així com el dret al descans de la
ciutadania, son valors fonamentals en qualsevol societat civilitzada, com la nostra
pretén ser-ho, sembla evident que no te cap justificació actuar amb tebiesa davant
incompliments sistemàtics, i degudament acreditats pels afectats i la pròpia Policia
Municipal, permetent als titulars de negocis o industries actuacions perjudicials pels
veïns, sense altres conseqüències que requeriments o advertiments de sancions en
cas d’imcompliment.
Considerant que el problema, ja crònic, existent entre el veïnatge i l’empresa que
explota la industria de bolleria i pastisseria a la Rambla Xavier Cugat, 6-10 baixos,
requereix una solució urgent, i que havent fracassat els diversos intents de diàleg
entre les parts, així com estant acreditat que l’empresa ha incomplert
sistemàticament amb les condicions exigibles.
Considerant que l’Ajuntament no pot defugir la seva responsabilitat, tant pel que fa a
l’haver consentit, per desídia o negligència, que un permís a precari i limitat a dos
anys, hagi pogut emparar una industria molesta durant més de setze anys, i que
malgrat el canvi de normativa actual, i davant els incompliments reiterats, no actuï
amb major contundència en front de qui perjudica la convivència veïnal i no ha posat
solució definitiva als motius de queixa existents: incompliment d’horaris,
incompliment de condicions de fabricació, de càrrega i descarrega, emissió de sorolls
i olors,...
Considerant que l’interès general i el bé comú han d’estar per sobre dels interessos
particulars, i de les legítimes pretensions econòmiques que hi han darrera qualsevol
empresa o industria, que tenen també una gran responsabilitat social en un estat
que anomenem social i de dret, i atenent el dret essencial a la salut, a la intimitat i el
dret al necessari descans.
El Defensor de la Ciutadania, sense altre interès que posar fi a un conflicte crònic, i
en evitació de mals majors i perjudicis irreparables, aplicant els principis d’equitat i
proporcionalitat, i atenent el contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels drets
humans a la ciutat, subscrita en el seu dia pel nostre Consistori, formula la següent
RECOMANACIÓ

Que utilitzant els mitjans tècnics i legals al seu abast, i amb l’objectiu de
salvaguardar els drets dels veïns afectats pels problemes de sorolls, olors,
incompliment d’horaris fixats i altres irregularitats que fan referència a incompliments
de l’ordenança de circulació o de requisits sanitaris, es procedeixi a actuar amb
contundència contra la causa d’aquesta problemàtica, i, si no hi ha altre remei
possible, es procedeixi per deixar sense efecte l’activitat industrial que genera els
problemes denunciats pels veïns.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
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RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2016/DCG/290

DECISIÓ

En data 25 d’octubre de 2016, el senyor JPF, formula queixa davant el Defensor de la
Ciutadania per un problema que l’afecta molt negativament i que fa referència a que
quan plou, sembla que els embornals existents al carrer on hi ha casa seva son del
tot insuficients per engolir l’aigua caiguda, i l’aigua acumulada supera la vorera, i
“rebufa l’aigua del clavegueram i li surt pel celler i el garatx”.
Vist que, abans d’acudir al Defensor, el ciutadà afectat ha esgotat el tràmit pertinent
de posar en coneixement dels responsables de l’Ajuntament aquesta problemàtica, ja
fa bastant de temps.
Vist que fins i tot, l’any 2014, i a través d’un funcionari qualificat de l’Ajuntament se li
va comunicar que ja eren coneixedors d’aquesta problemàtica i que havien demanat
pressupost per a la possible reparació als tècnics de la companyia d’aigües. Que
l’import de la necessària reparació ascendia a uns 62.000 euros i que en aquell
moment no disposaven de pressupost.
Considerant que el ciutadà afectat per aquesta problemàtica, té tot el dret a
expressar la seva disconformitat amb la realitat d’una situació objectiva, com és que
cada cop que plou ha de patir en els seus propis bens uns perjudicis, que tenen el
seu origen en una deficient planificació del carrer o la insuficiència dels embornals
que engoleixen l’aigua pluvial.
Considerant que els propis tècnics de l’Ajuntament han reconegut aquest problema,
però que la decisió última per solucionar-ho ha de ser adoptada pels responsables
polítics del Consistori, i que sembla que la causa de no procedir a la seva solució és
la manca de pressupost.
Considerant que l’administració pública, i especialment l’Ajuntament, per la seva
competència i la seva gestió o supervisió, no pot obviar la urgència de donar solució
a determinats problemes, i que en el cas que tractem es refereix a la necessària i
indispensable millora de la xarxa de sanejament al sector C/ Abat Escarré, 42-44
(Montjuic) a fi d’evitar retorns d’aigües de la xarxa de clavegueram cap a les
escomeses interiors de les finques privades, amb els greus perjudicis que això
comporta als veïns.
Considerant que el tema pressupostari té transcendència, però no pot ser l’excusa
permanent per retardar i dilatar en el temps una resposta suficient i clara, però
especialment una actuació eficient per corregir la problemàtica exposada i evitar els
perjudicis que causen a un particular la insuficient previsió de la xarxa de
clavegueram pública.
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Per aquests arguments i raons, partint del principi de proporcionalitat i equitat, i
cercant un tracte correcte i una solució justa a la problemàtica exposada, el Defensor
formula la següent
RECOMANACIÓ

Que amb urgència, i sense més dilació, s’afronti la problemàtica existent al C/ Abad
Escarré, 42-44 ( de Montjuic), i es doni solució definitiva al problema del ciutadà JPF,
procedint a donar les oportunes instruccions perquè es millori la xarxa de
sanejament de l’esmentat indret i s’evitin els perjudicis que ocasionen els retorns de
les aigües de la xarxa de clavegueram cap a les escomeses interiors de les finques
privades.
Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el
dret a la defensa de la ciutadania.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PART. I COOP.
(58 EXPEDIENTS)
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RESOLUCIÓ - PAISATGE I HABITAT URBÀ
(25 EXPEDIENTS)
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3.8. Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat
Expedients: 64

Serveis Socials i Habitatge
Estat

Expedients

No admeses

7

En Tràmit

3

Queixes desestimades

13

Amb col·laboració de l’àrea

22

Mediació

4

Total

49

IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL,
JOVENTUT I SEGURETAT
(64 EXPEDIENTS)
Seguretat
14 (22%)

Joventut
1 (2%)

Serveis
Socials i
Habitatge
49 (76%)
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RESOLUCIÓ - SERVEIS SOCIALS I HABITATGE
(49 EXPEDEINTS)
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RESOLUCIÓ - SEGURETAT
(14 EXPEDIENTS)
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4.

Actuacions d’ofici
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4.1. Urbanisme, Activitats, Mobililtat i Via Pública
Urbanisme i Activitats
2016/DCG/53-O
DECISIÓ D’OFICI

Diversos ciutadans de Girona, han plantejat queixes i preocupacions al Defensor de
la ciutadania referent als seus habitatges, ubicats sobre terrenys públics a l’espai
anomenat disseminat Caputxins i Torre Alfons XII, que estan inclosos en el Pla
Especial del Parc de Les Pedreres. El contingut de les mateixes estan vinculades a
temes de recollida d’escombraries, enllumenat i reparació de teulats de les referides
cases i d’altres.
El Defensor ja ha tingut ocasió de pronunciar-se respecte a la necessària regulació
de les taxes derivades de la recollida d’escombraires, no ignorant el principi general i
fonamental de igualtat de tots els ciutadans davant la llei. Però també ha tingut en
compte l’especial situació econòmica i social, de les persones que viuen en aquell
indret, així com l’oblit i la despreocupació sistemàtica, durant molts anys, d’aquella
realitat social per part del propi Ajuntament de la Ciutat.
Les presses, diuen, no son bones conselleres, i això val per a tots, també per a les
administracions públiques. I amb motiu de la voluntat política de tirar endavant el Pla
Especial del Parc de Les Pedreres, amb el lícit objectiu de guanyar espais
emblemàtics per a la ciutat i d’incorporar amb plenitud de drets i obligacions els
ciutadans que allà resideixen, cal actuar amb la màxima prudència, proporcionalitat i
equitat.
Hi ha diversos problemes pendents de solució, que afecten a tots els habitatges
d’aquesta zona, un és el relatiu a les taxes d’escombraries i els serveis de neteja
viària, i un altre el de les reparacions d’aquests habitatges, especialment dels
sostres, sense oblidar tampoc el relatiu a les cèdules d’habitabilitat. I això exigeix
treballar de manera coordinada amb totes les àrees implicades, sota criteris clars i en
la mateixa direcció.
No podem partir només de la simple legalitat i normatives vigents per afrontar els
problemes socials que afecten aquest grup humà, que porta vivint més de cinquanta
anys en aquest espai, sense que l’administració municipal s’hagi implicat de manera
eficaç en la solució dels seus problemes, durant molt de temps.
I considerant la voluntat de tirar endavant el Parc Especial de les Pedreres, amb la
intenció de donar resposta i solució als problemes que genera l’existència
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d’aquest grup humà i els seus habitatges, fins que no arribi la solució definitiva,
prèvia negociació i diàleg, caldria acordar una moratòria, que flexibilitzi l’aplicació de
les normatives i faciliti la vida d’aquests ciutadans, tant en temes urbanístics, com de
les taxes o impostos. Tenint present que tot ciutadà és subjecte de drets i deures, i
que tots conformem la ciutadania del nostre municipi, és necessari promoure la
màxima integració, afrontant la diversitat de situacions i problemes existents, i
facilitant la vida dels que integrem el municipi, considerant l’esmentada diversitat.
En aquest sentit, i avançant prudentment cap a una regulació normalitzada de totes
aquestes persones, com a ciutadans de ple dret, i per tant d’obligacions, de la nostra
ciutat, i mentre no s’arribi a plasmar el previst projecte de reubicació dels habitatges
en l’indret destinat a aquests efectes, seria aconsellable flexibilitzar l’aplicació de les
normatives urbanístiques, sota el degut i imprescindible control municipal,
regularitzar les taxes d’escombraries en ordre al futur, i deixar sense efecte
procediments sancionadors o reclamatoris dels anys anteriors, considerant la
provisionalitat dels referits habitatges, i facilitant la solució dels problemes
d’insalubritat i seguretat que es puguin anar produint amb el pas del temps.
Per tot el que he exposat, faig d’ofici, la següent
RECOMANACIÓ

Que pel que fa al nucli d’habitatges de les Pedreres/Torre Alfons XII i Disseminat
Caputxins que radiquen en espais de propietat municipal, afectats pel Pla Especial
del Parc de les Pedreres, inclosos en el pla de reubicació i en el corresponent pla
social que l’Ajuntament de Girona està treballant, es decreti una moratòria pel que fa
a expedients per reclamació de taxes d’escombraries o d’infraccions urbanístiques,
donada la provisionalitat de tals habitatges, i sota els controls municipals adients,
sense oblidar les obligacions que com a ciutadans tenen tots els habitants d’aquell
indret, facilitar les reparacions necessàries dels habitatges en qüestió i procedir, en
tot cas, a regularitzar les taxes d’escombraries des d’ara en endavant, sense perjudici
de qualsevol altra mesura imprescindible per facilitar l’exercici dels drets i deures que
com a ciutadans tenen aquestes persones.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ REBUTJADA

RESPOSTA AJUNTAMENT

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016003720.
Vista la recomanació d'ofici del defensor de la ciutadania, de data 18 de febrer de
2016, la qual transcrita literalment diu:
"Que pel que fa al nucli d'habitatges de les Pedreres/Torre Alfons XII i Disseminat
Caputxins que radiquen en espais de propietat municipal, afectats pel Pla Especial
del Parc de les Pedreres, inclosos en el pla de reubicació i en el corresponent pla
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social que l'Ajuntament de Girona està treballant, es decreti moratòria pel que fa a
expedients per reclamació de taxes d'escombraries o d'infraccions urbanístiques,
donada la provisionalitat de tals habitatges, i sota els controls municipals adients,
sense oblidar les obligacions que com a ciutadans tenen tots els habitants d'aquell
indret, facilitar les reparacions necessàries dels habitatges en qüestió i procedir, en
tot cas, a regularitzar les taxes d'escombraries des d'ara en endavant, sense perjudici
de qualsevol altra mesura imprescindible per facilitar l'exercici dels drets i deures que
com a ciutadans tenen aquestes persones".
No acceptar la recomanació del defensor de la ciutadania, d'acord amb els següents
fets:
Primer. La igualtat de tots els ciutadans, reconeguda a l'article 14 de la Constitució,
no ho ha de ser només en drets, sinó també en obligacions, i així, en relació a les
obligacions tributàries, l'article 3.1 de la Llei General Tributària estableix que:
"l'ordenació del sistema tributari es basa en la capacitat econòmica de les
personesobligades a satisfer els tributs i en els principis de justícia, generalitat ,
igualtat, progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tributària i no
confiscatorietat".
Segon. A la zona s'està prestant el servei de recollida de residus, les persones
objecte dels requeriments l'utilitzen i no l'estan pagant. El fet imposable d'aquesta
taxa és la prestació d'un servei que, a part de ser de recepció obligatòria, és
efectivament utilitzat pels ciutadans residents en aquelles zones.
Tercer. Estem parlant d'una obligació tributària, i en aquest sentit l'article 66 a de la
Llei 58/2003, general tributària diu que el dret de l'Administració per determinar el
deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació prescriu als quatre anys, sent contrari
a aquest precepte i al principi d'igualtat, que a la resta de la ciutat la regularització
d'aquesta taxa comporti la regularització dels últims 4 anys, i en aquesta zona es
proposi, en el seu cas, una regularització diferent, que oblidi els últims 4 anys.

Mobilitat i Via Pública
2016/DCG/339-O

DECISIÓ D’OFICI

Una de les funcions de l’administració municipal és promoure la igualtat entre les
persones, i molt especialment la igualtat d’oportunitats, fent el possible per remoure
els obstacles que ho impedeixen, i facilitant la participació de tots els ciutadans en la
vida política, econòmica, cultural i social. I, a més, pel que fa a les persones amb
discapacitat, caldrà promoure totes les accions possibles per facilitar l’accés, la
circulació i la mobilitat de les mateixes per poder viure i gaudir la ciutat .
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Un dels problemes existents és, sovint, la manca de sensibilitat i consideració envers
aquesta franja de població, que limitada per la seva situació física o de manca de
salut, no troben el recolzament imprescindible per integrar-se plenament a la vida i
els espais de la ciutat.
Precisament un dels mitjans que es posa al seu abast per pal·liar i superar les seves
dificultats és la targeta d’estacionament per a persones amb disminució o
minusvàlua. Així doncs a l’article 21 de l’ordenança municipal de circulació podem
llegir el següent:
“Article 21. Estacionament de vehicles de discapacitats.
1. Els titulars de targetes d’estacionament reglamentàries per a persones amb
disminució́ expedides per l’Administració́ poden estacionar a les places reservades
per a ells. La targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa i ha de ser visible en
la seva totalitat
2. Si a prop de la destinació́ del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es
permet l’estacionament en aquells llocs on no es destorbi la circulació́”.
Però l’incivisme d’algunes persones, que usurpen la personalitat d’altres, per gaudir
de privilegis que no els pertoquen, com és el cas de disposar de targetes
acreditatives de disminució, sense tenir els requisits ni el dret, perjudiquen la societat
sencera, i de manera més important al col·lectiu de persones que tenen limitada la
seva capacitat de mobilitat. Com en altres ocasions he tingut oportunitat de
manifestar, és imprescindible i absolutament necessari que aquest tipus de frau es
persegueixi amb contundència i duresa per part de la policia municipal.
També cal insistir en la necessitat de que totes les persones actuem amb respecte
envers els altres, tot assumint i complint de forma diligent amb les nostres
responsabilitats i deures. En aquest sentit vull remarcar que sovint se sol culpar
l’Ajuntament o la policia municipal d’actuacions, suposadament irregulars o
mancades de proporcionalitat, quan la causa origen del problema no ha estat altra
que la manca de diligència i responsabilitat del propi ciutadà. Això succeeix quan es
circula sense haver passat la ITV, quan ens oblidem d’estar al dia respecte als
permisos per poder estacionar o passar per determinats indrets de la ciutat, quan
ens oblidem de notificar els canvis de domicili i no rebem les comunicacions, etc..
I una de les queixes més sovintejades que arriben al Defensor és la relativa al fet
que quan la Policia Municipal, complint amb les normes i l’ordenança, sanciona i fa
retirar per la grua municipal vehicles estacionats en llocs no autoritzats, en llocs
destinats a càrrega i descàrrega o a persones amb disminució, la persona sancionada
acredita ser titular d’una targeta de discapacitat. L’error, certament, és humà, i no
sempre, sigui per oblit, sigui per la pressa, sigui per nerviosisme, es dona
compliment a l’obligació de deixar la citada targeta en lloc visible. D’aquest error,
quan la Policia actua se’n deriven uns notables perjudicis: sanció i retirada del vehicle
per la grua, amb la imposició de la taxa corresponent. Quan es produeix aquest fet,
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la persona afectada sol reclamar, i finalment sol acudir al Defensor, convençut que
és una greu injustícia tant la sanció, com la taxa de la grua.
Tot i el que disposa l’Ordenança municipal, és evident que caldria, sempre, mantenir
el sentit comú, que exigeix equilibri i proporcionalitat Sortosament el Defensor no és
una instància jurídica, ni un vigilant de l’ortodòxia legalista, perquè les seves
decisions, atenent totes les circumstàncies, sense oblidar les normes, les fonamenta
en la voluntat de cercar la màxima justícia i proporcionalitat, d’acord amb l’equitat.
Així doncs, desprès d’haver dialogat amb els responsables municipals respecte a
aquest tipus de problemes, relacionats amb les targetes que acrediten la discapacitat
d’algunes persones i el seu dret a estacionar en determinats llocs, i haver valorat les
nombroses queixes sobre aquesta problemàtica, he arribat a les següents
conclusions:
La necessitat de que estigui degudament regulat l’ús de la targeta d’estacionament
per a persones amb discapacitat. Que el col·lectiu afectat, i beneficiat per les
facilitats d’estacionament, ha de ser conscient que, per no induir a error als agents
municipals, és precís que posin sempre en lloc visible la targeta acreditativa de tal
circumstància, i no una fotocòpia, sinó l’original.
Però com que moltes vegades aquestes exigències o requisits no s’observen, caldrà
regular amb més proporcionalitat les conseqüències de tals oblits o negligències. I la
proposta del Defensor és la següent:
Que quan la Policia Municipal hagi sancionat un vehicle, en el que no figurava la
targeta acreditativa del discapacitat, i l’hagi fet retirar per la grua municipal, un cop
s’acrediti per la persona afectada que és titular de la targeta corresponent i que és
l’usuari o beneficiari del vehicle sancionat i retirat per la grua, es mantingui la taxa
originada per l’actuació de la grua, i és redueixi al mínim possible la sanció imposada.
Quan la persona beneficiària d’una targeta de discapacitat, que l’atorga el dret a
estacionar de forma ampla i generosa, no actua amb la diligència deguda i provoca
una actuació policial i un servei extra de grua, ha d’assumir les conseqüències de la
seva acció, i per tant ha de pagar la taxa que cobreix la despesa ocasionada per la
grua. Però també, a criteri del Defensor, seria injust mantenir els imports de les
sancions actuals de l’ordenança municipal per haver estacionat en lloc limitat, quan
posteriorment la persona sancionada acredita la seva condició de titular de la targeta
per raó de la seva discapacitat.
Es per totes aquestes circumstàncies i raonaments pels que el Defensor de la
Ciutadania fa la següent
RECOMANACIÓ

Que en relació a la problemàtica existent respecte a les sancions imposades per
suposats estacionaments indeguts per part de persones que, per oblit o negligència,
tot i ser titulars de targetes de discapacitat, que els permeten estar estacionats en el
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lloc on se’ls ha sancionat, un cop acreditada tal circumstància l’import de la sanció
quedi reduïda al mínim legal possible, i que pel que fa a la taxa de la grua, en el cas
que hagi intervingut, es mantingui la mateixa, per les raons abans exposades. I en
conseqüència que s’adoptin les decisions i mesures adients i la modificació, si cal, de
l’ordenança municipal de circulació, en el sentit exposat.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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4.2. Hisenda i Règim Interior
Hisenda
2016/DCG/195-O
DECISIÓ D’OFICI

Com a resultes i conseqüència de la crisi econòmica dels últims anys, molts petits
comerciants, treballadors autònoms i empleats han experimentat una lamentable
pèrdua de capacitat econòmica i s’han vist abocats a una situació qualificable,
objectivament, de pobresa.
Precisament, aquesta realitat social ha comportat que hi hagi, cada vegada més,
ciutadans i ciutadanes, petites empreses i autònoms amb greus dificultats per seguir
complint, puntualment, amb les responsabilitats d’abonar les taxes i impostos que
legalment hi han establerts per part de les diverses administracions.
Vist que les normatives vigents i els funcionaris que les apliquen, pel que fa a
l’actuació recaptatòria, tenen poc marge per a aplicar el principi d’equitat en funció
de les situacions reals i concretes que algunes persones pateixen.
Vist que quan s’acumulen impagaments i van vencent de nous, es fa quasi inviable
assumir el pagament en un termini curt, i que això priva a les persones afectades de
gaudir d’alguns avantatges que, només si estan al corrent del pagament dels
impostos, sancions i taxes, podrien gaudir.
Considerant que cal donar sortida a situacions que, amb les normatives vigents son
inviables, com ara facilitar pagaments parcials en quanties assumibles per la persona
deutora, en funció de la seva situació econòmica actual, i sense imposar imports
inassolibles.
Considerant que talment com s’ha establert la possibilitat legal de substituir el
pagament de determinades sancions municipals per prestacions o treballs en benefici
de la comunitat, prèvia comprovació per part dels Serveis Socials, caldria donar
sortida a aquelles persones que, degut a l’acumulació de deutes amb l’Ajuntament,
sigui per impostos, taxes o sancions, tenen voluntat de seguir complint amb les
seves obligacions, però no tenen disponibilitat econòmica, previ compromís de la
mateixa i les oportunes comprovacions de l’Ajuntament.
Considerant que és millor facilitar solucions viables que no pas mantenir sancions o
procediments executius de dubtós o impossible èxit, fent cas omís a peticions
raonables i fonamentades de persones necessitades que no demanen amnistia, sinó
que sol·liciten terminis suficients i quanties adequades i assumibles.
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En consideració a aquesta realitat social, lamentable, però real, i amb voluntat de
possibilitar el compliment de les obligacions de la ciutadania, el Defensor formula
D’OFICI la següent
RECOMANACIÓ

Que en ordre a facilitar el pagament dels deutes de totes aquelles persones que,
amb voluntat de complir, no tenen en l’actualitat recursos suficients, però volen i es
comprometen a fer-ho, sempre amb la necessària comprovació per part de
l’Ajuntament, i si cal amb la intervenció i constatació dels Serveis Socials,
s’instrumentin mesures que permetin donar solució a tals problemes, sigui concedint
aplaçaments assumibles, en quanties que es puguin pagar, o amb altres que
l’Ajuntament estimi pertinents, o fins i tot modificant la normativa o promovent la
modificació de la mateixa.
Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui
per mitjà de la revocació d’actes desfavorables per inoportunitat 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

Règim Interior
2016/DCG/154-O
DECISIÓ D’OFICI

Recomanació/Informe que emet el Defensor de la Ciutadania de Girona
sobre bones practiques en l’admissió i tràmit de sol·licituds
d’empadronament.
Justificació de l’informe.
De tots és conegut que l’existència d’un registre administratiu com el Padró
d’Habitants, és de gran transcendència i de molta importància per a les
Administracions, local, autonòmica i estatal, atès que nombroses polítiques publiques
de l’Estat Social i de Dret, es troben condicionades a l’empadronament i a les dades
del cens. Quant a les persones, l’empadronament atorga el veïnatge administratiu en
un municipi i en una comunitat autònoma concreta definint, mitjançant la vinculació
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que també es manté amb el cens electoral, un dret tan fonamental com és el sufragi
i possibilitant o limitant l’accés als diversos serveis i recursos públics.
Des de la mateixa taula municipal de defensa de l’habitatge s’han expressat, en els
últims temps, problemes relatius al tema de l’empadronament, originats en situacions
difícils, provocades per la greu crisi i la desprotecció en que s’han trobat algunes
persones i famílies senceres.
En els últims anys, tot i l’exemplar funcionament d’aquest servei al nostre
Ajuntament, des de la nostra Oficina, hem atès consultes i queixes de persones que
ens han comunicat dificultats, que han limitat el seu dret a figurar com a inscrits al
padró municipal d’habitants al voltant d’aquestes problemàtiques:
La identificació de la persona que s’empadrona, l’acreditació del domicili habitual de
residència, l’empadronament en infravivendes o de persones sense domicili fix i la
limitació a l’empadronament pel nombre de persones prèviament inscrites al mateix
domicili.
Haig de ressaltar que la bona disposició dels tècnics i responsables del Padró
Municipal i la seva col·laboració, m’han facilitat, en la majoria de casos, poder anar
resolent les queixes i dificultats que ens han arribat, sense actuar fora de la llei.
L’empadronament de la persona té enorme transcendència, doncs a més de deixar
constància del lloc de residència, limita, condiciona o facilita l’accés a diversos drets,
com són entre d’altres, els de participació en l’àmbit local, assistència sanitària,
ensenyament, inserció laboral o accés als serveis i recursos de la xarxa bàsica dels
Serveis Socials municipals, cadascun d’ells adequats a l’especificitat de les pròpies
regulacions sectorials vigents.
Atès que problemàtiques com la salubritat, la sobreocupació, o els mateixos
moviments migratoris, l’abordatge dels quals exigeix públics compromisos i
normatives dependents de l’administració estatal o autonòmica, no deixen de ser
situacions que cada ajuntament ha d’afrontar, perquè les persones vivim en un
municipi concret i determinat.
Atès que les competències municipals en aspectes bàsics i universals per a tota la
població com són els serveis socials, la salut, l’educació o l’habitatge, comprometen
als ajuntaments a un sobreesforç permanent en la presa de decisions, la definició de
les polítiques municipals o l’aplicació de recursos econòmics i de personal que els
permeti assumir, amb unes certes garanties, la gestió del fenomen de la immigració.
Tot i així, i reconeixent les moltes actuacions que el municipi implementa per tal
d’afrontar amb garanties tots aquests reptes, és evident que aquest sobreesforç no
sempre rep el suficient suport per part de la resta d’administracions, sigui
l’autonòmica o l’estatal, que assumeixen també competències en aquests àmbits.
Atès que la normativa vigent del Padró defineix amb suficient claredat alguns
d’aquests aspectes, ens remetem al text legal, així com al contingut de les
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resolucions de la pròpia “Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento”
que, en alguns d’aquests supòsits, s’ha manifestat reiteradament als efectes de
resoldre els dubtes d’interpretació que han pogut sorgir entre els ajuntaments. Hem
de remarcar que normes com la que comentem defineixen i determinen aspectes
fonamentals que afecten als drets de la ciutadania i clarifiquen obligacions dels
ajuntaments.
Entrant a tractar problemes concrets en quant a l’aplicació de la llei reguladora de
l’empadronament, i en situacions reals, hem de ressaltar els següents:
1. Identificació de les persones - Documents d’identificació en el cas
d’estrangers.
Respecte la qüestió de la Identificació de les persones, així és com es manifesta la
“Comisión Permanente del Consejo de Emparonamiento” en data 1 de desembre de
2004, al punt núm 6.
“Aclaraciones sobre los documentos de identificación válidos para empadronar a
extranjeros.

El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, relaciona los datos obligatorios que deberá contener la inscripción en el
Padrón municipal y concretamente su apartado f) según su nueva redacción dada
por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, establece:
f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:
Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas
o, en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte
en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de
ciudadanos nacionales de estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en
virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los
ciudadanos de los Estados mencionados.
Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido
por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el
número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia,
tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso
anterior de este párrafo.
Por tanto, dada la obligatoriedad de la ley en cuanto a la cumplimentación de un
número de identificación para proceder a la inscripción padronal de cualquier
ciudadano en el correspondiente Padrón municipal, concretamente para los
extranjeros se exigirá cualquier documento en vigor que permita su identificación
(esto es en el que aparezca su fotografía, nombre, apellidos, fecha y lugar de
nacimiento y nacionalidad, en el que figure el NIE (número de identificación de
extranjero), y en el caso de no tener asignado dicho número se consignará el del
pasaporte.”
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Per tant les dificultats en aquest punt únicament poden sorgir amb les persones que
no puguin disposar de la targeta de residència, el número d’identificació d’estranger
o el passaport.
Tot i així, cal fer palès que qualsevol d’aquests tres documents, de forma indistinta i
sense cap prevalença entre ells, és suficient a l’hora d’acreditar la pròpia identitat als
efectes de l’empadronament.
2. El domicili habitual de residència
En la Resolució de 4 de juliol de 1997 es van clarificar els procediments a utilitzar i
els límits que s’han de respectar en la comprovació de dades que els ajuntaments
poden fer en les altes del Padró.

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde
residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia
de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los
derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni
por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación
acreditativa de aquel hecho. (...)
Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el artículo 59.2 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para exigir la
aportación de documentos a sus vecinos tienen como única finalidad “comprobar la
veracidad de los datos consignados" como textualmente señala el propio artículo.
En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que
los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de
estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel
hecho.
Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino "el título que
legitime la ocupación de la vivienda" (artículo 59.2 del Reglamento) no atribuye a las
Administraciones locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad,
de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que
tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que,
efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.
Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de
arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda
(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la
ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último
supuesto, el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de
Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en
ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa
independencia de que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las
autoridades o tribunales competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.
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Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten
empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que
justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito
de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio”.
Per tant, i pel que aquí interessa, en quant a la possibilitat legal de
l’empadronament de persones sense propietat o sense contracte, queda ben
patent que, fins i tot en els casos més extrems d’absència de cap documentació que
pugui legitimar l’ocupació de l’habitatge, com és el contracte de lloguer, de
compravenda o l’escriptura de propietat, no hi ha en la normativa cap
impediment per a la inscripció del ciutadà al Padró municipal.
La pròpia normativa assenyala un ventall suficient de mitjans de prova (rebuts de
subministraments diversos, certificacions d’altres veïns, informes de la policia local o
dels mateixos Serveis Socials) per tal que el “gestor municipal”, tal com s’assenyala
en la normativa, pugui comprovar la veracitat de la residencia al lloc on el ciutadà es
vol empadronar .
3. Les infravivendes i l’empadronament de persones sense domicili fix
La Resolució de 4 de Juliol de 1997 assenyala quina ha de ser l’actuació dels
ajuntaments en els casos de les infravivendes o de l’empadronament de persones
sense domicili fixe en el seu punt 4 “Empadronamiento de marginados”.

“Como se ha indicado en la norma anterior, el Padrón debe reflejar el domicilio
donde realmente vive cada vecino del municipio. Siempre que se produzca esa
realidad debe hacerse constar en el Padrón. Y de la misma manera que la inscripción
padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas
sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas,
higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.
En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso
ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el
Padrón, ya que la realidad es en ocasiones así.
Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de
su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene
determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una
comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea
razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le
debe empadronar en esa dirección.
La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar
como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por
otro, que pueda y deba recurrirse a una "dirección ficticia" en los supuestos en que
una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea
conocida de los Servicios Sociales correspondientes.
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Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las
siguientes:
- Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna
Administración pública.
- Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la
residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar.
- Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción
padronal, y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba
en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración pública.”
En aquest sentit, pel que fa a algun dels casos que ens ha arribat, i vist el que la
normativa vigent regula i defineix en l’actualitat, entenem que no hi ha d’haver cap
dificultat per l’empadronament de ciutadans que acreditin el seu lloc de residencia en
propietats que puguin estar qualificades com a locals comercials, ja sigui en règim de
propietat o de lloguer.
Es important destacar que aquest fet, l’empadronament en locals comercials, com
s’assenyala en la normativa i s’ha reiterat en nombroses consultes i respostes que ha
fet saber el “Consejo de empadronamiento”, no prejutja, condiciona o limita les
altres actuacions possibles que es puguin iniciar tant per part de l’administració local
com dels propis residents, quant a les condicions d’habitabilitat, sanitàries o d’altre
tipus que puguin afectar al domicili.
4. La sobreocupació d’habitatges.
L’excés d’inscripcions de persones en un mateix habitatge –la sobreocupació i el
fenomen dels anomenats pisos pastera- és una realitat de difícil abordatge, control i
solució atès que la realitat en que es troben els ajuntaments arriba a desbordar la
capacitat d’intervenció que els possibilita la normativa actual.
La sobreocupació afecta i compromet aspectes molt evidents de salubritat, higiene i
relació en la realitat quotidiana i de convivència de nombrosos carrers i barris de la
nostra ciutat. Per tant, cal reclamar de les administracions els canvis normatius
adients que facilitin poder sancionar als propietaris que s’aprofiten de la situació
d’aquests col·lectius més desprotegits.
Tot i així, caldria poder diferenciar amb major claredat els supòsits d’habitatges amb
una sobreocupació real de persones que hi conviuen -empadronats o no- d’altres
realitats i casos on, encara que consti al padró la inscripció d’un nombre elevat de
persones, aquestes no hi resideixen o han pogut ser en la pràctica empadronaments
puntuals, per motius diversos, i es podria procedir al tràmit previst per les baixes
d’ofici.
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Sobre aquest punt, cal tenir en compte les resolucions números 15 i 21 del “Consejo
de Empadronamiento” en les sessions de dates, 1 de desembre de 2004 i 21 d’abril
de 2005, respectivament.

“15. Posibilidad de dar de alta en el Padrón municipal en viviendas ocupadas por
nacionales de países no pertenecientes a la UE con un número de personas superior
a las condiciones de habitabilidad que las mismas permiten.
Es posible dar de alta en el Padrón municipal en viviendas ocupadas por extranjeros
no comunitarios en número superior que las condiciones de habitabilidad que las
mismas permitan siempre que vivan en la misma, para lo cual el Ayuntamiento
puede comprobar que realmente residen en dicha vivienda, dado que de la misma
manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las
controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, también lo es de
las circunstancias físicas, higiénico- sanitarias o de otra índole que afecten al
domicilio, con independencia de las acciones que el Ayuntamiento deba realizar para
paliar estas situaciones.”
“21. Imposibilidad de limitar el número de personas empadronadas en una vivienda
si realmente residen en ella.
Según se establece en el apartado 3. Comprobación de datos de la Resolución de 4
de julio de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón Municipal:
El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde
residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia
de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los
derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni
por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación
acreditativa de aquel hecho.
Asimismo, la citada norma en su apartado 4. Empadronamiento de marginados
comienza de igual manera: Como se ha indicado en la norma anterior, el Padrón
debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio. Siempre
que se produzca esa realidad debe hacerse constar en el Padrón. Y de la misma
manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las
controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de
las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al
domicilio.
Por consiguiente, el número de personas inscritas en un mismo domicilio no es causa
suficiente para denegar el empadronamiento.”
Així doncs, i per a casos on es pugui detectar una sobreocupació dels habitatges,
entenem que les possibilitats de l’actuació municipal passarien per habilitar un
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sistema que pugui fer una inspecció de l’habitatge amb diversos possibles efectes en
funció del seu resultat:
A) Si la sobreocupació efectiva no es confirma: tramitar d’ofici les baixes de les
persones que s’ha constatat que no resideixen a l’habitatge i confirmar les noves
altes de Padró.
B) Si la sobreocupació es confirma, verificar les persones efectivament residents a
l’habitatge, confirmant les noves altes.
C) La inspecció haurà pogut detectar les activitats irregulars i/o sense llicència i altres
infraccions administratives que es puguin donar. L’Ajuntament podrà emprendre les
accions contra els llogaters i propietaris dels habitatges que pugui considerar adients
(subarrendament d’habitatges, pensions il·legals, activitats econòmiques sense
llicència, higiene i salubritat...).
5.- Conclusions i recomanacions.
1. El Padró municipal d’habitants entès com a registre administratiu ha d’estar dotat
de la màxima eficàcia -dotació de recursos i personal suficient- en el compliment de
la seva funció d’acreditar la identitat i el domicili de les persones en el municipi.
2. La inscripció al Padró no té caràcter de registre jurídic ni la seva inscripció està
sotmesa a qualificació, per aquest motiu entenem que l’actuació dels gestors del
Padró s’ha de limitar a la determinació de la identitat del sol·licitant i del seu domicili,
sense entrar a valorar qüestions jurídiques sobre els títols o acreditacions que
justifiquin el domicili o altres qüestions que transcendeixin la declaració d’aquests
fets.
Així doncs, d’acord amb les disposicions legals i la interpretació que de les mateixes
fa el “Consejo de Empadronamiento” s’haurien d’admetre a tràmit totes les
sol·licituds formalitzades, sense perjudici que, en el seu cas es pugui denegar
posteriorment l’empadronament, amb una resolució degudament motivada si:
- No queda acreditada la identitat del sol·licitant en els termes establerts per la
normativa.
- No queda acreditat el domicili en el municipi. Cal recordar que en cas que el
sol·licitant no assenyali un domicili concret o normalitzat, cal igualment admetre a
tràmit la sol·licitud i preveure per part del Padró –i no del sol·licitant de l’altal’activació dels mecanismes alternatius regulats i previstos en la normativa per a
efectuar aquesta verificació de la residència (policia local, informe dels serveis socials
o d’altres possibles...).
Segons es desprèn dels arguments i les referències legals anteriors, a criteri del
Defensor no hi ha d’haver impediment legal ni cap dificultat per l’empadronament de
ciutadans que tinguin la residencia en qualsevol lloc del municipi, que quedi acreditat
pels mitjans de comprovació del propi ajuntament, sense entrar a la qüestió jurídica
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de la titularitat del lloc, i sense perjudici que actuacions de tercers, amb interès
legítim puguin procedir legalment contra tal ocupació.
I pel que fa a l’empadronament de persones sense domicili i recollint el contingut de
la resolució de 30 de gener de 2015, de la presidència de l’INE, i de la resolució que
la recull de 16 de març de 2015, el Padró ha de reflectir el domicili on realment viu
cada veí del municipi i, de la mateixa manera que la inscripció patronal és
completament independent de les controvèrsies jurídic -privades sobre la titularitat
de l’habitatge, ho és també de la circumstàncies físiques, higiènic - sanitàries o de
qualsevol altre índole que afectin al domicili. Pe tant, els infrahabitatges (xaboles,
caravanes, coves, inclús l’absència total de sostre) poden i han de figurar com a
domicilis vàlids en el Padró.
Quant als possibles casos de sobreocupació d’habitatges, cal recordar que el número
de persones inscrites en un mateix domicili no es un motiu suficient per denegar
l’empadronament.
L’admissió a tràmit de la sol·licitud, mitjançant la corresponent instància, és per si
mateixa molt rellevant atès que, des d’un punt de vista jurídic, la seva data de
presentació és el moment des del que podria tenir efectes retroactius–drets i deuresl’empadronament.
Seria recomanable, finalment, donar instruccions clares i precises sobre totes les
qüestions conflictives o problemàtiques exposades per tal de facilitar la feina i les
decisions al personal responsable de l’empadronament, i alhora poder resoldre sense
dilacions innecessàries qüestions que afecten els drets de la ciutadania en aquesta
situació d’una crisi que perdura. Cal actuar amb agilitat, transparència i objectivitat
per esvair i per poder donar resposta ràpida als problemes esmentats.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT

2015/DCG/196-O

DECISIÓ D’OFICI

Problemàtica amb la Policia Nacional i la renovació de permisos amb domicili
d’empadronament al carrer Claveria.
Quan s’ha d’expedir la targeta i els hi demanen l’empadronament i veuen l’adreça de
la Sopa i no els hi tramiten el permís
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ PENDENT
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4.3. Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
Cooperació
Sostenibilitat

2016/DCG/76-O

DECISIÓ D’OFICI

ADEQUACIÓ DE LA NORMATIVA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS FUNERARIS A GIRONA AL MARC NORMATIU RESULTANT DE LA
TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA DE SERVEIS COMUNITARIS
A. Antecedents
Segons un Estudi portat a terme per l’antiga Direcció General de Defensa de la
Competència de la Generalitat de Catalunya a l’any 2005, en el 84% dels municipis
de Catalunya (que representaven un 90% de la població) només estava autoritzada
una única empresa funerària. En els següents anys fins el dia d’avui la situació
segueix essent sensiblement la mateixa malgrat la liberalització de la prestació
d’aquests serveis produïda a l’any 1996.
Concretament, partint de la situació monopolista d’aquests serveis, el procés ha estat
de liberalització de la seva prestació a partir de l’any 1996 amb l’aprovació i entrada
en vigència del “Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de
caràcter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad econòmica”, suprimint,
entre altres, la relació de serveis essencials reservats a les entitats locals a través de
la modificació de l’article 85.3 de la ”Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local”.
A Catalunya, l’entrada en vigor de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris,
permet l’adequació d’aquests serveis als criteris de liberalització establerts per la
normativa marc estatal, definint-lo com un servei d’interès general i sotmetent
l’exercici de l’activitat a l’obtenció d’una autorització municipal.
Però aquesta liberalització no ha estat suficient pel que fa a la preservació dels drets
dels ciutadans i ha necessitat la transposició de la normativa de la Comunitat
Europea per a tenir plena vigència.
En aquesta línia la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12
de desembre de 2006 respon a aquests principis establint com a objectiu aconseguir
un mercat interior efectiu en l’àmbit dels serveis per la via de l’eliminació d’obstacles
legals i administratius.
Tot i que la Directiva va entrar en vigor el 28 de desembre de 2006, el termini de
transposició va finalitzar el 28 de desembre de 2009, data a partir de la qual les
administracions públiques estaven obligades a garantir la compatibilitat de la seva
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normativa amb l’esmentada Directiva, així com a tenir implantades les mesures
organitzatives i tècniques que en ella es contenen.
Aquesta transposició es va realitzar a l’Estat espanyol a través de la Llei 17/2009 de
23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici
(anomenada Llei Paraigües) i la Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de
diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici (anomenada Llei Omnibus).
El tancament del procés ha de consistir en l’adaptació de la normativa autonòmica
marc a les Directives de Serveis abans referenciades. Això s’ha produït amb
l’aprovació i entrada en vigència del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a
l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.
Concretament a la Secció 2, (articles 11 a 17) d’aquesta norma, es regula la
modificació de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
En conclusió, la Llei 2/1997 ha estat modificada pel Decret Legislatiu 3/2010, per tal
de ser adequada a les previsions de la Directiva de Serveis.
Correspon a continuació a les administracions locals que tenen regulada la prestació
del serveis funeraris adequar la seva normativa a la Llei 2/1997, del 3 d'abril, sobre
serveis funeraris, ja adaptada.
B. Situació i regulació dels serveis funeraris a Girona.
A Girona amb anterioritat a la liberalització dels serveis funeraris aquests es
prestaven a Girona en règim de monopoli en la seva consideració de servei essencial
reservat als ens locals.
Aquesta forma de prestació va condicionar en gran manera el desenvolupament de la
posterior regulació d’aquests serveis a través d’una ordenança. Concretament a
Girona els servies funeraris es troben encara regulats per l’Ordenança general sobre
la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Girona, aprovada definitivament
pel Ple Municipal de 10 de febrer de 1998 i publicada en el BOP núm. 32 de 7 de
març del mateix any.
Cronològicament doncs, és posterior a la liberalització d’aquests serveis i el seu
contingut respon als criteris de la llei 2/1997, abans de la seva adaptació a les
previsions de la Directiva de Serveis, no disposant en l’actualitat d’una plena vigència
normativa, establint requisits desproporcionats i injustificadament restrictius per a
obtenir la preceptiva autorització, dificultant i impedint alhora l’entrada de nous
operadors en el municipi.
Aquesta situació que s’acaba de descriure, fa especialment convenient l’existència
d’una competència efectiva en el mercat, de manera que el ciutadà pugui realment
fer efectiu el seu dret a escollir l’empresa funerària que desitja i les prestacions
concretes que vol contractar, a un preu que sigui fruit del joc de la lliure
competència. Però no només en termes de competència sinó també per la necessitat
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d’adaptar les normes reguladores d’aquests serveis en els municipis, a les directrius
de la Comunitat Europea, sense la qual les regulacions municipals no tenen plena
vigència.
Per a aconseguir aquest objectiu i adequar-se a la normativa vigent, la nova
regulació a redactar no podrà establir requisits de solvència financera i econòmica
com, per exemple, l’exigència d’un capital mínim a les persones jurídiques o de
determinades garanties a les persones físiques; l’obligació de disposar d’una
autorització del municipi on l’empresa vol dur a terme les seves activitats, que és
contrària al principi d’eficàcia nacional de les autoritzacions, en virtut del qual
qualsevol empresa autoritzada en un municipi de l’Estat espanyol pot operar en tot el
mercat nacional; l’exigència d’un local propi o oficina en el terme municipal per a
obtenir l’autorització administrativa; l’exigència d’una experiència mínima en l’exercici
de l’activitat de prestació de serveis funeraris i de disposar d’un tanatori propi, ni la
reserva del servei de transport i de les funcions associades al mateix a favor de les
empreses autoritzades al municipi d’origen o de destinació del cadàver.
Així mateix, la disponibilitat de vehicles, fèretres i altres mitjans materials i personals
han de tenir per finalitat garantir la qualitat del serveis, han de ser proporcionats i
han de respectar la lliure competència.
Per tot això, el Defensor de la Ciutadania formula d’ofici la següent
RECOMANACIÓ

Primer.- Deixar sense efecte l’Ordenança general sobre la prestació dels serveis
funeraris en el municipi de Girona aprovada definitivament pel Ple Municipal de 10 de
febrer de 1998 i publicada en el BOP núm. 32 de 7 de març del mateix any per no
disposar de plena vigència normativa per falta d’adaptació a las Directives
comunitàries i al Decret Legislatiu 3/2010 de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que ha modificat
la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
Segon.- Iniciar els tràmits per a la redacció d’una nova regulació normativa de la
prestació d’aquets serveis en el municipi de Girona en observança de les Directives
comunitàries i del Decret Legislatiu 3/2010 de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i en definitiva de
la Llei 2/1997, modificada, la qual serà d’aplicació fins a l’aprovació d’una nova
regulació municipal.
RESOLUCIÓ
RECOMANACIÓ ACCEPTADA
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RESPOSTA AJUNTAMENT

Atès que el Defensor, en la seva funció d'atendre, escoltar i constatar problemes que
afecten de forma genèrica una part de la ciutadania, i posteriorment proposar
solucions o millores que facilitin la convivència, conclou que respecte al tema de
l'adequació de la normativa municipal, reguladora de la prestació de serveis funeraris
a Girona en el marc normatiu resultant de la transposició de la directiva de serveis
comunitaris hi ha queixes que caldria atendre, i per això formula la següent
recomanació d'ofici:
"Primer.- Deixar sense efecte l'Ordenança general sobre la prestació dels serveis
funeraris en el municipi de Girona aprovada definitivament pel Ple Municipal de 10 de
febrer de 1998 i publicada en el BOP núm. 32 de 7 de març del mateix any per no
disposar de plena vigència normativa per falta d'adaptació a les directives
comunitàries i al Decret Legislatiu 3/2010 de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que ha modificat
la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
Segon.- Iniciar els tràmits per a la redacció d'una nova regulació normativa de la
prestació d'aquests serveis en el municipi de Girona en observança de les Directives
comunitàries i del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i en definitiva de
la Llei 2/1997, modificada, la qual serà d'aplicació fins a l'aprovació d'una nova
regulació municipal."
Considerant que està dins de les competències del Defensor de la ciutadania
formular recomanacions d'ofici, o a iniciativa pròpia, d'acord amb el que disposa el
vigent Reglament Orgànic Municipal a l'article 116, amb la finalitat última de facilitar
el funcionament de l'administració municipal, impulsar la seva eficiència i respondre a
les necessitats de la ciutadania
Considerant que l'Ajuntament, en el seu compromís de servir la ciutadania i de
facilitar la vida dels seus ciutadans, pot i té l'obligació moral d'atendre els
suggeriments i propostes del Defensor, sempre i quan estiguin dins de la seva
competència i de les exigències i limitacions legals.
Considerant que en aquest tema concret, plantejat pel Defensor, després d'haver
rebut diverses peticions i queixes, i valorats els seus arguments i raonaments, no
veiem obstacle legal per rebutjar la seva recomanació, que cerca la millora del propi
funcionament i actuació de l'Ajuntament, des del compromís amb el bon govern, la
transparència, l'oportunitat i l'equitat.
Acceptar la recomanació d'ofici del Defensor de la Ciutadania, pels motius abans
esmentats, ordenant que s'adoptin les mesures pertinents per tal de donar
compliment i fer efectives les conseqüències d'aquesta decisió, ja que actualment
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s'està en procés d'estudi i redacció d'una nova ordenança per a la regulació
normativa de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona per tal
d'adequar-la al Decret Legislatiu 3/2015, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes
amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que ha modifica la Llei
2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
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8.1. Congrés Internacional de Defensors/res Locals Declaració de Girona
Reunits a Girona, al Congrés Internacional de Defensors Locals, després de compartir
reflexions, coneixements i experiències al voltant dels continguts proposats al Congrés,
volem fer constar la següent:

DECLARACIÓ
Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i continguts de la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - Saint Denis, de 18 de maig de
2000, en relació al valor i al paper determinant que avui tenen les ciutats en la garantia del
projecte de vida i de benestar de les persones fonamentat en el respecte dels seus drets.
Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots els
poders públics són responsables de la seva garantia i que el seu reconeixement i els
mecanismes d’aplicació i protecció són encara insuficients, especialment aquells que es
vinculen als drets socials, econòmics i culturals.
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i normatives internacionals de
protecció dels drets de les persones, tenen en els habitants de les ciutats l’expressió més
propera i directa.
Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels
Drets Humans per a tots els habitants sense exclusió a fi de promoure els valors de cohesió
social i de protecció dels més vulnerables.
I defensors dels valors que promouen la dignitat de l’ésser humà, la democràcia local i el
dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de la persona, de
comú acord i com a defensors locals assumim els següents compromisos que sorgeixen del
nostre propi lema del congrés: pensem globalm ent, defensem localm ent.

I.- La realitat dels nostres pobles i ciutats. el nostre context
Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, i l’àmbit on
essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la recerca de solucions
per a la convivència social. També són els primers que constaten els efectes que té en la
ciutadania la greu crisi social i de valors democràtics. És des d’aquesta proximitat que
gestionen i cerquen alternatives efectives per atenuar els efectes de la crisi entre la
ciutadania i, especialment, la més vulnerable.
En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents dificultats de
resposta per part de les administracions, considerem imprescindible recuperar i renovar
un nou contracte social que pugui reconciliar les nostres societats amb els valors
de la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia. I en el procés per aconseguir aquest
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objectiu, reivindiquem el paper resilient de les defensories com una de les institucions
bàsiques per a promoure els drets que s’han vulnerat, amb la voluntat de fer que els
nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment de tots els drets
inherents a la dignitat humana.
Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que suposa poder actuar
proactivament per rebaixar i reduir el seu impacte; també de la important retallada dels
drets socials que la crisi provoca a moltes de les nostres societats i que pateixen
especialment les persones més vulnerables. Des de l’evidència que totes aquestes
desigualtats vulneren l’esperit, els valors i els continguts de tot el nostre marc jurídic i del
paper de control i supervisió que assumim les defensories locals, afirmem que treballem
per aconseguir que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i
compliment efectiu de tots aquests drets.

II. Les defensories locals: què som. el nostre paper
Les funcions de les defensories locals són:
- Supervisar l’activitat de l’administració, mediant entre la ciutadania i l’administració
municipal amb resiliència.
- Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la qualitat dels
serveis públics en l'àmbit de les seves competències.
- Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i interessos.
La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la defensa i
protecció dels drets de les persones en les seves relacions amb les administracions
locals i els organismes que en depenen dins d’un marc de col·laboració i responsabilitat
cívica.
La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments, és una
institució necessària per a promoure els Drets Humans, el bon govern, la
transparència i la bona administració des de la proximitat.
En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local com un
mecanisme bàsic de democràcia i de participació a la ciutat, d’acord amb unes condicions
indispensables per garantir el prestigi, l’eficàcia i la legitimitat de les persones que n’ostenten
la representació i que són:
1.- Mandat democràtic.
2.- Independència, objectivitat i equitat.
3.- Mitjans suficients.
4.- Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en
l'exercici de les seves funcions.

Entenem la defensoria local com:
-

una institució fonamental del sistema democràtic.
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-

un vincle d'unió entre l’administració i les necessitats d’una ciutadania diversa,
que millori els serveis i la qualitat de vida de les persones.

-

una institució que afavoreixi el diàleg, el consens i sigui promotora de decisions
des de l’equitat, factors que són sinònims de qualitat democràtica.

En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin la
implicació de les entitats i de la ciutadania.
La posició estratègica de les defensories locals ha d’afavorir que les polítiques de
benestar social donin la major cobertura possible a les necessitats de les
persones des d’un respecte exigent als seus drets econòmics, socials i culturals
així com als nous drets emergents. Tanmateix ha de facilitar la presa de decisions i
l’adopció de propostes concretes per a la defensa dels drets fonamentals en l’àmbit local.

III. El marc legal: una necessitat imperativa
Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental implantar
la institució de la defensoria local, en coherència amb el principi de subsidiarietat i
per donar resposta i garanties a la ciutadania en les queixes, reclamacions i
suggeriments a l’administració.
Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes entre
administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint la responsabilitat de corregir
els propis errors, disfuncions o equivocacions, quan són identificats pels ombudsman, per
facilitar la vida de les persones.
Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita disposar d’un
marc legal clar i explícit que defineixi les funcions de la institució, la capacitat d’actuació
i que li garanteixi els recursos necessaris per al seu funcionament.
Des d’aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius, un compromís
ferm per a la millora del marc legal de la institució per tal de promoure el seu
desenvolupament i generalització.

IV- Cooperar globalment pot tenir impacte localment:
compromisos post-congrés
La convocatòria i celebració d’aquest Congrés internacional de defensors locals ens ha
permès establir vincles més directes entre les defensories, intercanviar informació, conèixer
realitats diverses i les propostes d’actuacions i accions que desenvolupen les defensories
ajustades a aquesta mateixa diversitat. També (ens) ha permès constatar com aquest marc
de cooperació global, entre les defensories locals de territoris i realitats diverses, pot tenir
impactes locals concrets en cadascun dels nostres pobles i ciutats.

Creiem que tot aquest treball conjunt (ens) hauria de permetre aconseguir un major suport
institucional per part de les administracions que faciliti a les defensories (poder) assolir una
millor capacitat de protecció i defensa dels Drets Humans, promocionar la implantació i

170

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA

MEMÒRIA 2016

extensió de la institució als municipis que encara no l’han creat i donar major visibilitat
pública a la seva tasca.
I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem començat a
Girona concretem els següents compromisos:
1.- Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem crear un grup
de treball internacional de defensories locals amb l’encàrrec d’elaborar una proposta de
model de xarxa i de funcionament efectiu.
2.- Instar a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI), a la Federació Iberoamericana de
l’Ombudsman (FIO) i a l’Institut Europeo de l’Ombudman (IEO) la reactivació i promoció
de l’espai propi de les defensories locals. Amb aquest objectiu deleguem a aquest
mateix grup de treball per que assumeixin la representació i interlocució dels defensors locals
davant d’aquestes organitzacions
3.- Perquè tot el que ha significat –i significa– fins avui mateix la Carta de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat sigui per les defensories un instrument útil i un eix bàsic,
fonament i marc d’aplicació, extensió i compliment dels Drets Humans cal treballar per
l’evolució, revisió i actualització dels seus continguts de forma que s’adeqüi a la
realitat social actual de les ciutats, a les noves realitats i desafiaments dels drets
emergents amb una visió global i universal del que ha de ser el reconeixement dels drets.
En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les diverses entitats i
institucions que treballen actualment amb aquest objectiu, com són, la Xarxa Mundial de
Ciutats i Governs Locals i Regionals 1 i, especialment la Comissió d’Inclusió Social,
Democràcia Participativa i Drets Humans 2.
4.- I amb l’objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte, intercanvi, creixement i
treball entre les defensories locals ens manifestem disposats a col·laborar i a participar en
futures convocatòries que donin continuïtat a aquest Congrés Internacional de Defensors
Locals a fi i efecte de mantenir vigent el nostre compromís amb la ciutadania i la institució:

Drets Humans
pensem globalment, defensem localment

Girona, 25 de novembre de 2016

1
2

www.uclg.org/es/home
www.uclg-cisdp.org/es/home
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8.2. Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat
Us presentem el text de la "CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT"
que seguint els acords assumits per les ciutats signatàries del Compromís de Barcelona ha redactat
una Comissió expressament constituida amb aquest objectiu i formada per experts juristes i
representants de diferents ajuntaments europeus.
"el dia 21 de juliol de l'any 2000 es va ratificar la Carta en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona"
CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Dirigida als homes i dones de la ciutat Per què, al llindar del segle XXI, una Carta Europea dels Drets
Humans a la Ciutat? La Declaració de Drets Humans (1948) és universal. No ha estat reforçada i
completada per molts altres compromisos que insistien en la protecció de determinats drets de
diferent abast?. La Convenció Europea (1950) ofereix el que anomenem una garantia jurisdiccional. I
tanmateix existeixen nombrosos drets que encara no són "efectius" i els ciutadans tenen moltes
dificultats per orientar-se en el laberint dels procediments administratius i jurídics.
Com garantir millor? Com actuar millor? Com assegurar millor les condicions públiques per a la felicitat
privada de cadascú? Aquí sorgeix la Ciutat.
Perquè, arreu on els habitants de les àrees rurals prossegueixen el seu camí cap a les ciutats i on
aquestes acullen un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de pas, però també i sobretot, estrangers
que cerquen la llibertat, el treball i l'intercanvi de coneixements, la ciutat ha esdevingut el futur de
l'ésser humà.
La ciutat és, avui, l'espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el
terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l'espai urbà de fronteres incertes apareixen
totes les discriminacions arrelades a l'atur, la pobresa, el menyspreu de les diferències culturals,
mentre que, alhora, s'esbossen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.
La vida a la ciutat també ens imposa actualment l'obligació de precisar millor determinats drets, ja
que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets:
el respecte del medi ambient, la garantia d'una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les
possibilitats d'intercanvi i lleure, etc.
Per fi, davant la crisi que arrasa la democràcia delegada en l'àmbit dels Estats nacionals i la inquietud
que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític i social.
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És aquí on s'obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se'ns presenta l'ocasió perquè
tots els ciutadans i ciutadanes participin en la ciutadania: una ciutadania de la ciutat. Si cada dret
definit pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i solidari, ha de garantirlo als altres.
El compromís que adoptem aquí s'adreça a les dones i als homes del nostre temps. No pretén ser
exhaustiu i el seu abast dependrà de com els habitants de la ciutat el facin seu. Es presenta com un
marc de resposta a les expectatives dels ciutadans i ciutadanes, que les ciutats escenifiquen i revelen
alhora. Aquesta Carta se situarà per a ells, com també per a aquelles persones que els governen, al
nivell de la subsidiarietat que és el de la ciutat, conjunt de punts de suport per reivindicar els seus
drets, reconèixer eventuals violacions i donar-hi fi. Aquests punts de suport s'ofereixen com tantes
altres oportunitats per superar les dificultats i conciliar les lògiques, de vegades contradictòries,
implantades en la vida mateixa de la ciutat.
Una voluntat: integrar el lligam social, de forma durable, dins l'espai públic.
Un principi: la igualtat.
Un objectiu: l'augment de la consciència política de tots els seus habitants.
Les ciutats sotasignades:
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni per a la Salvaguarda
dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la Carta Social Europea i els altres instruments
internacionals per a la protecció dels drets humans s'apliquen als habitants de les ciutats com a
qualsevol altra persona;
Recordant que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots els poders
públics són responsables de la seva garantia, però que el seu reconeixement i els mecanismes que en
permeten l'execució encara són insuficients, sobretot pel que fa als drets socials, econòmics i
culturals;
Convençudes que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels drets
humans per a tots els habitants de les ciutats sense cap exclusió en la promoció dels valors de cohesió
i protecció dels més vulnerables;
Convençudes per aquestes raons de la necessitat de l'existència d'una Carta Europea de Drets
Humans a la Ciutat que proclami amb solemnitat i claredat les llibertats públiques i els drets
fonamentals reconeguts als habitants de les ciutats i el compromís de les autoritats municipals de
garantir-los en el respecte de les competències i dels poders que detenten legalment segons els
termes de les seves legislacions nacionals respectives ;
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Inspirades en els valors de respecte de la dignitat de l'ésser humà, de la democràcia local i del dret a
una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de tothom.
Assumint els termes de la Carta Europea d'Autonomia Local, segons els quals cal fer l'administració
municipal més eficaç i més propera del ciutadà, i seguint les recomanacions del Compromís de
Barcelona, signat el 17 d'octubre de 1998 per les ciutats que van participar a la Conferència Europea
Ciutats pels Drets Humans, de millorar l'espai públic col·lectiu per a tots els ciutadans i ciutadanes
sense distinció de cap tipus;
Han decidit de comú acord assumir els compromisos següents:
PART I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. I - DRET A LA CIUTAT
1. La ciutat és espai col.lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobarhi les
condicions per la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també deures
de solidaritat.
2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat
de tots i la qualitat de vida dels seus habitants.
Art. II - PRINCIPI D'IGUALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ
1. Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes les persones que viuen a les ciutats
signatàries, independentment de la seva nacionalitat.
2. Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat,
sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d'ingressos.
Art. III - DRET A LA LLIBERTAT CULTURAL, LINGÜÍSTICA I RELIGIOSA
1. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat cultural.
2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a exercir la seva llibertat lingüística i religiosa. Les
autoritats municipals, en col·laboració amb les altres administracions, fan tot allò necessari per tal que
els infants de grups lingüístics minoritaris puguin estudiar la llengua materna.
3. La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats
municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, les autoritats
municipals duen a terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per evitar la
creació de guetos.
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4. En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre creients i no creients,
com també entre les diferents religions.
5. Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la memòria dels difunts,
tot assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris.
Art. IV - PROTECCIÓ DELS COL.LECTIUS I CIUTADANS MÉS VULNERABLES
1. Els col.lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques
de protecció.
2. Les persones discapacitades gaudeixen d'una assistència municipal particular. Se'ls han d'adaptar
els habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports públics han de ser accessibles a tothom.
3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de recolzament a la població més vulnerable,
garantint a cada persona el dret a la ciutadanía.
4. Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de tots els
ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i evitar els assentaments de
caràcter excloent.
Art. V - DEURE DE SOLIDARITAT
1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. Les autoritats locals hi
participen i fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics.
2. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de xarxes i associacions de solidaritat entre
ciutadans i ciutadanes, i controlaran la bona execució dels deures públics.
Art. VI - COOPERACIÓ MUNICIPAL INTERNACIONAL
1. Les ciutats fomenten el coneixement mutu dels pobles i les seves cultures.
2. Les ciutats signatàries es comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en vies
de desenvolupament en els àmbits de l'equipament urbà, la protecció del medi ambient, la salut,
l'educació i la cultura, i a implicar-hi el major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.
3. Les ciutats inciten en particular els actors econòmics a participar en programes de cooperació per
tal d'associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat entre els
pobles, que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals.
Art. VII - PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT
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1. Les ciutats fomenten el coneixement mutu dels pobles i les seves cultures.
2. Les ciutats signatàries es comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en vies
de desenvolupament en els àmbits de l'equipament urbà, la protecció del medi ambient, la salut,
l'educació i la cultura, i a implicar-hi el major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.
3. Les ciutats inciten en particular els actors econòmics a participar en programes de cooperació per
tal d'associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat entre els
pobles, que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals.
PART II. DRETS CIVILS I POLÍTICS DE LA CIUTADANIA LOCAL
Art. VIII - DRET A LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de participar en la vida política local mitjançant l'elecció
lliure i democràtica dels representants locals.
2. Les ciutats signatàries fomenten l'ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l'àmbit municipal a
tots els ciutadans i ciutadanes majors d'edat no nacionals, després d'un període de dos anys de
residència a la ciutat.
3. Al marge de les eleccions periòdiques que estan destinades a renovar les instàncies municipals, es
fomenta la participació democràtica. A aquest efecte, els ciutadans i ciutadanes i les seves
associacions poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als
reptes que afecten l'interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o bé de manera
directa mitjançant un "referèndum municipal", o bé a través de les reunions públiques i l'acció
popular.
4. Les ciutats, per tal de salvaguardar el principi de transparència i en conformitat a les disposicions
legislatives dels diferents països, organitzen el sistema de govern i l'estructura administrativa de
manera que faci efectiva la responsabilitat dels representants electes envers els ciutadans i
ciutadanes, així com també la responsabilitat de l'administració municipal envers els òrgans de
govern.
Art. IX - DRET D'ASSOCIACIÓ, DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ
1. Els drets d'associació, de reunió i manifestació es garanteixen a tothom a les ciutats.
2. Les administracions locals fomenten la vida associativa com a expressió de la ciutadania, en el
respecte de la seva autonomia.3. La ciutat ofereix espais públics per a l'organització de reunions
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obertes i trobades informals. Garanteix el lliure accés de tothom a aquests espais en el respecte de les
normes.
Art. X - PROTECCIÓ DE LA VIDA PRIVADA I FAMILIAR
1. La ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a les famílies, en la
diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local.
2. La família, des de la seva formació i sense intervenció en la seva vida interna, gaudeix de la
protecció de les autoritats municipals i de facilitats, en particular en l'àmbit de l'habitatge. Les famílies
més desafavorides disposen doncs d'ajuts financers, com també d'estructures i serveis per a
l'assistència a la infància i la vellesa.
3. Les autoritats municipals desenvolupen polítiques actives per vetllar per la integritat física dels
membres de les famílies i encoratgen la desaparició dels maltractaments en el seu si.
4. En el marc del respecte de la llibertat d'elecció en l'àmbit educatiu, religiós, cultural i polític, les
autoritats locals adopten totes les mesures necessàries per protegir la infància i la joventut i afavorir
l'educació sobre les bases de la democràcia, la tolerància i la possibilitat de plena participació en la
vida de la ciutat.
5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi de que els infants puguin gaudir de la seva
infantessa.
Art. XI - DRET A LA INFORMACIÓ
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser informats de tot allò que pertoca a la vida social,
econòmica, cultural i administrativa local. Els únics límits són el respecte de la vida privada de les
persones i la protecció de la infància i la joventut.
2. Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació d'informació que afecti la
població sigui accessible, eficaç i transparent. A aquest efecte, desenvolupen l'aprenentatge de les
tecnologies informàtiques, el seu accés i la seva actualització periòdica.
PART III. DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS DE PROXIMITAT
Art. XII - DRET GENERAL ALS SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL
1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques socials com a part central de les polítiques de
protecció dels Drets Humans i es comprometen a garantir-los en el marc de les seves competències.
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2. Es reconeix el det dels ciutadans i ciutadanes a accedir lliurement als serveis municipals d'interès
general. Amb aquesta finalitat, les ciutats signatàries s'oposen a la comercialització dels serveis
personals d'ajuda social i vetllen perquè existeixin uns serveis essencials de qualitat a preus
acceptables en altres sectors dels serveis públics.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a desenvolupar polítiques socials especialment destinades
als més desfavorits, com a forma de rebuig a l'exclussió i en la recerca de la dignitat humana i de la
igualtat.
Art. XIII - DRET A L'EDUCACIÓ
1. Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat gaudeixen del dret a l'educació. Les autoritats municipals
faciliten l'accés a l'educació elemental dels infants i els joves en edat escolar.
Encoratgen la formació de les persones adultes, en un marc de proximitat i respecte dels valors
democràtics.
2. Les ciutats contribueixen a la posta en disposició de tothom dels espais i centres escolars, educatius
i culturals, en un context multicultural i de cohesió social.
3. Les autoritats municipals contribueixen a augmentar el nivell de ciutadania mitjançant pedagogies
educatives, en particular pel que fa a la lluita contra el sexisme, el racisme, la xenofòbia i la
discriminació, tot implantant principis de convivència i hospitalitat.
Art. XIV - DRET AL TREBALL
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a exercir activitats remunerades, mitjançant un lloc de treball
digne que garanteixi la seva qualitat de vida.
2. Les autoritats municipals, en la mesura de les seves possibilitats, contribueixen a assolir la plena
ocupació. Per tal de fer efectiu el dret al treball, les ciutats signatàries afavoreixen el punt d'equilibri
entre l'oferta i la demanda d'ocupació i encoratgen l'actualització i la requalificació dels treballadors
mitjançant la formació continuada. Desenvolupen accions accessibles a les persones a l'atur.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a no firmar cap contracte municipal sense introduir-hi una
clàusula que rebutgi el treball il·legal, tant si es tracta de treballadors nacionals com estrangers, de
persones en situació tant regular com irregular en relació amb les lleis nacionals, com també clàusules
que rebutgin el treball dels infants.
4. Les autoritats municipals desenvolupen, en col·laboració amb les altres institucions públiques i les
empreses, mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes davant el treball, per impedir qualsevol
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tipus de discriminació per motius de nacionalitat, sexe, opció sexual, edat o discapacitació, pel que fa
al salari, les condicions de treball, al dret de participació, a la promoció professional i a la protecció
contra l'acomiadament. Les autoritats municipals encoratjen la igualtat en l'accés de les dones al
treball mitjançant la creació de llars d'infants i d'altres mesures, i la igualtat en l'accés de les persones
discapacitades, mitjançant la creació dels equipaments adients.
5. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de llocs de treball protegits per a les persones que
han de tornar a inserir-se dins la vida professional. En particular, les autoritats municipals encoratgen
la creació de llocs de treball relacionats amb els nous jaciments d'ocupació i les activitats que tenen
un benefici social: serveis a les persones, medi ambient, prevenció social i educació per a adults.
Art. XV - DRET A LA CULTURA
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la cultura en totes les seves expressions, manifestacions i
modalitats.
2. Les autoritats locals, en cooperació amb les associacions culturals i el sector privat, encoratgen el
desenvolupament de la vida cultural urbana en el respecte de la diversitat. Es posen a la disposició
dels ciutadans i ciutadanes espais públics adients per a les activitats culturals i socials en condicions
d'igualtat per a tothom.
Art. XVI - DRET A L'HABITATGE
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre.
2. Les autoritats municipals vetllen per l'existència d'una oferta adient d'habitatge i d'equipaments de
barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d'ingressos. Aquests
equipaments han de disposar d'estructures d'acolliment per als sense sostre que puguin garantir la
seva seguretat i dignitat, com també d'estructures per a les dones víctimes de violència, en particular
de violència domèstica, de maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució.
3. Les autoritats municipals garanteixen el dret dels nòmades a residir en la ciutat en condicions
compatibles amb la dignitat humana.
Art. XVII - DRET A LA SALUT
1. Les autoritats municipals afavoreixen l'accés en igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes, a
l'atenció i prevenció sanitària.
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2. Les ciutats signatàries, per mitjà d'accions en l'àmbit econòmic, cultural, social i urbanístic
contribueixen de manera global a promoure la salut de tots els seus habitants amb la seva participació
activa.
Art. XVIII - DRET AL MEDI AMBIENT
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre
desenvolupament econòmic i equilibri ambiental.
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de precaució,
polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), d'estalvi de l'energia,
de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels residus; amplien i protegeixen els espais verds
de les ciutats.
3. Les autoritats municipals executen totes les accions necessàries per tal que els ciutadans i
ciutadanes apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i configura la ciutat i, per tal que
siguin consultats sobre les modificacions que el poguin alterar.
4. Les autoritats municipals desenvolupen una educació específicament orientada envers el respecte
de la natura, en particular per als infants.
Art. XIX - DRET A UN URBANISME HARMONIÓS I SOSTENIBLE
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament urbanístic ordenat que garanteixi una
relació harmoniosa entre l'hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i les
estructures destinades als usos col·lectius.
2. Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes, una
planificació i una gestió urbanes que assoleixin l'equilibri entre l'urbanisme i el medi ambient.
3. En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni natural, històric, arquitectònic, cultural i
artístic de les ciutats i a promoure la rehabilitació i la reutilització del patrimoni construït, per tal de
reduir les necessitats pel que fa a les noves construccions i al seu impacte en el territori.
Art. XX - DRET A LA CIRCULACIÓ I LA TRANQUIL·LITAT A LA CIUTAT
1. Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir mitjans de transport
compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte, afavoreixen transports públics accessibles
a tothom segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i
garanteixen la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient.
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2. El municipi controla rigorosament l'emissió de sorolls i vibracions de tot tipus. Defineix les àrees
completament reservades, o reservades en determinats moments, als vianants i encoratja l'ús dels
vehicles no contaminants.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a assignar els recursos necessaris per fer efectius aquests
drets i, si s'escau, recorren a formes de col·laboració econòmica entre entitats públiques, empreses
privades i la societat civil.
Art. XXI - DRET AL LLEURE
1. Els governs locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a disposar de temps lliure.
2. Les autoritats locals garanteixen l'existència d'espais lúdics de qualitat oberts a tots els infants
sense discriminació.
3. Les autoritats municipals faciliten la participació activa en l'esport i fan possible que les
instal·lacions necessàries per la pràctica esportiva estiguin a la disposició de tots els ciutadans i
ciutadanes.
4. Les autoritats municipals encoratgen un turisme sostenible i vetllen per l'equilibri entre l'activitat
turística de la ciutat, i el benestar social i ambiental dels ciutadans i ciutadanes.
Art. XXII - DRETS DELS CONSUMIDORS
Les ciutats vetllen, en els límits de les seves competències, per la protecció dels consumidors. A
aquest efecte, i pel que fa als productes alimentaris, garanteixen o fan garantir el control dels pesos i
les mesures, de la qualitat, la composició dels productes i l'exactitud de les informacions, com també
les dates de caducitat dels aliments.
PART IV. ELS DRETS RELATIUS A L'ADMINISTRACIÓ DEMOCRÀTICA LOCAL
Art. XXIII - EFICÀCIA DELS SERVEIS PÚBLICS
1. Les autoritats locals garanteixen l'eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a les necessitats
dels usuaris vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o d'abús.
2. Les administracions locals es dotaran d'instruments per a l'avaluació de la seva acció municipal i
tindran en compte els resultats d'aquesta avaluació.
Art. XXIV - PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA
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1. Les ciutats signatàries garanteixen la transparència de l'activitat administrativa. Els ciutadans i
ciutadanes han de poder conèixer els seus drets i obligacions polítiques i administratives mitjançant la
publicitat que es fa de les normes municipals, que han de ser comprensibles i actualitzades de forma
periòdica.2. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a disposar d'una còpia dels actes administratius de
l'administració local que els afecten, llevat dels casos en què existeixen obstacles d'interès públic o en
relació amb el dret a la vida privada de terceres persones.
3. L'obligació de transparència, publicitat, imparcialitat i no-discriminació de l'acció dels poders
municipals s'aplica a:
- la conclusió dels contractes municipals arran de l'aplicació d'una gestió rigorosa de la despesa
municipal;
- la selecció de funcionaris, empleats i treballadors municipals en el marc dels principis de mèrit i
competència.
4. Les autoritats locals garanteixen la transparència i el control rigorós de l'ús dels fons públics.
PART V. MECANISMES DE GARANTIA DELS DRETS HUMANS DE PROXIMITAT
Art. XXV - ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA LOCAL
1. Les ciutats desenvolupen polítiques de millora de l'accés dels ciutadans i ciutadanes al Dret i la
Justícia.
2. Les ciutats signatàries afavoreixen la solució extrajudicial dels conflictes civils, penals,
administratius i laborals, mitjançant la implantació de mecanismes públics de conciliació, transacció,
mediació i arbitratge.
3. Si s'escau, la justícia municipal, exercida pels jutges de pau independents -homes de bé-, elegits
pels ciutadans i ciutadanes o pels governs locals, té la competència per resoldre en equitat els
conflictes que oposen els ciutadans i ciutadanes i l'administració municipal i que presenten caràcter de
recurs.
Art. XXVI - POLICIA DE PROXIMITAT
Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de proximitat altament
qualificats, amb missions "d'agents de seguretat i convivència". Aquests agents apliquen polítiques
preventives contra els delictes i actuen com una policia d'educació cívica.
Art. XXVII - MECANISMES DE PREVENCIÓ
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1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius:
- mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables;
- Ombudsman municipal o defensor del poble com a institució independent i imparcial.
2. Per tal de facilitar l'exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control de la població
l'estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió d'alerta constituïda per ciutadans
i ciutadanes que s'encarregarà de l'avaluació de l'aplicació de la Carta.
Art. XXVIII - MECANISMES FISCALS I PRESSUPOSTARIS
1. Les ciutats signatàries es comprometen a establir els seus pressupostos de manera que les
previsions dels ingressos i les despeses puguin fer efectius els drets enunciats en aquesta Carta.
Poden implantar a aquest efecte un sistema de "pressupost participatiu". La comunitat de ciutadans i
ciutadanes, organitzada en assemblees de barris o sectors o fins i tot enassociacions, podrà d'aquesta
manera expressar la seva opinió sobre el finançament de les mesures necessàries per a la realització
d'aquests drets.
2. Les ciutats signatàries es comprometen, en nom del respecte de la igualtat de tots els ciutadans i
ciutadanes davant les càrregues públiques, a no permetre que els àmbits o activitats de la seva
competència escapin a la legalitat en matèria social, fiscal, ambiental o de qualsevol altre ordre; i
actuen de manera que les àrees d'excepció a la legalitat desapareguin allà on existeixen.
DISPOSICIÓ FINAL
Valor Juridic de la carta i mecanismes d'aplicació
1. Un cop adoptada, la Carta romandrà oberta a la signatura individualitzada de totes les ciutats que
s'adhereixin a aquest compromís.
2. Les ciutats signatàries incorporan dins l'ordenament local els principis i les normes, com també els
mecanismes de garantia, establerts en aquesta Carta i en fan menció explícita en els fonaments
jurídics dels actes municipals.
3. Les ciutats signatàries reconeixen el caràcter de dret imperatiu general dels drets enunciats en
aquesta Carta i es comprometen a rebutjar o denunciar qualsevol acte jurídic, en particular qualsevol
contracte municipal, les conseqüè ncies del qual serien un obstacle per al compliment dels drets
reconeguts o serien contràries a la seva realització, i a actuar de manera que els altres subjectes de
dret reconeguin així el valor jurídic superior d'aquests drets.
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4. Les ciutats signatàries es comprometen a reconèixer aquesta Carta mitjançant la menció expressa a
totes les seves ordenances municipals, com a primera regla jurídica vinculant de la ciutat.
5. Les ciutats signatàries es comprometen a crear una comissió encarregada d'establir cada dos anys
una avaluació de l'aplicació dels drets reconeguts per la Carta i a fer-la pública.
6. La Reunió de la Conferència Ciutats pels Drets Humans, constituïda com a assemblea plenària de
les ciutats signatàries, decidirà implantar un mecanisme de seguiment adient per tal de verificar la
recepció i acompliment d'aquesta Carta per les ciutats signatàries.
DISPOSICIONS ADICIONALS
PRIMERA
Les ciutats signatàries es comprometen a actuar davant els seus Estats de manera que les legislacions
nacionals permetin la participació dels ciutadans i ciutadanes residents no nacionals en les eleccions
municipals, en el sentit expressat a l'Article VIII.2 d'aquesta Carta.
SEGONA
Per tal de permetre el control jurisdiccional dels drets continguts d'aquesta Carta, les ciutats
signatàries es comprometen a demanar als seus Estats i a la Unió Europea que completin les
declaracions constitucionals de Drets Humans o la Convenció Europea de Drets Humans.
TERCERA Les ciutats signatàries elaboraran i executaran Programes Agenda 21, en aplicació dels
acords adoptats a la Conferència de l'ONU sobre Medi ambient i Desenvolupament, que es va celebrar
a Rio de Janeiro l'any 1992.
QUARTA
En cas de conflicte armat, les ciutats signatàries vetllaran pel manteniment del govern de la
municipalitat, en el respecte dels drets proclamats en aquesta Carta.
CINQUENA
La signatura del representant de la ciutat present el divuit de maig de 2000 a Saint-Denis està
subjecta a la seva ratificació pel Ple Municipal, que podrà establir les reserves al text del articulat que
consideri adequades.
Fet a Saint-Denis, el divuit de maig de dos mil.
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8.2. Galeria d’imatges

Foto amb la President del Parlament (foto: ForumSD)

Intervenció del Premi Nobel de la Pau, Sr. Galai Ahmed, al Congrés Internacional de Síndics i
Defensors Locals de Catalunya (foto: Jordi S. Carrera)
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Reunió amb síndics locals de la Comunitat Valenciana i l’adjunt al defensor autonòmic (foto:
FòrumSD)

President de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont a la trobada anual d’antics habitants del
castell de Montjuïc (foto: Jordi S. Carrera)
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8.3. Entrevista
ENTREVISTA PUBLICADA A EL PUNT AVUI EL 12 DE FEBRER DE 2017

“Per als síndics, les persones no són expedients ni
números”
UTILITAT · “Des del punt de vista democràtic els defensors locals són una eina
imprescindible avui en dia” TEMES · “Diuen que l’economia va millor, però el
problema de l’habitatge continua essent sagnant i vigent”.

El defensor del ciutadà de Girona és advocat de professió. Un dels principis del seu
bufet és, explícitament, treballar per evitar conflictes i problemes o plets
innecessaris.
Aquesta manifestació d’intencions no casa gaire amb el tòpic que diu que
implicar advocats en un conflicte és la millor manera de complicar-lo. Se sent
un advocat atípic?

Sí. Diria que sóc una mica heterodox des del punt de vista de la concepció tradicional
de l’advocacia. Per què? Perquè crec que tots els agents que actuem dins el món
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dels conflictes entre les persones hauríem de tenir com a horitzó sempre buscar la
solució més justa per a cada cas.
Al món cada cop n’hi ha més, de falta de responsabilitat social.

Jo diria que de falta de responsabilitat, de sentit comú i de generositat. Quan volem
fer valer determinats drets basant-nos exclusivament en les formalitats legals,
possiblement estem actuant en contra del sentit comú i de facilitar que el diàleg sigui
l’eina per atendre els problemes reals existents a la societat. I això es pot traslladar a
tots els àmbits.
Per exemple a la voluntat d’un poble de decidir el seu futur polític. És
independentista?

Sincerament, no puc entrar en aquest terreny per respecte a totes les tendències.
Justament una de les característiques del defensor de la ciutadania és atendre tots
els ciutadans, sense posar etiquetes. L’únic títol vàlid per acudir al defensor és ser
ciutadà. I un ciutadà és una persona amb criteri propi, que viu en comunitat, de
l’abast que sigui.
La democràcia a l’Estat espanyol està en risc?

En risc no ho crec. El que sí passa és que és una democràcia deficient. El que
caracteritza fonamentalment un país democràtic és la participació activa dels
ciutadans en els afers públics. No podem pensar que la democràcia és simplement la
cobertura garantida per unes normes. Les normes hi són per servir les persones. Ja
ho deia clarament Ciceró: Salus populi suprema lex. El benestar de les persones és la
màxima llei. La democràcia es fonamenta en la participació, que comença des de
baix de tot. No és un regal ni la garanteix una norma, sinó l’activitat participativa de
la ciutadania. I això, que s’entengui com s’entengui.
Aviat farà vuit anys que és defensor del ciutadà de Girona. Com ens resumiria,
en poques paraules, què és un síndic?

És una institució que vetlla amb un compromís radical per la defensa dels drets de la
ciutadania. Que presta un servei universal i gratuït posat al servei dels ciutadans pels
plens dels ajuntaments o parlaments, amb el propòsit d’humanitzar l’aplicació de les
normes, flexibilitzar la democràcia i cercar la màxima justícia i equitat en la resolució
dels problemes que el ciutadà pugui plantejar. Som vigilants per garantir que es
dugui endavant la transparència, el bon govern i el servei a la ciutadania. I cal
remarcar que els síndics o defensors actuem des de la proximitat, atenent
personalment els ciutadans. Les persones no són per a nosaltres ni números ni
expedients.
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És un contrapès als governs?

Més que contrapès diria que és una ajuda absolutament imprescindible per a aquells
municipis, autonomies o estats que tinguin com a voluntat el servei radical a la
ciutadania. No s’ha d’oblidar que la política és l’art de servir l’interès públic general.
Fa la impressió que se sent extremadament còmode en la seva tasca de
defensor del ciutadà de Girona.

Sí, certament. És una activitat gratificant perquè veus que l’acció que pots fer ajuda
a acostar l’administració a la ciutadania, que és propietària de les administracions
públiques. No són consumidors, ni usuaris ni clients, sinó els propietaris. Satisfà
veure que cada cop més els ciutadans confien en la institució dels defensors per
millorar la pròpia administració. Et sents valorat i útil. Però he de dir que també
tenim disgustos importants.
Per exemple?

Molts cops tinc sensació d’impotència quan hi ha ciutadans que venen per temes que
excedeixen la meva competència. Però no obstant, hi intervinc.
Posi’ns en situació d’algun cas.

Doncs quan ve un ciutadà, una família, que li han tallat la llum i tenen criatures
petites, o el marit o l’esposa necessiten aparells que han d’estar permanentment
endollats... això és gravíssim i angoixant. També he de dir que quan el defensor es
dirigeix a una entitat d’aquestes, solen tenir disponibilitat i atenen la petició que se’ls
fa.
Parlant de la llum. S’està especulant amb el preu. La llei de l’oferta i la
demanda ho justifica?

Aquí hem de tenir en compte que hi ha uns serveis essencials a les persones, que
garanteixen la seva salut i la seva dignitat: aigua, llum i gas... les administracions
públiques han de jugar-hi fort. No pot ser que serveis essencials per a les persones
es regeixin per modulacions econòmiques. Mentre aquestes entitats facin beneficis és
inacceptable que cap ciutadà pugui tenir limitacions en aquests serveis. I més en
situacions de fred com les d’aquest hivern.
I què s’hi pot fer?

Aquell que té el poder és l’Estat, les autonomies i els governs locals. Però els governs
locals disposen de pocs recursos i competències, quan el municipi és l’espai
privilegiat de l’exercici de drets i deures de la ciutadania. Per tant, els municipis i
ciutats haurien de tenir més recursos i més capacitat d’incidència sobre els serveis
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públics, ja que són els primers que poden ajudar a fer que la vida de les persones
sigui millor.
En quina situació està Girona respecte a d’altres indrets, pel que fa a l’ús de la
institució del síndic?

És de les ciutats catalanes on és més coneguda la institució. Però tampoc prou, cal
dir-ho. Encara hi ha gent que ha acudit al jutjat per una reclamació patrimonial
posem per cas, i que quan s’assabenten que hi ha el defensor lamenten haver-ho
judicialitzat. “Tant de bo ho hagués sabut!”, diuen.
Quanta gent treballa a la seva oficina?

El defensor i dues persones.
És suficient?

No, necessitaria més personal.
Quina tipologia de casos tracta Girona, sobretot?

És variat. Des de reclamació de multes –cada cop és un capítol menys important– a
temes relacionats amb l’habitatge. És un dels problemes més persistents des de l’inici
de la crisi. És a dir, no ha variat. Diuen que l’economia va a més, però aquest
problema de l’habitatge continua essent un tema sagnant i molt vigent. I cal dir que
l’Ajuntament no disposa de prou recursos per atendre les necessitats que hi ha a la
societat.
Alguna altra queixa habitual?

Un altre problema està relacionat amb les comunitats de propietaris. Per insolidaritat,
per individualisme exacerbat o simplement perquè no poden, es creen problemes a
moltes comunitats quan alguns veïns deixen d’aportar les quotes per pagar la llum de
l’escala, l’ascensor o la neteja. Això crea conflicte. L’Ajuntament està fent una feina
important d’assessorar les comunitats, però tot i això ens arriben molts casos que
intentem arreglar a través de la mediació i el diàleg.
Quina importància té la mediació en la seva tasca?

En té, tot i que no som mediadors professionals. Els mediadors miren que els que
estan en conflicte arribin a un acord, i el defensor no és un element neutral davant
un problema.
Vaja, que prenen partit. Sí, hem de prendre partit.

I actuar en favor d’allò que creiem més just i equitatiu.
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Tornem als tòpics. Com a síndic de Girona ha tractat amb governs d’esquerres
i de dretes. Ha trobat més sensibilitat cap al ciutadà en els primers que en els
segons?

Des del punt de vista de la meva pràctica diria que no. M’he sentit tan respectat pel
govern d’esquerres que hi havia a l’inici de la meva feina, com, posteriorment, pels
governs de Carles Puigdemont i Marta Madrenas.
Socialment, però, potser per la crisi, sí que cada cop s’exigeix més als governs
en aspectes de transparència i justícia social en els quals els defensors poden
incidir.

Sí. I és veritat que en aquest sentit cada vegada hi ha més sensibilitat en les
administracions de la importància de la institució dels defensors locals, malgrat que a
vegades els creem incomoditat.
Ens parlava de l’exalcalde Puigdemont, ara president de la Generalitat. Vostè
que hi ha despatxat sovint, què destacaria d’ell?

És una persona que sap escoltar. Davant un problema reacciona cercant la solució
activament. No gira el cap a una altra banda, sinó que afronta els problemes. Ho dic
perquè amb ell he viscut alguna situació delicada, i sempre el vaig trobar com una
persona que no s’arronsa. Decideix actuar obertament i amb valentia.
Als seus discursos molt sovint treu cites o explica fets dels clàssics llatins. S’hi
emmiralla?

M’agraden molt els clàssics llatins. Especialment Ciceró i Sèneca. I sí, faig ús de cites
sovint, fins i tot en llatí. Ho faig perquè crec que la condició humana ha canviat poc
des de fa dos mil anys. L’essència del comportament humà, dels bons sentiments, la
recerca de la felicitat individual i col·lectiva... continua essent el mateix. Llegint els
clàssics es veu que hem avançat molt en termes de tecnologia, per exemple, però en
termes de relació humana crec que encara estem aprenent i ens queda molt per
aprendre.
Des del 2015 és president dels síndics catalans. Quants són?

Hi ha quaranta sindicatures. Però tenint en compte que Catalunya té 947 municipis,
no són gaires sindicatures. És veritat. És molt poc. Justament una de les
preocupacions que ha tingut el fòrum de síndics és intervenir a àmbit legislatiu a fi
que la nova llei municipal catalana, que s’està elaborant, prevegi l’obligació que
pobles de més de 20.000 habitants hagin de crear la institució, amb el nom que
sigui.
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Més despesa pública.

La nostra experiència ens ha fet veure que una sindicatura local té molt per a la
ciutadania, i costa pocs diners. Des del punt de vista democràtic és una eina
imprescindible avui en dia.
Al novembre van celebrar a Girona un fòrum internacional. Quina valoració en
fa?

Molt bona, perquè va ser un pas important per donar visibilitat al treball humil que
fem. Primer, per posar sobre la taula que els síndics són una línia indispensable de la
democràcia participativa. Segon, en la línia del lema del fòrum, Pensem globalment,
actuem localment, per incidir en la necessitat de tenir present que no estem aïllats i
hem de tenir en consideració el que passa a d’altres llocs. El congrés es va cloure
amb la declaració de Girona, que posa en relleu la necessitat de revisar un document
fonamental que van subscriure més de 135 municipis catalans, la carta europea de
salvaguarda dels drets humans a la ciutat. Amb qüestions com els refugiats, es veu
clarament la importància dels municipis.
Permeti’m ser una mica descregut. Les declaracions finals de molts
congressos vesteixen molt, però sovint acaben oblidades dins d’un calaix.

Hi estic absolutament d’acord. No ens podem donar per satisfets només amb la
declaració, com si ja haguéssim fet la feina. Un dels objectius és fer una mica de veu
de la consciència dels municipis que van assumir el compromís de la carta. Els
anirem a veure, i els demanarem què fan per aplicar-la. Volem que s’impliquin de
veritat, i instar-los a fer sindicatures locals.
Ens ha parlat dels refugiats.

Sí, tenim un problema gravíssim. Tenim grans declaracions dels estats, la Unió
Europea i l’ONU, i són un clar exemple del que dèiem fa un moment: grans
declaracions que no arriben a la realitat. S’actua amb tebior i covardia. No podem
admetre que ens erigim en defensors de no sé quin benestar quan a les nostres
fronteres hi ha persones que fugen de l’horror de la guerra, de la misèria, de la
fam... haurien de poder venir, ser objecte d’atenció, solidaritat i compassió per part
nostra. Abans parlàvem dels llatins: l’emperador Marc Aureli va dir que la humanitat
és com un cos. De manera que quan una part té dolor, reacciona tot el cos. Per què
no ho fem? Per què reaccionem més davant d’una bandera, un escut, un himne que
davant la dignitat dels nostres congèneres? Crec que això és un greu error.
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8.4. Articles
ARTICLE PUBLICAT AL DIARI DE GIRONA EL 23 DE JUNY DE 2016

Dia de les Nacions Unides per a l’administració pública
«Lamentablement, quan hi han estats i governs o entitats menors que utilitzen
l’Administració pública com a eina al servei d’interessos partidistes, siguin polítics,
econòmics, socials o culturals (des d’Ajuntaments fins a Governs estatals o
regionals), es desnaturalitza la important funció de l’Administració Pública»
Des del 2004, les Nacions Unides celebren el dia 23 de juny com el Dia Internacional
de l’Administració Pública.
El ciutadà, que no súbdit, malgrat el procés democràtic cada cop més potent,
especialment a les societats occidentals, té la sensació que l’Administració pública, és
més una eina en mans del poder, que un instrument de servei i de facilitació de la
vida de la ciutadania. L’Administració pública sol identificar-se amb la dura i
insensible burocràcia, més que amb l’obligació de servir.
Però és bo recordar, com ho fan les Nacions Unides, que tota Administració pública
ha d’estar al servei de la ciutadania. I aquest servei s’ha de prestar millorant
sistemàticament l’eficàcia i la transparència, propiciant la participació i donant
resposta a les necessitats de les persones.
I en un món globalitzat, la col·laboració responsable de les diferents administracions
públiques, i els seus servidors, han de garantir una gestió dels temes i béns públics
basada en els principis d’equitat, d’igualtat i responsabilitat davant la llei, des de la
integritat i fomentant la cultura de la transparència, la bona governança, la rendició
de comptes i la lluita aferrissada contra tota classe de corrupció, a qualsevol nivell.
Lamentablement, quan hi han estats i governs o entitats menors que utilitzen
l’Administració pública com a eina al servei d’interessos partidistes, siguin polítics,
econòmics, socials o culturals (des d’ajuntaments fins a governs estatals o regionals),
es desnaturalitza la important funció de l’Administració pública, que té
fonamentalment l’objectiu de vetllar per l’interès general i el bé comú. I cal prendre
consciència que l’Administració pública no és un fi en si mateixa i que els ciutadans
no estan al seu servei. Els ciutadans són els legítims propietaris de les
administracions públiques. S’ha de recordar que els milers i milers de treballadors
públics, des del sotmetiment a la legalitat, no són ni han de comportar-se com la
corretja de transmissió de les consignes dels que ostenten el poder, sinó com a
facilitadors de la convivència impulsant principis tan importants com la
responsabilitat, la participació, la transparència i el bon govern.
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Només així, les administracions públiques concitaran la confiança i la col·laboració de
la ciutadania. Fan bé les Nacions Unides de recordar-nos la importància i la
transcendència que l’Administració pública actuï amb diligència, eficàcia i
transparència, lluitant contra tota la discriminació i corrupció, amb l’objectiu
primordial de garantir una vida millor per a tothom. Els síndics, síndiques, defensors i
defensores locals treballem perquè les administracions municipals prestin un servei
eficient, no discriminatori i facilitador de la vida de la ciutadania, amb transparència i
eficàcia.
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ARTICLE PUBLICAT AL DIARI DE GIRONA EL 10 DE DESEMBRE DE 2016

Drets humans. Defensa radical de la dignitat humana.
El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals es vol sumar, un any
més, a la commemoració de la proclama dels Drets Humans, que va tenir lloc el 10
de desembre de 1948.
Cal no oblidar que la proclamació de la Declaració Universal dels Drets Humans neix
com a reacció i necessitat enfront de la barbàrie comesa contra la humanitat sencera
per ideologies totalitàries i els fets monstruosos contra la dignitat de milions de
persones. La violació dels drets humans més bàsics i indispensables, com és el dret a
la vida i a la integritat física, en qualsevol lloc on es produeixi, hauria de comportar la
reacció solidària i radical d’entitats, persones i tota mena d’organitzacions, des dels
estats fins als ajuntaments. Per això, tot commemorant el 68è aniversari de la
proclamació de la Declaració, els síndics municipals volem aportar la nostra reflexió i
el nostre compromís per tal d’exigir que es passi de les proclames escrites i verbals
als fets, fent visible la radical defensa de la dignitat humana. Com diu el preàmbul de
l’esmentada Declaració, el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i
inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat,
la justícia i la pau en el món. Ignorar i menysprear els drets humans origina actes de
barbàrie que ultratgen i ofenen la consciència de la humanitat.
Segurament a tots ens hauria agradat veure ara una Europa capdavantera en la
defensa de valors tan preuats i necessaris com la pau, la llibertat, la seguretat, el
progrés i la democràcia, fomentant polítiques comunes que poguessin tendir a fer
realitat la protecció de la dignitat humana no només en el seu àmbit territorial, sinó
promovent el respecte i la protecció de tots els éssers humans, i molt especialment
de les persones que, fugint de l’horror de la guerra, de la fam i de la persecució,
arriben a les nostres fronteres. Però no ha estat així...
Lamentem profundament que les organitzacions internacionals i les diverses
instàncies polítiques dels estats no siguin capaços d’impedir els conflictes bèl·lics, ni
hagin pogut promoure un eficaç sistema de cooperació solidària que enforteixi la
seguretat internacional des del foment de la justícia i dels drets humans.
I és per això, que davant la violació dels drets humans, ni la ciutadania, ni les
administracions, podem restar impassibles o indiferents. Caldrà deixar les nostres
petites seguretats i que obrim les nostres fronteres, les nostres cases i els nostres
braços, fraternalment, a les persones que fugen de la repressió, la intolerància, la
fam i la guerra. L’èxode massiu, i el dolor de milers i milers de persones que anhelen
la pau i el reconeixement de la seva dignitat, qüestiona les nostres consciències i
reclama actuacions i fets, urgentment, sense diplomàcies ni falses prudències.
Estem patint problemes extraordinaris que requereixen mitjans i solucions
extraordinàries. I la veu dels síndics i defensors municipals, agrupats i coordinats en
el FòrumSD, es vol fer sentir per demanar a les nostres administracions i a totes les
institucions, de qualsevol nivell i categoria, l’adopció de mesures urgents i la
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dedicació dels mitjans necessaris per minvar el dolor dels que arriben, fugint de la
guerra i la intolerància, i acollir-los solidàriament, sense deixar de vetllar perquè a la
nostra societat la inclusió i la protecció dels més desfavorits sigui una realitat.
Necessitem fer possible, als nostres pobles i ciutats, que el que proclamen les grans
normes i tractats internacionals esdevinguin fets i que es facin realitat, sense oblidar
la nostra necessària contribució perquè això sigui possible entre tota la família
humana, més enllà d’ideologies, fronteres, cultures, llengües, colors o religions. Els
drets humans són indivisibles i no admeten fronteres. Com diu el lema del recent
Congrés Internacional de Defensors Locals, celebrat a Girona «pensem globalment,
defensem localment».
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