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1.1. Salutació 

Senyora alcaldesa, senyores regidores i regidors, amigos, vecinas i conciutadans, un 
any més ens reunim en un ple extraordinari per donar compta de les actuacions i 
gestions realitzades pel Defensor de la Ciutadania de Girona. És un moment propici 
per a la reflexió serena, per fer una petita parada i observar, sense el 
condicionament partidista dels grans projectes o idearis polítics, legítims i propis 
d’una societat lliure i democràtica, i analitzar les deficiències, problemes i aspiracions 
de la ciutadania. La gestió del dia a dia no es pot ometre ni oblidar en nom de 
paradisos futurs, com he dit en anteriors ocasions. Les persones vivim ara i aquí, un 
temps limitat i breu, i necessitem conviure facilitant-nos la vida, ajudant-nos i  
col·laborant per resoldre els problemes que inevitablement la convivència social 
genera. El temps passa ràpid, “tempus irreparabile fugit”, com deia el poeta romà 
Virgili. I no son pocs els problemes que genera el dia a dia de la ciutat.  

La vida de la immensa majoria de les persones està feta de petites coses i 
circumstàncies puntuals, no de grans projectes ni de grans idees o originalitats. 
Convé parar de tant en tant, deixar de banda el tsunami de noticies, emails, tuits o 
whatsapp que ens inunden a diari i reflexionar amb serenitat i prudència, amb 
valentia i humilitat. Vivim en una ciutat i en una societat molt millorables i és tasca 
de tots posar el nostre granet de sorra per avançar vers un mon més just i 
convivencial. Des d’aquesta òptica, vull començar agraint, molt especialment, la feina 
i el compromís dels que, des de distintes creences i opcions socials i polítiques, 
representeu democràticament els nostres conciutadans, que us van atorgar la seva 
confiança per treballar per la nostra ciutat des d’aquest petit Parlament, temple de la 
paraula i de la confrontació legítima i democràtica entre les diverses sensibilitats i 
projectes polítics diferents. 

Sincerament, crec que la POLITICA s’ha d’escriure en lletres majúscules, i no ha de 
ser motiu de despreocupació o descrèdit entre la ciutadania el fet de que algunes 
persones, amb comportaments antisocials i mancats d’ètica, hagin actuat i obrat de 
forma indecent en l’àmbit polític. No podem, però, oblidar que tot aquell que dona el 
pas per assumir una responsabilitat política es compromet públicament a servir la 
societat, havent de tenir sempre present el be comú i l’interès general. La política i 
els polítics son eines indispensables en el marc d’una societat lliure, avançada i 
democràtica, que com la nostra, des de la màxima norma legal, la Constitució, 
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic, la llibertat, la igualtat i 
el pluralisme polític, declarant així mateix que la dignitat de la persona, els drets 
inviolables que li son inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat i el 
respecte a la llei i als drets dels altres son fonament de l’ordre polític i de la pau 
social.  

Al mateix temps hem de recordar que un dels fonaments imprescindibles per a una 
convivència en pau és la recerca de la justícia, la instauració d’un ordre econòmic 
social just i el respecte escrupolós i actiu dels drets humans. I des d’aquesta òptica 
tots els empleats públics, tots els que exerceixen alguna responsabilitat política o 
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institucional i totes les administracions han de treballar per facilitar la vida de les 
persones i per aconseguir un mon més just, lliure i humà. 

El paper del defensor 
Precisament la institució que represento és un exponent clar de la voluntat i el 
compromís, valent i generós, del nostre Ajuntament de contribuir a facilitar la vida 
dels nostres conciutadans i conciutadanes, de posar una eina, ja imprescindible, per 
revisar, millorar i corregir disfuncions, errors o llacunes de la nostra administració 
municipal, des de la doble i necessària vessant d’impulsar l’exercici i reivindicació dels 
nostres drets, però també de les nostres obligacions.  

El Defensor de la Ciutadania, cal reiterar-ho una vegada més, no és una instància 
jurídica ni un element més de la burocràcia municipal, ni un simple ornament per fer 
bonic. El Defensor actua sense rebre ordres de ningú, ni amb submissió a cap 
programa polític, amb plena llibertat de criteri, sense sotmetiment a altres directrius 
o interessos que servir les persones i contribuir a millorar el funcionament de la 
pròpia administració municipal, tot defensant els drets de les persones, humanitzant i 
flexibilitzant la duresa i fredor de la burocràcia, i aportant reflexions i recomanacions 
per a la millora del nostre Ajuntament. 

La institució del Defensor és, certament, la més humil de les existents en l’àmbit 
municipal, doncs no disposa de poder, essent la seva funció essencial intercedir en la 
defensa dels drets de la ciutadania, escoltant, assessorant, acompanyant i informant. 
La seva força radica en l’autoritat, fonamentada en el valor ètic i social de les seves 
recomanacions, decisions i consells, que tenen com a objectiu humanitzar la nostra 
administració i facilitar solucions més ajustades a la equitat i a la justícia. 

10 anys 
Amb il·lusió vaig assumir la responsabilitat d’aquesta institució fa 10 anys. I he 
intentat complir amb honestedat, dedicació i responsabilitat la tasca que se’m va 
confiar, i que any rere any ha ratificat aquest Ple, per unanimitat, amb motiu de 
l’exposició de la memòria anual. Algú havia dit que un Síndic o Defensor, exercint les 
seves funcions, no podia fer amics, sinó que hauria de fer enemics. Mirant i 
analitzant la pràctica d’aquests 10 anys, estic en condicions de desmentir 
rotundament tal prevenció. La lluita per la justícia, el treball per fer més assequible i 
receptiva l’administració, l’estima per cercar la veritat, l’acolliment i escolta de les 
persones, l’atenció i diàleg amb els responsables de les àrees i empleats municipals, 
el tracte cordial i respectuós amb els regidors i regidores, la confrontació de 
projectes, objectius i idees ha fet necessari buscar i fomentar complicitats, utilitzar  
el diàleg i l’amabilitat, però mai l’enemistat amb ningú, malgrat no coincidir ni 
compartir determinades accions o decisions. He intentat mantenir un respecte 
exquisit amb tots els electes, incloent dos alcaldesses i dos alcaldes,  i amb els seus 
projectes polítics, perquè el valor de la institució del Defensor radica en la seva 
autonomia, independència i llibertat de criteri, per servir generosament la ciutadania, 
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sense més finalitat que defensar la dignitat de les persones i contribuir a la 
humanització de la nostra administració. 

I analitzant les actuacions d’aquests 10 anys, constatem, amb satisfacció, l’increment 
del coneixement i ús de la institució. Tant internament, com a nivell de la ciutadania, 
cada vegada més persones s’adrecen a la Institució i des del propi Ajuntament, des 
de l’Alcaldia fins a regidors, i la resta de funcionaris i empleats municipals, i fins i tot 
des de la nostra Policia Municipal s’adrecen persones amb problemes al Defensor. 
Però queda molta feina per fer, encara. Cal fer conèixer encara més aquesta 
institució. Es necessari que la ciutadania conegui i tingui accés a aquest servei, 
universal i gratuït,  d’escolta, assessorament, acompanyament i defensa dels seus 
drets. El fet de no ser un element més de la burocràcia municipal facilita que les 
persones de tota classe i condició es puguin adreçar al Defensor, amb plena llibertat, 
directament i sense barreres, per expressar el seu desacord, la seva disconformitat, 
la seva queixa, la seva proposta o la seva protesta.  

No a tothom se li dona la raó, perquè la seva queixa, un cop analitzada no posa de 
relleu cap greuge imputable a l’Ajuntament. També és precís dir, i aquesta és una de 
les meves responsabilitats, que l’Ajuntament no sempre actua de forma diligent, ni 
amb l’eficàcia i transparència que els drets de la ciutadania exigeix. 

Però cal remarcar que totes les queixes i reclamacions no deixen de ser una 
oportunitat per replantejar actuacions, revisar decisions i resolucions, sacsejar 
rutines i moure consciències, tot contribuint, finalment, a la millora de la nostra 
ciutat i de la nostra administració municipal. I en aquest sentit puc afirmar que al 
llarg d’aquests 10 anys he intentat contribuir, atenent les queixes rebudes, i en altres 
ocasions per iniciativa pròpia, a millorar la relació i el tracte de la nostra 
administració amb la ciutadania per mitjà de recomanacions, consells i escrits 
diversos. “Verba volant, scripta manent”.  

En aquests 10 anys, crec que algunes coses positives hem aportat des de la institució 
que represento en ordre a un millor funcionament de la nostra administració 
municipal, incloent-hi algunes recomanacions respecte a canvis necessaris en temes 
com ordenances municipals, la insistència continua de dispensar un tracte amable i 
cordial a la ciutadania, la necessitat de contestar en temps i forma les reclamacions 
que es presenten, de manera clara i motivada, la reiteració persistent, cada any, de 
implementar la democràcia participativa, l’exigència d’un compromís seriós per 
afrontar el transport públic i la necessària integració dels diferents barris de la ciutat, 
la necessitat d’insistir en la idea d’un civisme integrador que inclou drets i deures, 
harmonitzar el dret a l’oci i el dret al descans, la preocupació per fomentar la igualtat 
d’oportunitats i lluitar per fomentar i fer efectiu el dret al treball, a l’habitatge... 

No podem oblidar que han estat uns anys durs, socialment i econòmicament, amb 
una greu crisi econòmica que va trencar projectes, ha arruïnat vides, persones i 
empreses, ha aniquilat esperances i ha provocat un verdader tsunami en aspectes 
tant importants com el treball, l’habitatge o la salut.... Problemes que fins ara es 
consideraven com de l’àmbit privat s’han socialitzat, tot reclamant revisió de 
normatives legals i el compromís de les administracions públiques per buscar 
solucions globals. Les persones vivim en els municipis, i és en el nostre municipi on 
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experimentem i constatem la veritable crisi que tant durament ha afectat, i encara 
afecta a moltes persones de la nostra societat, i on també comprovem deficiències o 
dubtes a l’hora de fixar prioritats amb l’objectiu de lograr una societat més inclusiva i 
solidària. No podem oblidar mai que la ciutat son essencialment i fonamentalment les 
persones, i és en l’àmbit de la ciutat on s’ha de fer patent el compromís actiu per 
facilitar la igualtat d’oportunitats i la millora de les condicions de vida de la 
ciutadania. 

Burocràcia 
És un capítol permanent entre les meves preocupacions, perquè no es tracta de 
qüestions personals o relatives a comportaments individuals de les persones que 
presten serveis a l’administració municipal, sinó de la dinàmica que es sol crear en 
qualsevol organització, amb interessos corporativistes o de la propia “institució” en 
front dels destinataris del servei que es presta.  

La ciutadania davant l’administració sol sentir-se com una formigueta davant d’un 
elefant, perquè costa avançar cap una administració més permeable, flexible i 
col·laboradora, trencant la concepció de que l’administració és una cosa a part i amb 
interessos propis. Tota administració pública és un instrument al servei del bé comú i 
l’interès general, i no pas propietat dels que ostenten el poder polític.  

I això afecta tant a la ciutadania com als elegits per assumir qualsevol responsabilitat 
dintre de l’administració. Tota institució genera interessos propis i rutines que sovint 
no responen ni a la finalitat que han de complir, ni a la consideració i respecte que 
ha de prestar als que realment son els seus propietaris, la ciutadania. I en aquest 
sentit cal remarcar que els electes, com a legítims representants de la ciutadania sou 
els que esteu legitimats i teniu la competència per dirigir la política municipal, des del 
respecte a la legalitat i les competències pròpies de l’administració. I a qui li 
correspon dirigir i condicionar la política municipal és a aquest Ple, plural i expressió 
legítima de la voluntat de la ciutadania gironina.  

Ultimament hi ha com una sensació, potser errònia, de que funcionaris que no han 
estat elegits per la ciutadania, gràcies a la força de la burocràcia, i del temor a 
l’incompliment de les lleis, manin més que els electes. I concretament em vull referir 
a la problemàtica generada pel paper del Secretari Municipal. El paper del Secretari 
no és dirigir la política municipal ni condicionar-la. La competència i funció del 
Secretari de la corporació municipal està definida legalment i comprèn dos aspectes 
de gran importància:  la fe pública i l’assessorament legal preceptiu al Consistori i 
Alcaldia, però no el control de la legalitat de tots els actes i acords que s’adopten 
pels distints òrgans municipals. Aquest control correspon als tribunals, no al Secretari 
Municipal. 

I pel que afecta  a la institució que represento tinc l’obligació de cridar l’atenció sobre 
algunes interferències negatives que des de la Secretaria de l’Ajuntament s’han 
produït respecte a resolucions i recomanacions del Defensor, fins i tot paralitzant 
decrets signats per l’alcaldessa, tot creant incertesa i descrèdit respecte a l’autoritat 
de l’alcaldia i la raonabilitat de les recomanacions del Defensor.  
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Cal tenir en compte que les recomanacions del Defensor ni son escrits d’acusació, 
com si fos un fiscal, ni son una sentència judicial. Son una invitació i una petició 
humil per reconsiderar determinada situació, decisió o resolució amb la finalitat de 
millorar el funcionament de l’administració municipal i actuar amb més justícia i 
equitat respecte a la ciutadania.  

Els vigilants de la ortodòxia legalista s’aferren, normalment, a la formalitat i 
generalització de les normes, al marge de la realitat concreta, mentre les persones 
ens atenem a les circumstàncies immediates i vitals. I precisament el Defensor sol 
ser un obstacle, un punt de fricció, per als que se situen al marge de la vida concreta 
i ho jutgen tot des de l’òptica de la burocràcia i la formalitat, donant més valor a la 
literalitat de les normatives que al mateix sentit o finalitat de les lleis. No hem 
d’oblidar que l’aplicació literal i estricta de les normatives, al marge de les 
circumstàncies concretes de cada cas, pot comportar una greu injustícia. “Summum 
ius, summa inuria” deia Ciceró. 

Habitatge i treball 
Hi han dades que ens ha de fer reflexionar, si volem fer camí plegats cap una ciutat 
més humana, més inclusiva i digna. Actuem localment, però hem de repensar les 
coses globalment pels condicionaments que tots plegats experimentem a les nostres 
pròpies vides.  

Penso que des de fa molt temps, molts dels problemes que patim estan relacionats 
directament amb l’economia especulativa, que dirigeix les borses i els mercats 
financers imposant-se a l’economia real o productiva, creant unes escletxes socials i 
econòmiques cada cop més grans i posant en perill l’estabilitat social necessària i una 
redistribució més justa de la riquesa. O no es preocupant que un 1% de la població 
mundial posseeixi, segons estimacions fidedignes, el 82% de la riquesa total del 
nostre planeta? No ens hem de preocupar, al nostre municipi,  quan observem 
l’encariment de l’habitatge, la progressió ascendent dels lloguers, la compra 
especulativa de pisos i blocs per part de fons inversors, que limiten i impedeixen que 
molts dels nostres conciutadans i conciutadanes puguin continuar o puguin tenir 
accés a un habitatge, no ja de propietat, sinó de lloguer, per no disposar de salaris 
suficients?  

Moltes han estat aquest any les visites al Defensor que posaven de relleu el drama 
del que perd el seu habitatge, per motius diversos, i no obté solució per poder llogar 
en el mercat lliure. I això exigeix una resposta per part de les administracions 
públiques i del nostre ajuntament. No es pot deixar, exclusivament, al lliure arbitri 
del mercat la cobertura d’un dret tant essencial, bàsic i fonamental com el dret a 
disposar d’un sostre, d’un habitatge. Caldrà cercar una intermediació municipal, que 
des del compromís social i la justícia mes elemental, impedeixi que aquelles persones 
que figuren com a morosos per raó d’haver perdut el seu habitatge, però que 
actualment tenen treball i ingressos suficients, siguin exclosos del mercat de lloguer.  

No oblidem que del dret a l’habitatge pengen i depenen altres drets fonamentals de 
les persones com és el dret a la intimitat o el dret a la salut. Hem de reaccionar. Hem 
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d’actuar. L’element fonamental de tota comunitat, de tota ciutat, som les persones 
que vivim en el present, per importants que siguin les pedres, la història o la cultura.  

I en aquest àmbit vull agrair la feina que moltes persones fan solidàriament en 
defensa dels que es veuen exclosos del dret a l’habitatge, fent costat generós a 
famílies i persones que, un cop perden el seu habitatge, no saben on anar. I aquí 
entre nosaltres hi ha alguns dignes representants d’aquesta lluita pel dret a 
l’habitatge, aplegats a la PAH, que han treballat colze a colze amb el Defensor des de 
fa anys, intentant solucions dialogades, en primer lloc,  exercint una pressió legítima 
quan ha calgut i reivindicativa des del carrer, quan ha estat necessari, donant 
visibilitat a aquest drama social. De tot cor, moltes gràcies. 

Dret al treball 
El treball ha d’estar en el centre de les preocupacions de tots plegats. Una persona 
sense treball es torna invisible, i es posa en perill de ser un exclòs de la societat. 
Amb el treball obtenim i creem connectivitat social, escapem de la pobresa i 
contribuïm a mantenir una vida digna, satisfent les nostres necessitats personals i 
socials. L’atur és causa principal de l’exclusió social. Per això ha de ser objecte 
d’especial atenció als nostres municipis incentivar els agents socials i econòmics per 
tal de mantenir i crear llocs de treball dignes, que contribueixin a fer de la nostra 
societat un lloc convivencial  i socialment just. 

Els serveis socials  
Com ja he dit en anys anteriors, els Serveis Socials estan saturats i sobrecarregats. I 
un dels aspectes més importants que masses vegades s’oblida és que sense un 
seguiment i control eficient, podem incórrer en greus errors i injustícies. La picaresca 
d’alguns desacredita a molts. I no es tracta de criminalitzar la pobresa, sinó de 
planificar i actuar amb objectivitat i prudència, controlant i contrastant les ajudes 
socials, incentivant la participació i exigint transparència i contrapartides. Com deien 
els romans “do ut des”, et dono perquè em donis. Els diners que es donen a una 
persona han estat aportats per altres persones, i no apareixen per art de màgia a les 
arques municipals, sinó que provenen de l’esforç i el treball de totes aquelles 
persones que treballen i contribueixen.   

Certament que, aquest any, un gran nombre de queixes han tingut com a causa la 
disconformitat amb el tracte rebut pels Serveis Socials, amb la dificultat de ser ateses 
en un temps prudencial o propici per donar resposta a un tema urgent, o amb la 
negativa a emetre informes respecte al tema d’empadronament o la tardança per fer 
informe al Jutjat amb motiu de desnonaments, o amb el suposat desinterès per 
tramitar ajudes diverses o la renda bàsica, etc.. En qualsevol cas cal dir que el 
defensor ha contactat sempre amb els treballadors o assistents socials objecte de 
queixa per contrastar la versió i aclarir la situació. I reitero que cal un pla clar i a 
llarg termini que doni coherència i tranquil·litat al personal que treballa en aquest 
àmbit tant sensible del nostre Ajuntament. Estan saturats i sobrecarregats, sense els 
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mitjans suficients per actuar amb eficiència, diligència i el control i seguiment 
imprescindibles.  

Policia Municipal 
La Policia és un dels serveis essencials que l’Ajuntament presta a la ciutadania, i que 
tenen confiada la protecció de la convivència, des del respecte a les normes, i la 
defensa del lliure exercici dels drets per part de les persones. I caldrà que prenem 
nota que els i les policies son servidors públics per afavorir una convivència ordenada 
i pacífica, com a membres de la societat a la que serveixen. I en aquest sentit caldrà 
impulsar novament, de manera sistemàtica i definitiva, la figura del que anomenem 
Policia de Barri, especialment en entorns on la convivència ho requereix amb més 
urgència. I aquest és el cas del Barri de Font de la Pòlvora, respecte al qual tenim 
l’obligació de contribuir a esborrar l’estigma de la pobresa i la delinqüència, fent acte 
de presència activa i col·laborativa, imprimint una nova dinàmica social i solidària, 
amb la necessària participació dels propis veïns, a fi de promoure una convivència 
cívica exemplar, començant per les comunitats de cada bloc de pisos i acabant per 
integrar aquest barri harmoniosament a la vida de la nostra ciutat. I penso que la 
Policia de Barri seria un element dinamitzador d’aquesta comunitat. 

Una de les realitats molt positives a recalcar pel que fa a la relació entre el defensor i 
la Policia Municipal ha estat l’acord de fer reunions periódicament per tal de posar 
sobre la taula i tractar les queixes i problemes que la ciutadania ve expressant 
respecte a decisions, actuacions o sancions de la Policia Municipal. El resultat ha 
estat que molts dels problemes s’han pogut resoldre per reconsideració directe de la 
pròpia Policia o bé amb Recomanació del Defensor amb l’acord previ del mateix 
instructor. També ha estat molt eficient i productiu, socialment, la relació 
mantinguda amb la Unitat de Mediació de la mateixa Policia Municipal.  

Relacions amb el FORUM, Síndic de Greuges de Catalunya,  el 
Defensor del Pueblo, IOI i altres institucions 
La institució del Defensor o Síndic/síndica municipal és una institució unipersonal, 
pivotant tota la responsabilitat sobre una persona concreta. I a mida que varen anar 
apareixent a diversos ajuntaments de la nostra geografia aquesta humil institució, es 
va anar sentint la necessitat de crear lligams i relacions entre les diverses 
Sindicatures o Defensories, per promocionar l’intercanvi d’experiències, informacions 
i ajuda mútua.  

Aquesta necessitat va motivar impulsar la creació de la xarxa de coordinació,  punt 
de trobada i comunicació, que és el FORUM  de síndics, síndiques, defensors i 
defensores locals de Catalunya, que per altra banda treballa coordinadament amb la 
resta de defensories locals de la resta de l’Estat. I ha estat un gran honor per a mi 
participar i col·laborar, com a Defensor de la Ciutadania de Girona amb tal entitat, 
com a membre associat, com a membre de la Junta directiva, com a Vicepresident i 
com a President. 
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He compartit moltes hores amb els diversos companys síndics i síndiques municipals, 
projectes i experiències, sempre amb un denominador comú, servir de la manera 
més eficaç la ciutadania dels nostres municipis respectius, defensant els seus drets, 
cercant la justícia i contribuint a un millor govern i funcionament dels nostres 
ajuntaments. I això des d’una idea molt clarivident: exigir els nostres drets i complir 
les nostres obligacions, o com jo solo dir sovint, promovent un civisme integrador, 
comprensiu de drets i deures. Des d’aquí vull posar en valor la beneficiosa tasca  i 
servei que venen fent  tots els bons homes i dones que integrem el Fòrum. 

Vull deixar constància de la bona disposició que sempre ha mantingut el Fòrum de 
Síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya per mantenir una 
col·laboració lleial i dialogant amb el Síndic de Greuges. Convençuts que treballem 
pel mateix objectiu, la defensa dels drets i la dignitat de les persones, des del Fòrum 
hem fet molts intents per incentivar complicitats i tasques comunes amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya, fins i tot oferint-li generosament participar en el Congrés 
Internacional que els síndics locals organitzarem a Girona, en l’acte inaugural, al 
novembre del 2016. Però, una vegada més, lamentablement, va desaprofitar l’ocasió 
i en la seva intervenció va ignorar el paper, la unció i l’existència del Fòrum. 

Val a dir que des de Girona, el Defensor de la Ciutadania, sempre que alguna 
persona ha acudit amb un problema relatiu a una institució competència del Síndic 
de Greuges de Catalunya, se l’ha atès i l’hem adreçat a aquesta institució. Però 
aquesta actitud de col·laboració lleial, no ha sigut recíproca, doncs quan alguna 
persona amb una queixa contra el nostre Ajuntament s’ha dirigit al Síndic de 
Greuges, no ens l’ha remès i no sempre ens ho ha comunicat. Com a anècdota de la 
diferència entre el  treball del Síndic local i el Síndic de Catalunya vull recordar que el 
Síndic local atén directament les persones, coneix i investiga la problemàtica, amb 
coneixement del lloc i les circumstàncies, a diferència d’examinar papers o 
expedients. I l’anècdota és que un ciutadà havia acudit al Síndic de Greuges de 
Catalunya, i sense comunicació entre les institucions, el mateix ciutadà també va 
plantejar el mateix problema al Defensor de la Ciutadania. El resultat va ser que el 
Síndic de Greuges va dictar resolució desestimant la seva queixa i un servidor va 
formular recomanació favorable al ciutadà. I el nostre Ajuntament va fer cas de la 
recomanació del Defensor de la Ciutadania de Girona.  

Recentment el Síndic de Greuges de Catalunya ha fet un informe a la Comissió del 
Síndic del Parlament de Catalunya parlant del que son i del que fan les sindicatures 
locals, sense haver comptat amb el Fòrum que agrupa, coordina i interrelaciona la 
totalitat de les sindicatures locals de Catalunya. És un altre exemple de la dificultat 
de comunicació i col·laboració entre institucions que treballen en el mateix camp i 
amb els mateixos objectius. I ho lamento, perquè crec profundament que síndics 
locals i Síndics autonòmics o estatals han de treballar coordinadament, 
col·laborativament, solidàriament en defensa dels drets i les llibertats de les persones 
i de la seva dignitat. 

La relació amb la institució del Defensor del Pueblo ha estat profitosa i amable. Les 
qüestions que s’han plantejat respecte a problemes relatius a institucions de l’Estat 
se li han adreçat i se’ns ha informat de la seva tramitació.  
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Des del novembre de 2016, Girona forma part de l’Institut Internacional de 
l’Ombudsman, que engloba defensors estatals o nacionals, regionals o autonòmics i 
també Defensors d’algunes poques ciutats. Som part , com a ciutat, d’una gran xarxa 
d’ombudsman a través de la que compartim idees, experiències i projectes. 

També amb els successius Subdelegats del Govern Central he mantingut una relació 
cordial i beneficiosa per als ciutadans que ens han presentat problemes on hi havia 
responsabilitat per part de l’Estat. L’acollida i la consideració als arguments i 
peticions del Defensor han estat ben ateses i considerades, tot i que no sempre s’han 
posat els mitjans necessaris per solucionar amb rapidesa i eficiència les causes que 
ocasionen perjudicis i problemes a la ciutadania i els seus drets. Serveis tant 
essencials i necessaris per a la ciutadania com son els  relacionats amb l’Estrangeria,  
la Seguretat Social, l’Expedició dels DNI, el Fons de Garantia Salarial, la Direcció 
Provincial de Tràfic,... estan mancats de personal suficient per prestar  amb  
celeritat, objectivitat i eficiència les tasques que tenen encomanades. 

En aquest àmbit dels serveis fora de la competència del Defensor hi ha temes com el 
del deficient funcionament, al menys fins fa poc, del Registre Civil, de la problemàtica 
del torn d’ofici que afecta als advocats, la lentitud dels tribunals de justícia, o les 
deficiències del servei de correos que tant poden perjudicar la ciutadania, etc.. que 
també han estat objecte de comunicacions al Defensor del Pueblo.  Hi ha temes i 
qüestions que certament no son competència de l’Ajuntament, però que ens 
incumbeixen si tenim una mínima empatia, compassió i responsabilitat respecte als 
problemes que afecten negativament la ciutadania.   
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1.2. Actuacions, queixes, expedients i consultes 

En el transcurs de l’any 2018, a l’Oficina del Defensor s’acrediten 3.927 actuacions, 
pràcticament el mateix nombre que l’any passat, malgrat els problemes relatius a la 
cobertura de baixes i canvis del personal adscrit a l’Oficina del Defensor, que crec, 
sincerament, que és insuficient.  Si realment creiem en la institució que represento i 
pensem que és útil i necessària per contribuir a resoldre els problemes de la 
ciutadania i per millorar el propi funcionament de la nostra administració municipal, 
caldrà prestra-li més atenció i dotar-la de més mitjans. 

Com a dades més significatives de la feina realitzada, i de la que avui dono compte a 
aquest Ple, d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal, des de la 
lleialtat institucional i el compromís ètic amb el be comú, l’interès general i la 
transparència, podem indicar els següents apartats: 

 2405 consultes, informacions i assessoraments.  

 795 visites  

 369 expedients oberts durant el 2018  

 325 entrevistes, tramitació expedients, reunions, trobades, xerrades  

 79 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.  

Pel que fa referència als 369 expedients oberts, aquests s’han distribuït de la següent 
manera: 

 3 Àrea de Presidència i Alcaldia  

 6 Àrea d’Educació i Esports  

 9 Àrea de Cultura  

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

 46 Àrea d’Hisenda i Règim Interior  

 3 de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme  

 99 Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació  

 52 Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball i Joventut  

També hem obert 11 expedients d’ofici: 

 5 de l’Àrea d’Urbanisme, 1 Presidència i Alcaldia, 3 Hisenda i Règim Interior, 2  
Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació.  
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Dels 369 expedients, 38 no s’han admès a tràmit, doncs no complien les condicions 
indispensables com són: manca d’instància prèvia a l’Ajuntament, queixes que 
pertanyen a altres municipis o bé que fan referència a matèries que no són 
competència del defensor. Quan no admetem una queixa es comunica al ciutadà els 
motius i se l’informa de les possibilitats d’altres intervencions. En ocasions també s’ha 
fet alguna gestió amb altres organismes o institucions, no dependents de 
l’administració municipal, per tal de facilitar la tramitació del tema o per col·laborar a 
la solució del problema.   

En el moment de tancar aquesta memòria, 58 expedients encara resten en tràmit, 
pendents de resolució per part de l’Oficina del defensor, esperant informe de l’àrea 
corresponent, pendents d’altres tràmits o pendent d’estudi i o anàlisi del Defensor.  

Així doncs s’han resolt 273 expedients, dels quals 8 s’han traslladat al Síndic de 
Greuges de Catalunya o al Defensor del Pueblo,  per tractar-se d’un tema de la seva 
competència.  

En l’exercici 2018 hem admès a tràmit, 265 expedients.  

D’aquests expedients, se’n han desestimat 68. Un cop estudiat i analitzat 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, la majoria 33 pel que fa 
a Multes, 9 d’Igualtat, Drets Socials, Habitatge, 8 d’Hisenda, 6 Sostenibilitat,... És 
una mostra de que no es pot fer content 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 102 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 3 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 92 recomanacions a l’Alcaldia. D’aquestes, en 37 ocasions ha estat 
acceptada la proposta del defensor, 9 recomanacions han estat rebutjades i 46 
resten pendents de resolució o adopció del corresponent acord per part d’Alcaldia. 
Continua essent un número molt elevat de recomanacions pendents, que caldria 
evitar en el futur, per respecte a la institució, però sobre tot per respecte a les 
persones que han presentat les seves queixes i han confiat en les institucions. 
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Aprofito aquest moment per cridar la vostra atenció sobre el fet que, a dia d’avui 
tenim un total de 160 recomanacions pendents. Aquesta és una dada que preocupa 
al defensor i hauria de preocupar, també, a l’Ajuntament. És un símptoma que pot 
crear desconfiança i descoratjament entre la ciutadania. 

Durant l’any 2018, he formulat 11 recomanacions d’ofici. Han estat actuacions en les 
que he pogut constatar que podien millorar-se determinants aspectes de 
l’administració o procediments que afecten sobre temes diversos, de manera 
genèrica a la ciutadania.  De les 11 recomanacions d’ofici, 3 són d’Hisenda i Règim 
Interior, 5 d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública i 2 de Sostenibilitat, Medi 
Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació i 1 de Presidència i Alcaldia.  
L’Ajuntament n’ha acceptat 3, n’ha rebutjat 1 i resten pendent de resoldre 7. En 
destaco les següents: 

• Que, quan els recursos d’una comunitat, o d’una persona son escassos i 
insuficients, per problemes derivats de  la situació laboral i econòmica de les 
persones obligades a realitzar actuacions urbanístiques, s’eviti utilitzar  la 
imposició de multes coercitives, i que s’actuï a través de l’execució subsidiària,  
que té la garantia de repercutir l’import de tal execució subsidiària sobre els 
beneficiats propietaris.  

• Que en ordre a facilitar el compliment de les obligacions ciutadanes respecte a 
les autoritzacions d’accés i estacionament al Barri Vell, es faciliti la màxima 
informació als beneficiaris en el moment que se’ls entrega tal autorització, i 
que se’ls avisi quan s’aproximi la data de caducitat d’aquests permisos. 

• Que per facilitar el compliment de la normativa respecte a estacionaments a la 
nostra ciutat, específicament a les zones blaves, i alhora en ordre a un més 
transparent i objectiu control per part dels controladors i Policia Municipal, 
s’adoptin les mesures indicades: que al tiquet d’aparcament hi figuri la 
matrícula del vehicle i que els tiquets siguin adhesius. 

• Que, atès que en alguna ocasió s’han produït problemes d’accés pels carrers 
del barri de Torre Gironella, vinculats a l’estacionament de vehicles en carrers 
que no permeten circular en paral·lel, és necessari que l’Ajuntament, prèvia 
intervenció dels tècnics, posi remei a tal problemàtica senyalitzant amb groc 
alguns carrers o fent més visible, amb senyals adequades, la prohibició 
d’estacionament. 

• Que atenent la problemàtica existent sobre l’increment de la utilització dels 
espais públics, i especialment de les voreres i places i altres espais destinats, 
essencialment als vianants, i vista la necessitat de determinar les condicions 
de la circulació d’aquests nous mitjans de transport personal (plataformes 
amb rodes, monopatins, patins elèctrics, bicicletes amb bateries o 
elèctriques...) a les vies urbanes, caldrà regular les condicions d’aquests 
mitjans de transport personal, i modificar l’ordenança, per tal de garantir la 
convivència pacífica entre els diversos agents usuaris de la nostra ciutat, així 
com fixar els requisits de control i responsabilitat dels referits conductors en 
front dels vianants. 
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• Que, atenent la problemàtica existent a l’entorn del Dret a l’Habitatge, es 
prenguin iniciatives tendents a facilitar l’exercici del dret a l’habitatge, sigui 
ampliant el parc públic d’habitatge, sigui promovent la conscienciació social. 

• Que, en base al principi de Bona Administració, s’adoptin les mesures adients 
per facilitar al màxim l’atenció puntual a la ciutadania, tot evitant tràmits 
innecessaris i atenent amb amabilitat i diligència a qui, s’interessa per un tema 
o expedient, facilitant-li l’accés, sense utilitzar l’excusa de que la persona que 
porta l’expedient no hi és. 

• Que atès que la finalitat primordial del nostre Ajuntament és impulsar la 
responsabilitat dels propietaris d’animals i obtenir que voluntàriament 
compleixin amb els requisits de l’Ordenança de tinença d’animals, que en tots 
aquells casos en que els esmentats propietaris hagin procedit a censar i xipar 
els seus gossos, en el termini de 15 dies des de la primera vegada que han 
estat requerits, dintre del període de gener a 30 d’abril de 2018, es deixi 
sense efecte la sanció imposada.  

• Que, en base al principi de la Bona Administració, cal cridar l’atenció sobre la 
disfunció administrativa de l’Ajuntament, quan perllonga en el temps, de 
forma innecessària i inacceptable, l’adopció d’un acord, resolució o decisió. Per 
això reitero la necessitat de que l’Ajuntament contesti les reclamacions i 
escrits que li dirigeix la ciutadania en un temps raonable, fent honor a una 
bona administració. 

• Que, si quan es revisa una liquidació, l’Administració rectifica qualsevol de les 
dades ja informades i notificades amb anterioritat, s’especifiqui i es comuniqui 
al ciutadà o ciutadana el motiu de la modificació i els arguments que la 
justifiquen.  

• Que de forma urgent s’actuï a l’espai conegut com la Frontissa de Santa 
Eugènia per tal de posar fi a actes incívics, utilització indeguda o fora d’hores 
de tals instal·lacions, es faci complir l’Ordenança municipal reguladora del 
soroll i les vibracions, i hi hagi una major presència policial per facilitar la 
convivència i l’exercici dels legítims drets de tots, i es valori la possibilitat, si es 
que no és possible aquest control, de tancar aquests espais entre les 22 hores 
a les 9 del matí. 
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Cloenda 
Certament, avui més que mai el nostre mon s’ha fet petit i interdependent, i això ens 
obliga a pensar globalment, però la nostra actuació és a l’àmbit local, on vivim, 
treballem, somiem i morim. Les queixes de la ciutadania son una bona excusa i 
motiu per millorar, agilitzar, revisar i rectificar decisions, actes, comportaments i 
resolucions. I des d’aquesta perspectiva val la pena repensar el paper i la funció de 
les nostres administracions públiques i dels seus empleats que han d’actuar sempre 
amb eficiència, objectivitat, transparència, proporcionalitat, complint la llei, però 
tenint present que son els ciutadans, col·lectivament, els amos de les institucions, i 
no els dirigents polítics de torn. Crec que el nom més escaient respecte als empleats 
públics és el que els anglesos anomenen Civil Servent, que podem traduir per 
servidor públic. Això reflecteix millor el sentit de la feina i la responsabilitat de tasca 
que porten a terme, que no pas la paraula funcionari, que te, entre nosaltres, 
connotacions peioratives. 

El combat per una societat, per una ciutat, més inclusiva i més justa ens incumbeix a 
totes les persones, i molt especialment als que ostentem alguna responsabilitat 
pública, i als que teniu la representació democràtica dels nostres conciutadans. Els 
objectius i les prioritats de l’acció municipal està a les vostres mans, l’adjudicació dels 
recursos públics i la gestió diària dels interessos col·lectius és responsabilitat vostra.  

Faig meva la sentència que Voltaire posa en boca d’un seu personatge , Zadig, a 
l’obra, els comptes filosòfics “ES PREFERIBLE ARRISCAR-SE EXHONERANT UN 
CULPABLE QUE CONDEMNAR A UN INNOCENT”. I així he vingut actuant i resolent les 
qüestions i els problemes que s’han sotmès a la meva consideració en aquests 10 
anys. Quan prenem decisions, ens podem equivocar, certament, però aquest preu cal 
pagar-lo, perquè no podem quedar inactius, i molt menys indiferents. I he preferit 
sempre arriscar-me a donar la raó a qui potser no la tenia, abans que deixar a un 
innocent sense una resolució justa.  

I com tots els defensors municipals he posat en valor una institució que basa les 
seves decisions en principis com l’equitat, la proporcionalitat, el respecte a la 
legalitat, i la humanitat. El gran valor diferencial de les defensories locals respecte a 
institucions similars d’àmbit superior, és la proximitat i el tracte directe amb les 
persones, que en relació al Defensor mai han estat considerades ni números ni 
expedients. La calidesa de la relació humana no s’ha de foragitar de les nostres 
administracions. I em nego a pensar  que la Institució del Defensor és l’últim reducte 
d’humanitat a les administracions públiques, perquè és un deure de tots, començant 
pels que teniu l’honor de representar la ciutadania, no perdre de vista mai la relació 
humana i afable amb totes les persones, amb totes sense exclusió. 

En moments complicats com els que ens ha tocat viure,i estem vivint, no puc deixar 
de referir-me al pessimisme d’algunes persones que posen en qüestió la funció 
pública, les administracions, o  desacrediten l’exercici de la política. Ens cal 
reflexionar seriosament i sense prejudicis excloents per rectificar el necessari i 
millorar. És precís posar sobre la taula que precisament aquestes – la funció pública, 
les administracions i la política- poden garantir la defensa dels dèbils i més 
necessitats, la implementació de la igualtat d’oportunitats i el progrés social i 
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econòmic, condicionant les decisions dels mercats i del mercantilisme que prima a la 
nostra societat.  

I ara que estem vivint esdeveniments importants com és la gran festa de la 
democràcia, tot i que imperfecta, plasmada en les diverses eleccions de les que la 
ciutadania és el protagonista principal, cal que entre tots fomentem una societat més 
oberta, més solidària, més digna i inclusiva, on pesi més la dignitat comuna que les 
divisions o enfrontaments ideològics. Per això demano que la nostra administració 
municipal segueixi profunditzant en el concepte de democràcia, implementant tant la 
participació ciutadana com la transparència, doncs no és possible una democràcia 
plena sense transparència, participació responsable i respecte pels drets humans. 

“Commandment number one of any civilised society is this: let people be different”  

Totes les persones formem part d’una única família humana, i cal remarcar-ho i 
recordar-ho insistentment. La dignitat inherent a cada persona està per sobre de 
colors, llengües, fronteres, banderes  o ideologies. I en aquests moments crec que és 
bo recordar una frase que vaig llegir a Londres, en una petita placa situada davant 
l’Ajuntament de Hackney, “El primer manament d’una societat civilitzada es aquest: 
deixa que la gent sigui diferent”. No podem ser tebis o neutrals davant situacions o 
actes que promoguin l’exclusió social o fomentin la discriminació o qualsevol classe 
de fanatisme, que sempre és insolidari i injust. Cal treballar per un mon millor, des 
del medi ambient i l’ecologia, passant per la salut, l’educació o l’economia, i això ens 
obliga a tots i totes a ser millors persones, més justes i solidaries, més íntegres, 
honestes i bondadoses. 

Des de  l’experiència d’aquests 10 anys vull corroborar, una vegada més, l’honor que 
ha representat, per a mi, exercir la tasca de Defensor de la Ciutadania, tot 
remarcant, com a característiques imprescindibles de qualsevol síndic/síndica, o 
defensor/ defensora local, que les nostres actuacions i decisions s’han d’exercir 
sempre amb més autoritat que poder, amb més justícia que dret i amb més 
humanisme que burocràcia. 

No vull acomiadar-me sense manifestar el meu profund agraïment a totes les 
persones que vàreu confiar en mi,  a totes les que m’heu donat suport i a totes 
aquelles amb les que he col·laborat al llarg d’aquest 10 anys. Demano perdó i 
excuses a tota persona que s’hagi sentit defraudat o perjudicat per decisions o per 
acció u omissió de la meva responsabilitat. La meva voluntat sempre ha estat la de 
servir honestament i honradament la ciutadania, intentant fer més permeable la 
nostra administració municipal als problemes reals de les persones, des del 
compromís de no perdre de vista, mai, el tracte humà i amable i la recerca de 
solucions raonables i justes, des de l’equitat i la proporcionalitat, com he plasmat en 
moltíssimes recomanacions.  

Gràcies a tots els electes (regidors i regidores, alcaldesses i alcaldes) que m’heu 
ajudat sincerament a conèixer problemes i a buscar solucions. Gràcies a 
responsables i empleats i empleades del nostre Ajuntament amb els que sempre he 
intentat mantenir una relació de complicitat per tal de cercar la millor i més justa 
solució al problemes que havia de resoldre. Gràcies a totes les persones que han 
treballat a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, fent un treball excel·lent i 
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mantenint un tracte humà amb totes les persones que han acudit a la mateixa, i molt 
especialment a la persona que ha estat des del primer dia de la creació de la 
institució al servei incondicional i eficient de la Sindicatura, i durant aquests 
inoblidables 10 anys, la Carina Peracaula. I gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes 
que dia a dia aixequen les persianes dels seus petits negocis i botigues, o que 
presten el seu treball als tallers, empreses i negocis diversos i col·laboren amb el seu 
esforç i  contribucions o pagament d’impostos a mantenir les nostres institucions i els 
nostres serveis públics. A totes elles i a tots vosaltres el meu agraïment i la meva 
estima. Segur que continuarem fent camí vers una societat i una ciutat més humana, 
més justa, més inclusiva i solidària. Moltes gràcies, muchas gácias. 
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A Llorente en el corazón 
Mirale bien los bolsillos, 
de senzillez vienen llenos, 
Solidaridad en uno, 
y en el otro por lo menos 
trae la ètica ya escrita 
que aprendió desde pequeño. 
 
Trasterrado de su tierra, 
como tantos que vinieron 
huyéndole a la miseria 
buscando horizontes nuevos. 
 
Vio en su padre la fatiga 
que ha de pasar el obrero 
la sufrió en sus propias carnes 
y juró para los restos 
que mientras tuviera fuerzas 
seguiria defendiendo 
siempre la causa del débil, 
quienes por todo dinero 
sólo possen sus manos 
sólo poseen su esfuerzo. 
 
A veces sólo las gracias 
y otras él puso los medios 
para que alguna familia 
pudiese comer al menos. 
Nadie te lo ha regalado, 
lo ganaste, compañero, 
haciendo lo que ha de hacer 
un buen defensor del pueblo. 

 
Rafael Rodríguez 
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2. 
Extracte de l’activitat de l’Oficina 
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2.1. Resum de l’activitat 

 Actuacions any 2018 

Concepte Actuacions 

Expedients tramitats (*) 369 

Intervencions sense expedient  79 

Consultes i assessoraments  2.405 

Visites  795 

Atenció a mitjans de comunicació 1 

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

325 

Total 3.974 

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

Estat dels expedients tramitats Actuacions 

Expedients resolts 273 
Expedients no admesos 38 
Expedients en tràmit 58 

Total 369 
  

 Actuacions any 2017 

Estat Actuacions 

Expedients tancats 15 

Expedients pendents 9 
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2.2. Gràfics 

 

 

 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
28 

 

 

 

 

 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2018 

 
29 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
30 

 

 

2.3. Resum d’expedients, recomanacions, actuacions i 
visites 2009–2019 

 

Any Expedients 
 oberts 

Recom. 
de part 

Recom. 
d'ofici 

Actuacions Visites 

2009 293 31 3 870 146 

2010 238 27 15 1.004 218 

2011 296 40 17 1.479 295 

2012 341 80 14 2.055 471 

2013 388 84 10 3.203 438 

2014 317 85 10 3.247 609 

2015 304 59 9 3.601 647 

2016 335 55 6 3.894 512 

2017 341 60 11 3.927 830 

2018 369 81 11 3.974 795 

Total 3.222 602 106 27.254 4.961 
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3.  
Expedients, recomanacions,  

respostes de l’Ajuntament i gràfics 
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3.1 Mobilitat i Via Pública (multes) 

Expedients: 140 

Estat Expedients 

No admès 9 
En tràmit 27 
Trasllat altres síndics    1 

Queixes desestimades 36 
Amb col·laboració de l’àrea 18 
Recomanacions 49 

Total 140 

Mobilitat i Via Pública (multes) 

Recomanacions acceptades 

2018/DCG/21 

DECISIÓ 

En data 26 de gener de 2018, el ciutadà JMJ, es persona davant del Defensor i 
formula queixa per disconformitat amb una sanció imposada per haver estacionat, 
suposadament en un espai reservat.  

Vist que d’acord amb la butlleta de sanció, les dades que va fer constar l’agent 
sancionador son les següents: 

Dia, lloc i hora: 4/12/2017, al carrer Santa Eugènia/C/Agudes, a les 08.28h. 

Fet denunciat: Estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida per 
necessitats de la Deixalleria mòbil. 

Vist que el ciutadà s’ha acollit al procediment abreviat i que ha abonat amb el 
benefici del 50% la sanció anterior, havent finalitzat el procediment administratiu, i 
quedant lliure l’accés al Defensor. 

Vist que el ciutadà, veí de la zona on estava estacionat el seu vehicle, com en 
d’altres ocasions, manifesta que quan ell va estacionar ja hi havia el senyal de 
limitació per poder fer-se el servei de la deixalleria mòbil i que estava situat darrera 
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el seu vehicle, i que a la foto que se li ha mostrat per la Policia la senyal movible 
havia estat col·locat de forma diferent a com estava la nit anterior. 

Considerant que en d’altres ocasions, el Defensor ha tingut ocasió de comentar i 
tractar sobre la problemàtica dels senyals movibles, que faciliten que alguns incívics 
puguin moure-les, creant perjudicis, sovint irreparables, i que cal prendre algun tipus 
de mesura perquè això no passi o s’atenuï de la millor manera. 

Considerant que consultada l’Àrea de Mobilitat i Via Pública comunica que 
efectivament va passar a la Brigada les ordres pertinents per col·locar els senyals 
que informen de la prohibició temporal, entre el 27 de novembre i el 4 de desembre. 

Considerant que el ciutadà, d’avançada edat, veí de la zona, no sembla en absolut 
que hagi mentit en l’explicació, i que no és la primera vegada que per manca 
d’assegurar l’estabilitat dels senyals limitadors, aquests han estat moguts 
arbitràriament per persones incíviques. 

El Defensor, partint dels principis de proporcionalitat i equitat, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’anul·li la sanció amb número d’expedient 1275752, per no quedar acreditada 
la col·locació dels senyals en el moment de la infracció i que, amb totes les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin, es retorni al senyor JMM 
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 ACCEPTADA 

2018/DCG/42 

DECISIÓ 

En data 13 de febrer de 2018, el ciutadà AGZ es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i formula queixa per disconformitat amb la resolució a les al·legacions 
presentades contra una sanció imposada per estacionar en zones destinades a trànsit 
de vianants.   
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Vist que segons la butlleta de sanció 50445541, les dades de l’incident son les  
següents: 

-Dia, hora i lloc: 6 novembre de 2017, a les 12.15 hores, a l’estacionament de 
Berenguer Carnicer. 

Infracció: estacionar a la vorera, refugi, passeig, voral o altres zones destinades al 
trànsit de vianants 

Vist que quan el ciutadà va voler aparcar a les places destinades a zones reservades 
per a persones amb mobilitat reduïda, aquestes estaven totes ocupades i va optar 
per estacionar on un agent li va indicar que era correcte, exposant la targeta 
acreditativa de reserva per minusvalidesa de la qual n’és titular. 

Vist que el queixant el 10 de novembre va acudir a la seu de la Policia Municipal de 
Girona, per exposar la seva disconformitat amb la sanció i presentar al·legacions, 
indicant dos justificacions, la primera que havien preguntat a un agent abans 
d’estacionar, al que li varen comunicar que tenia targeta de minusvàlid, i segona que 
l’agent li havia manifestat que allà podia deixar el vehicle sense problema. 

Vist que l’Ajuntament ha respost negativament les al·legacions del reclamant, sense 
ni tant sols respondre els fets indicats a les mateixes, com és que el vehicle, on 
estava estacionat no impedia ni la circulació d’altres, ni el pas dels vianants, fet 
acreditat amb les fotografies aportades per la mateixa Policia Municipal, ni tampoc 
que el reclamant exposava la targeta corresponent, per la  minusvalidesa del 90% 
que pateix, ja que en concret és cec, essent la seva esposa la que l’acompanya, quan 
es desplaça amb el cotxe. 

Considerant que tot i la presumpció de veracitat de que gaudeixen els agents, com a 
autoritat pública que son, per la lloable tasca que tenen encarregada, cal que en les 
seves decisions concorri un mínim de prova objectiva, perquè estem parlant de 
decisions sancionadores o punitives. 

Considerant que el sancionat, titular de targeta de minusvàlid, encertadament es 
pregunta si la norma que permet que un discapacitat pugui estacionar en qualsevol 
lloc, per necessitat, mentre no impedeixi la circulació de vehicles o el pas de 
vianants, és respectada per els agents de la Policia Municipal.  

Al marge de les anteriors consideracions, és necessari recordar que s’ha de potenciar 
la confiança de la ciutadania respecte a les decisions de les diverses autoritats, entre 
elles els agents policials quan estan exercint les seves funcions, i que, en aquest cas 
concret, el ciutadà, desprès de donar unes voltes buscant estacionar, va preguntar a 
un agent si allà podia aparcar, i l’agent, al comprovar que era minusvàlid, li va dir 
que si. El fet de que posteriorment, un altre agent hagi actuat de manera diferent, 
no pot  posar en qüestió la confiança del ciutadà respecte a la correcció de 
l’estacionament, avalada per un altre agent. 

Per tot el que s’ha argumentat, el defensor en atenxió als principis d’equitat i 
proporcionalitat, i en relació als fets exposats, formula la següent 
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RECOMANACIÓ 

Que es procedeixi a revisar l’expedient relatiu a la butlleta de sanció 50445514, i en 
base als arguments i fets exposats, s’anul·li la mateixa, amb totes les conseqüències 
legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/46 

DECISIÓ 

En data 15 de febrer de 2018, el ciutadà GTC es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i formula queixa contra la imposició d’una sanció municipal. 

Vist que a  la butlleta de denúncia D0055794, es fan constar les següents dades:  

Dia, hora i lloc: 17 desembre de 2017, a les 14.58 hores, a la Plaça Catalunya  

Infracció: no respectar el conductor d’un vehicle un senyal de circulació prohibida. 
R100. Dades accessos anteriors: 14 de desembre de 2017 a les 13.13h., 16 de 
desembre de 2017 a les 13.02h, 17 de desembre de 2017 a les 11.25h. 

Vist que el queixant, com solia fer habitualment, passava des de la Plaça Catalunya 
al Barri Vell, havent tingut autorització fins el 12 de desembre de 2017, sense haver 
rebut cap avís o advertiment que li impedís el pas per aquest camí fins a la Torre 
Gironella. 

Vist que en d’altres ocasions, i amb motiu del mateix problema, he recomanat que no 
es sancionés, sense prèviament avisar del canvi de normativa, especialment pel que 
fa referència als veïns de Torre Gironella, que se’l hi ha prohibit l’accés per la plaça 
Catalunya. 

Considerant que de les anteriors consideracions, i en aplicació dels principis de 
transparència, confiança, proporcionalitat i equitat, a criteri del Defensor, és 
procedent deixar sense efecte, en aquesta ocasió, la decisió de sancionar al ciutadà 
queixant. 

En conseqüència per tot el que s’ha argumentat, el Defensor formula la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es procedeixi a revisar el procediment sancionador a nom del senyor GTC, 
relatiu a l’expedient 1276586, i número de butlleta D0055794 i en base als 
arguments i fets exposats, s’anul·li la mateixa, amb totes les conseqüències legals i 
administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/70 

DECISIÓ 

En data 15 de març de 2018, el ciutadà HB ha formulat una queixa contra una 
actuació policial, a rel d’una avaria que havia patit en el seu vehicle, a conseqüència 
de la qual va ser sancionat i el vehicle va ser retirat per la grua municipal. 

Examinat l’expedient administratiu, i la butlleta de denuncia 50451295, les dades 
rellevants son les següents: 

Dia, Hora,  i Lloc:  11 de gener de 2018, a les 12.35h,  al carrer Joaquim Vayreda 
 
Fet sancionat:  Estacionar un vehicle en carril de circulació 
 
Rebuda la queixa, conjuntament amb un escrit dels Serveis Socials de Sant Feliu de 
Guíxols, que acredita la situació social i econòmica del queixant, el Defensor va 
procedir a estudiar el seu contingut i va requerir una entrevista amb l’agent 
sancionador. 

Vist que el vehicle del queixant va patir una greu varia, raó per la qual no podia 
treure el mateix de la via de circulació, i que necessariament havia de ser retirat per 
una grua. 

Vist que l’agent que va intervenir, al constatar que el vehicle obstruïa la circulació, es 
va interessar pel que passava, va veure que es tractava d’una avaria i es va dirigir al 
titular tot preguntant-li si tenia cobertura per assistència de grua, i fins i tot es va 
prestar a telefonar a la seva asseguradora, que varen confirmar que no tenia aquesta 
assistència.  
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Vist que l’agent, va creure oportú posar una multa i seguidament poder cridar el 
servei de grua municipal perquè retirés el vehicle del lloc on obstaculitzava la 
circulació, desprès de comentar-li al queixant, que li havia manifestat que estava 
esperant un seu germà. L’agent li va demanar si el seu germà tenia una grua i va 
contestar negativament, raó per la que el queixant va donar conformitat a que 
l’agent avisés la grua municipal.  

Considerant que en el tema en qüestió hi ha dues circumstàncies diferents: una varia 
d’un vehicle que impedia o limitava el dret d’altres conductors que necessàriament 
s’havia de resoldre retirant el mateix per una grua, i l’altra la sanció imposada per 
suposat estacionament en un carril de circulació. 

Considerant que la parada o estacionament del vehicle en un carril de circulació tenia 
com a causa una força major, com és la greu avaria que patia, sembla de sentit 
comú que no procedeix la sanció, i així li ha confirmat l’agent sancionador al 
Defensor, justificant la formalitat de la multa per tal de poder reclamar el servei de 
grua municipal, i dient que efectivament la multa s’hauria d’anul·lar. 

Considerant que el servei de grua es va prestar per part de l’Ajuntament, perquè el 
ciutadà no tenia concertat tal servei amb la seva companyia asseguradora, és 
coherent la posició de l’Ajuntament de cobrar la taxa de tal servei, i així ho valora el 
Defensor, vistes les circumstàncies del cas. 

Considerant que en l’escrit d’al·legacions i queixa, el ciutadà manifesta, en la seva 
defensa, que l’agent no havia actuat correctament ni l’havia ajudat, cal dir que no és 
així, perquè l’agent va ser qui es va prestar a telefonar a la seva asseguradora amb 
el seu propi telèfon i en tot moment va ser amable i col·laborador, fins i tot 
explicant-li el perquè li havia de posar la multa per estacionament indegut, però que 
si reclamava contra la multa se li anul·laria. 

A la vista dels fets anteriors, i aplicant els principis de proporcionalitat i equitat, el 
Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi l’expedient i s’anul·li la sanció imposada per suposat estacionament en 
un carril de circulació, ja que no es tractava d’un estacionament, sinó que va ser una 
parada obligada per una averia i que es mantingui, per ser correcte, l’abonament  de 
la taxa de la grua municipal, per tractar-se d’una intervenció indispensable per retirar 
el vehicle de la via pública. Tot això amb les conseqüències legals i administratives 
que se’n derivin. 

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 ACCEPTADA 

2018/DCG/85 

DECISIÓ 

En data 3 d’abril de 2018, el ciutadà, HNL, es persona a l’Oicina del Defensor de la 
Ciutadania i presenta queixa contra el que ell entén un greuge o una actuació 
sancionadora injustificada de l’Ajuntament. 

Vist que el ciutadà s’acollí al procediment abreujat, posant fi a l’expedient 
administratiu i abonant el 50% de l’import de la sanció, queda lliure la via per acudir 
al Defensor, ja que discrepa de la valoració o criteri de l’agent sancionador. 

Vist que segons la butlleta de sanció amb número 50419398, imposada es basa en 
els següents extrems: 

Dia, lloc i hora: 25 de setembre de 2014, Pl. Calvet i Rubalcaba,5, a les 13.31 hores 

Fet denunciat: Estacionar en zona de càrrega i descarrega. 

Vist que a la butlleta de denúncia, l’agent sancionador fa constar que hi havia 
exposada una targeta fotocopiada de reserva d’estacionament per a persones amb 
minusvalidesa. 

Vist que el denunciat va presentar al·legacions i recurs de reposició contra la sanció 
imposada, actuacions que no podien prosperar perquè el procediment administratiu 
va finalitzar en acollir-se a la possibilitat legal d’abonar la sanció amb el 50% del 
descompte, i que per tant només li quedava la possibilitat d’acudir al Defensor de la 
Ciutadania o a la via judicial. 

Considerant que el reclamant acredita, de manera objectiva i certa, que és el pare 
d’una persona amb una minusvalidesa de més del 75%, motiu i causa de la targeta 
expedida en el seu dia i que també fa constar que era la targeta original la que 
estava exposada, doncs no en te cap altre i el seu fill nomes es trasllada amb el 
vehicle del senyor HNL. 

Considerant que hi sol haver un abús antisocial de targetes de reserva 
d’estacionament per a persones amb minusvalidesa, sigui perquè es fan fotocòpies 
indegudes per a ús fraudulent, o perquè s’usen per a finalitats no contemplades per 
la pròpia normativa reguladora, que no és altra que facilitar la mobilitat i l’accés de 
persones amb limitacions físiques o psíquiques. 

Considerant que en aquest cas concret, les raons al·legades pel denunciat i, acreditat 
que disposa de targeta de reserva d’estacionament per a persones amb 
minusvalidesa, i també tenint en compte el fet que no es pot donar per vàlida la 
simple apreciació subjectiva d’un agent, o el seu criteri valoratiu, sense una prova 
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objectiva suficient, si volem respectar la presumpció d’innocència que la nostra 
Constitució proclama, quan estem davant un procediment sancionador. 

Considerant que aplicant els principis d’equitat, així com el de proporcionalitat, i 
comprovada la realitat de que el reclamant disposa de targeta que l’autoritza a 
estacionar en càrrega i descarrega, quan no hi ha un altre espai adequat. 

El Defensor, partint dels fets abans indicats, i des del seu compromís d’humanitzar i 
flexibilitzar l’aplicació de les normatives legals, partint del dubte existent de si era o 
no una fotocòpia, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi el procediment seguit en el present cas, i acreditat que el ciutadà 
disposava de targeta de reserva d’estacionament per a persones amb  minusvalidesa, 
s’anul·li la sanció imposada amb número de butlleta 50419398 tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/92 

DECISIÓ 

En data 11 d’abril de 2018, el ciutadà ABM es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa contra la imposició d’una sanció municipal, fent les 
oportunes al·legacions i aportant diversa documentació. 

Vist que a  la butlleta de denúncia D0094932, es fan constar les següents dades:  

Dia, hora i lloc: 18 de febrer de 2018, a les 10.28 hores, a la Plaça Catalunya  

Infracció: no respectar el conductor d’un vehicle un senyal de circulació prohibida. 
R100. Dades accessos anteriors: 21 de gener a les 10.49h, 15 de febrer a les 12.48h, 
i 16 de febrer, a les 12.55h. 

Vist que el queixant, veí de la Torre Gironella, com solia fer habitualment, des de feia 
més de 20 anys passava des de la plaça Catalunya al Barri Vell, havent tingut 
autorització fins el 14 de desembre de 2017, sense haver rebut cap avís o 
advertiment que li impedís fer aquest camí fins a la Torre Gironella. 
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Vist que altres ocasions, i amb motiu del mateix problema, he recomanat que no es 
sancionés, sense prèviament avisar del canvi de normativa, especialment pel que fa 
referència al pas per la plaça Catalunya al Barri Vell, i concretament sense avisar a 
aquelles persones o ciutadans/ciutadanes que fins a finals del 2017 tenien 
autorització, donat que l’Ajuntament disposava de mitjans adients per donar amb 
claredat la corresponent informació als usuaris habituals de tal recorregut. 

Considerant que fins al 14 de desembre de 2017 el ciutadà sancionat havia disposat 
d’ autorització per passar pel Barri Vell, i que en cap moment s’ha fet una campanya 
informativa, fent saber als usuaris d’aquesta via que per accedir a Torre Gironella 
quedava prohibit accedir-hi per la plaça Catalunya, malgrat disposar de les seves 
dades i de la corresponent matrícula, amb autorització fins a finals del 2017. 

Considerant que de les anteriors consideracions, i en aplicació dels principis de 
transparència, confiança, proporcionalitat i equitat, a criteri del Defensor, és 
procedent revisar l’expedient número 1283033 i per aquest motiu es formula la 
següent 

RECOMANACIÓ 

Que es revisi l’expedient número 1283033 i, atenent a les circumstàncies exposades 
s’anul·li i es deixi sense efecte la sanció imposada al Sr. AAM, amb totes les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/111 

DECISIÓ 

En data 26 d’abril de 2018, el ciutadà MFdeG es persona a l’Oficina del defensor i 
formula queixa contra un embarg del seu compte, sense que prèviament hagi rebut 
cap notificació o resolució de l’Ajuntament. 

Vist que revisat l’expedient i fetes les oportunes indagacions, l’embargament referit 
prové d’una multa imposada sobre un vehicle la matrícula del qual XXXXCVX 
correspon a un titular que viu a Astúries, i prové de la butlleta de sanció 50477257 
de data 6 de setembre de 2015. 
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Vist que ni el nom, ni la matrícula, ni el domicili del queixant coincideix amb les 
dades que consten a Trànsit, del titular del vehicle sancionat per la Policia Municipal. 

Considerant que segurament la causa és un error en la matrícula, i que tal error és 
transcendent, donat que implica indefensió absoluta i manca de respecte al 
procediment a seguir, des de la imposició de la sanció, a la notificació i al seu 
cobrament. 

Considerant que en la queixa del ciutadà es constata que existeix greuge contra els 
seus drets, i per suposat, absoluta indefensió, per les circumstàncies que dimanen 
del contingut de la pròpia butlleta de sanció. 

Considerant que no queda justificada l’actuació municipal, que s’ha limitat  a 
embargar el compte del ciutadà, sense prèvia comunicació, i a més reclamant 
l’import d’una sanció sobre un vehicle del que mai ha estat titular. 

Ateses aquestes raons, i no existint base real i legal que empari l’actuació municipal, 
i en base a criteris de justícia i equitat, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, fetes les oportunes constatacions, i comprovada la certesa de que el ciutadà 
sancionat no és ni usuari, ni titular del vehicle matrícula XXXXCVX, s’adoptin les 
mesures pertinents per anul·lar i deixar sense efecte l’embarg efectuat sobre el 
compte la citada persona i es procedeixi a la devolució de l’import embargat. Tot això 
amb les conseqüències legals i administratives que se’n deriven. 

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 

2018/DCG/123 

DECISIÓ 

En data 9 de maig de 2018, el ciutadà VRG s’ha personat a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i ha presentat queixa contra una actuació policial que creu que 
perjudica els seus drets i que és arbitrària. 

Vist que en concret, segons la butlleta de sanció 50449045, les circumstàncies que 
han originat aquesta queixa son les següents: 
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Data, Hora i Lloc:  22 d’abril de 2018, a les 12.05h, al Carrer Riera Palagret, 42 

Fet denunciat: Estacionar sobre la vorera 

Vist que el ciutadà acompanya fotos que indiquen que el lloc on hi havia la moto és 
un projecte de vorera, encara no urbanitzat, on creixen herbes i malesa, no 
constituint, encara, un lloc adequat per passar, passejar o caminar les persones. 

Vist que el queixant al·lega també que el número 42 del carrer indicat no existeix.  

Considerant que l’espai mes proper destinat a estacionament de motocicletes estava 
ple, doncs era un dia que hi havia partit de futbol del Girona i als voltants del camp 
no quedava cap espai lliure, inclús en el lloc on ell va estacionar també hi havia 
altres motos estacionades. 

Considerant que de les dades aportades queda acreditat que pròpiament no es pot 
parlar de vorera, perquè el tram on va estacionar està encara per urbanitzar, sense 
delimitar i sense que estigui adequat pel pas de vianants i persones, i on 
efectivament es pot constatar que creix la malesa. 

Considerant que en aquest cas l’agent, complint segurament instruccions genèriques, 
i amb un excés de zel no va sospesar de manera prudent la ubicació i situació de la 
moto sancionada, donat que ni perjudicava la circulació de vehicles, ni impedia el pas 
de persones. 

Considerant que cal aplicar el principi de la proporcionalitat, i també, cal dir-ho, el 
sentit comú per tal de que l’aplicació de la norma no es converteixi en un greuge o 
doni un resultat injust. 

Considerant que en aquest cas, sembla acreditada la circumstància de que no es pot 
considerar vorera el lloc on es va estacionar la moto en qüestió, el Defensor formula 
la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, ateses les circumstàncies exposades es pot considerar que es va tractar d’un 
error en l’apreciació de l’agent sancionador, i per tant que es revisi l’expedient i es 
procedeixi a anul·lar la sanció amb número de butlleta 50449045. Tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 
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2018/DCG/130 

DECISIÓ 

En data 16 de maig de 2018, la ciutadana AMN es persona a l’Oficina del Defensor i 
presenta queixa contra el que entén que ha estat una actuació desproporcionada de 
l’Ajuntament, amb la imposició d’una sanció. 

Vist que segons la butlleta de sanció 50427812, les dades que han ocasionat la 
imposició de la denúncia, contra la que formula queixa la ciutadana referida, son les 
següents: 

Dia, hora i lloc:  15 de maig de 2018, a les 10.55h, a la Plaça Ferrater i Mora 

Fet denunciat: Estacionar en lloc prohibit temporalment (reservat als veïns) 

Import de la sanció: 90 euros. 

Vist que la denunciada s’ha acollit al procediment abreujat i al conseqüent benefici 
d’abonar la sanció amb el 50% de descompte, havent finalitzat el procediment 
administratiu, i quedant la via oberta per acudir al jutjat, o en aquest cas al Defensor 
de la Ciutadania. 

Vist que la afectada explica que és titular conductora d’un vehicle adaptat, que té la 
targeta de minusvàlid, i que es desplaça en cadira de rodes, i que el dia 15 de maig 
va acudir a la Biblioteca de la Universitat.  

Que amb motiu de l’exposició de flors l’Ajuntament va col·locar un senyal de 
prohibició temporal d’estacionament en aquella zona, que quedava reservada 
exclusivament pels veïns.  

Que les úniques places reservades per a persones amb limitacions estaven ocupades 
i va optar per estacionar davant la Biblioteca, el lloc més proper per facilitar el mínim 
desplaçament, donat que des d’altres espais del voltant hi ha molts problemes per 
poder desplaçar-se amb cadira de rodes (desnivells, pedra i sorra..) 

Considerant que la política de restricció per qüestió d’afavorir els veïns del barri vell, 
prou afectat en els seus drets per esdeveniments diversos en aquest indret, però que 
es fa més incordiant durant el Temps de Flors, amb limitacions d’accés, etc..està 
dintre del que és raonable, i que la prohibició temporal per facilitar l’estacionament 
dels veïns del lloc sembla adequada i correcta. 

Considerant però, que el dret a la inclusió social i el dret a la promoció personal i 
cultural és un element de primer ordre en tota societat avançada,  

especialment per a persones que per la seva condició física o psíquica tenen 
dificultats addicionals, com és el cas de la persona queixant, que és titular d’una 
targeta de minusvàlid i que es desplaça amb el seu vehicle i la cadira de rodes. 

Considerant que, analitzant humanament i de manera proporcional el fet denunciat, 
no sembla que, un cop coneguda la circumstància de la greu limitació d’aquesta 
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persona  i el dret que l’empara a poder estacionar en qualsevol lloc que no impedeixi 
la circulació de vehicles o persones, s’hagi de mantenir la sanció imposada. 

Considerant que en aplicació de la finalitat mateixa que ha motivat la creació i 
concessió de les targetes d’estacionament per a persones minusvàlides, cal 
reconsiderar el fet denunciat, i que aplicant el tant repetit, i no per això menys 
vigent, principi d’equitat i de proporcionalitat, tot i la prohibició temporal, dirigida a 
facilitar l’estacionament dels veïns i veïnes del barri, ha d’evitar que la persona com 
la queixant no pogués estacionar on ho va fer, per acudir a la Biblioteca. 

Per això, en base als fets i raonaments abans exposats, des de l’Oficina del defensor 
es formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi l’expedient originat per la butlleta de sanció 50427812, s’anul·li la 
mateixa i s’acordi retornar a la ciutadana referida l’import abonat per aquet motiu, 
tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/133 

DECISIÓ 

En data 21 de maig de 2018, la ciutadana EZR es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i formula queixa contra una sanció per un suposat estacionament en 
una via de circulació, exposant diverses al·legacions.  

Vista la butlleta de sanció, el fets indicats per l’agent sancionador son els següents: 

Número de butlleta: 50486531 

Data, hora i lloc:  15/4/2018, a les 17.40 h, C/ Agudes,20 

Fet denunciat: estacionar un vehicle en carril de circulació 

Vist que la reclamant indica en el seu escrit de descàrrecs que mai va estacionar en 
un carril de circulació, i que, en aquell moment, mai va sortir del seu vehicle, doncs 
es va veure atrapada en un embús, provocat per un casament, ignorant si tenien 
permís o no per ocupar i tallar la via pública. El cas es que ella es va veure impedida 
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de tirar endavant o endarrere, sense abandonar en cap moment el seu vehicle. Que 
recorda que, en aquell moment, va passar un vehicle policial, i sembla que es va 
limitar a apuntar la matrícula de tots els vehicles aturats, inclòs el seu. 

Vist que, com a diligència per esbrinar el succeït, el Defensor va demanar que l’agent 
que va posar la sanció comparegués davant seu, i l’agent va manifestar que 
efectivament aquell dia i a aquella hora havien acudit al carrer Agudes perquè a 
resultes d’un casament d’uns ciutadans magribins, molts vehicles estacionaven on no 
podien fer-ho, i va confirmar que s’havia limitat a prendre les matrícules i 
posteriorment sancionar. I confirma que segurament les al·legacions efectuades per 
la ciutadana EZR son fiables i correctes, donat que ella no formava part de la 
caravana de cotxes assistents al casament referit, i que no s’oposa a que s’anul·li la 
sanció. 

Considerant les circumstàncies abans exposades, que ella mai es va absentar del 
vehicle i feta la constatació de l’incident ocasionat per un casament, que va originar 
que molts dels invitats acudissin amb els seus vehicles, obstaculitzant la circulació i 
creant un problema que va requerir la presència dels agents. 

Considerant que la relació de fets i les dades exposades per la ciutadana queixant 
s’ajusten al que el propi agent entrevinent va poder constatar, no posant en dubte 
que la ciutadana no era una participant en l’esdeveniment referit, i que per tant 
havia estat víctima del l’incivisme i actuació il·lícita dels organitzadors d’aquell 
casament. 

Considerant tots aquests fets i els principis de proporcionalitat i d’equitat, el Defensor 
formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi l’expedient i es deixi sense efecte la sanció imposada amb número de 
butlleta 50486531, amb totes les conseqüències legals i administratives que se’n 
derivin, per no tractar-se d’un estacionament i, tal i com l’agent denunciant diu, ella 
no va ser responsable de l’ocupació del carril de circulació.  

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 
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2018/DCG/135 

DECISIÓ 

En data 21de maig de 2018, el ciutadà JFC s’ha personat davant del Defensor de la 
Ciutadania i ha presentat una queixa contra una actuació policial que considera 
injusta, en base als fets i arguments que aporta amb el seu escrit. 
 
Segons les dades de la butlleta de sanció 50486860 resulta el següent: 
 
Dia, lloc i hora : 9 de març de 2018, carrer Universitat de Girona, a les 21.12h 
Fet sancionat: estacionar una motocicleta en una vorera 
Import: 100 euros 

El ciutadà, en data 12 de març de 2018, va formular al·legacions contra la imposició 
de la sanció argumentant que quan va arribar al lloc on va deixar la moto, per anar 
al partit de futbol del Girona, hi havia un agent de la Policia Municipal i un Mosso 
d’Esquadra, els quals no varen posar objecció a que deixés la moto estacionada en 
aquell loc. A més argumenta que no es tracta, urbanísticament parlant, d’una vorera, 
sinó d’un projecte de vorera, amb malesa, pedres i terra, aportant una foto 
acreditativa d’aquesta realitat. 

L’Ajuntament de Girona, per resolució de data 8 de maig de 2018, va desestimar les 
al·legacions del queixant, sense entrar a analitzar els fets ni els arguments aportats 
pel sancionat, limitant-se la seva contesta al que de forma rutinària i repetitiva solen 
comunicar als ciutadans quan desestimen les seves al·legacions: “Atès que les 
actuacions practicades permeten donar per provada la realització dels fets 
denunciats, que el procediment seguit ha sigut l’adequat a la normativa vigent i que 
no es consideren pertinents proves addicionals, s’han desestimat les al·legacions”. 

Considerant que és necessari i adequat examinar totes les circumstàncies de cada 
cas per establir la possible responsabilitat i, en el seu cas, imposar una determinada 
sanció. 

Considerant que en el present cas, el ciutadà al·lega que en arribar al lloc 
d’estacionament hi havia dos agents de l’autoritat, un Policia Municipal i un Mosso 
d’Esquadra, que no varen posar cap objecció, extrem que podia haver estat objecte 
de prova i que cal valorar, perquè la ciutadania te dret a confiar en els seus agents. 

Considerant, a més, que tal com es reflecteix a la fotografia no es tracta d’una 
vorera, en l’estricte terme de la paraula, sinó un projecte de vorera, que pel que 
sembla no sol ser utilitzada, ja que desemboca en un camp i representa un perill pel 
vianants degut a les irregularitats del terreny, les herbes, pedres i terra. 

Considerant que la claredat, la transparència i l’objectivitat han de presidir qualsevol 
decisió municipal, especialment quan aquesta afecta a drets de la ciutadania i quan, 
com és el cas, es tracta d’imposar una sanció o multa. 

Considerant que ateses les circumstàncies exposades i els raonaments indicats, el 
Defensor de la Ciutadania, que té com a funció la defensa dels drets de les persones 
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i humanitzar l’aplicació de les normatives, des del compliment de la legalitat, però 
inspirant-se en els principis d’equitat i proporcionalitat, formulo la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi la sanció que te el seu origen en la butlleta 50486860, i en atenció als 
fets posats de relleu en els antecedents, s’anul·li la mateixa, tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/144 

DECISIÓ 

En data 6 de juny de 2018, la ciutadana OFB es persona davant el Defensor de la 
Ciutadania i presenta un escrit-queixa per disconformitat amb la imposició d’una 
sanció per estacionament indegut. 
 
Vist que a la butlleta de sanció número 50482751 es fan constar les dades següents: 
 
Dia, hora i lloc:  16 de febrer de 2018, a les 15.21h, a l’Avinguda Montilivi. 
Fet denunciat: estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida (Dispositiu 
del futbol) 
 
Vist que la ciutadana va procedir a pagar la sanció acollint-se al procediment 
abreujat i al benefici d’abonar el 50% de la sanció reglamentària, i que per tant va 
finalitzar el procediment administratiu corresponent. Però, malgrat això, tot i que la 
normativa vigent no ho admet, la ciutadana va presentar al·legacions, aportant còpia 
de l’autorització per estacionar en el lloc on va ser sancionada.  
 
Vist que l’agent sancionador, i donat que la restricció de l’estacionament en el lloc 
dels fets era de les 13.00 a les 24.00h, amb motiu d’un partit de futbol del Girona, fa 
constar expressament que “el vehicle sancionat no disposava de la corresponent 
autorització per estacionar en aquella zona.” 
 
Considerant que la ciutadana queixant, tant en l’escrit presentat a l’Ajuntament, com 
acompanyant la queixa al Defensor, aporta la corresponent autorització emesa pel 
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nostre Ajuntament, on figura el nom de la titular del vehicle, així com el seu DNI i la 
matrícula. Autorització Núm. 3049- Accés 3. 
 
Considerant que la qüestió debatuda radica exclusivament en si la dita autorització 
estava en un lloc visible o no, però que, sigui el que sigui, objectivament està 
acreditat que la citada persona, professora de l’Institut Montilivi, disposava de la 
necessària autorització, raó per la que va estacionar en l’espai reservat. 
 
Considerant que caldria dotar als nostres agents de mitjans eficients, talment com es 
produeix respecte a si un vehicle està degudament assegurat o no, per tal de poder 
identificar fàcilment si un vehicle està en la llista d’autoritzats o no, sense perjudici 
de que la ciutadania també ha de facilitar al màxim la labor dels nostres agents 
complint amb les normatives i requisits exigibles, com és col·locar en lloc visible les 
corresponents autoritzacions. 
 
Considerant que la tasca del Defensor te com a finalitat humanitzar l’aplicació de les 
normes, sense desnaturalitzar la seva finalitat, però no sacralitzant les formes fins a 
l’extrem de negar la realitat, buscant la proporcionalitat necessària i aplicant el 
principi d’equitat. 
 
A la vista dels fets i els raonaments abans expressats, el Defensor de la Ciutadania 
formula la següent  
 

RECOMANACIÓ 

Que es revisi el procediment seguit per a la imposició de la sanciómulta amb número 
d’expedient 1283340, objecte de queixa, i constatat que la ciutadana i el seu vehicle 
estaven autoritzats a estacionar en el lloc on va ser sancionat, s’anul·li la sanció i 
s’acordi retornar a la mateixa l’import abonat per tal concepte, tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 
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2018/DCG/163 

DECISIÓ 

En data 15 de juny de 2018, el ciutadà JPB es persona  a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa contra una sanció per una suposada infracció de trànsit, 
tot al·legant diverses raons, que posen en entredit la sanció imposada. 

Vist que segons la butlleta de sanció, els fets que han originat la butlleta de sanció 
nº 50427018 son els següents: 

Lloc, dia i hora: Maluquer Salvador/Migdia, el 14 de juny de 2018, a les 17.14h 
Fet denunciat: No respectar senyal d’obligació de gir a la dreta. 

Vist que el ciutadà es va decidir acollir-se al procediment abreviat i abonar l’import 
de la sanció, amb el dret a abonar la mateixa amb el descompte del 50%, d’acord 
amb les previsions de la Llei de Trànsit vigent, finalitzant el procediment 
administratiu. 

Vist que l’agent  sancionador va procedir a aturar el ciutadà queixant a una distància 
molt considerable des d’on s’hauria produït la infracció, i que s’ha comprovat que 
aquest ciutadà pocs minuts abans havia estat fent una operació en el Caixer de 
BankCaixa, situat davant la Pl. Del Mercat, concretament des de la Pl. Calvet i 
Rubalcava, raó que explicaria que el mateix es dirigís pel C/ Ultonia i Migdia fins al 
Trencant de Salvador Maluquer, que és totalment legal. 

Vist que entre les diverses comprovacions portades a terme pel Defensor hi ha el 
justificant bancari que acredita que quatre minuts abans de la sanció , el ciutadà va 
estar fent una operació al Caixer de CaixaBank del C/ Gran via Jaume I. 

Considerant que sembla més que raonable que el ciutadà queixant, desprès d’haver 
fet l’operació en el caixer indicat, hauria prosseguit el seu camí direcció al carrer de 
la Creu, pel carrer Migdia, i que hauria girat correctament al carrer Maluquer 
Salvador. 

Considerant que l’agent sancionador el va aturar quan va arribar al trencant de 
Maluquer Salvador amb Joan Maragall, aproximadament a 100m de distància,  no 
existint certesa de que el mencionat agent hagués comprovat objectivament que el 
ciutadà hagués girat per on no està autoritzat (és a dir, com si el ciutadà hagués 
girat cap a Maluquer Salvador, venint pel carrer Migdia, des del carrer de la Creu cap 
a la plaça del Mercat). 

Atenent aquestes circumstàncies, i en aplicació dels principis de proporcionalitat i 
equitat, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, atesa la impossibilitat de comprovació objectiva de la infracció, és procedent 
revisar la sanció imposada, número 50427018, anul·lar la mateixa i procedir a 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
52 

 

 

reintegrar al ciutadà l’import abonat per aquest concepte. Tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/175 

DECISIÓ 

En data 27 de juny de 2018, el ciutadà JRX es persona davant del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa contra una sanció per un suposat estacionament indegut, 
al Barri Vell, tot al·legant diverses raons, que posen en entredit la sanció imposada. 

Vist que segons la butlleta de sanció, nº  50485671 son els següents: 

Lloc, dia i hora:  Pujada de la Catedral, el 22 de març de 2018, a les 11.13 hores 
Fet denunciat: Estacionar al Barri Vell un vehicle no autoritzat. Presenta pegatina 
d’accés al barri vell caducada al 2009. 

Vist que en el seu escrit d’al·legacions, refermant el que ja havia fet constar en 
l’escrit de recurs davant l’Ajuntament, el reclamant afirma que el cotxe sancionat 
disposava del corresponent distintiu per estacionar al Barri Vell.  

Vist que l’agent sancionador al·lega que en el vehicle sancionat hi figurava un 
distintiu caducat el 2009, i el reclamant acredita que el seu vehicle tenia al corrent el 
permís i autorització per passar de la Plaça Catalunya al Barri Vell i fins i tot el 
distintiu per poder estacionar en aquest barri. 

Vist que entre les diverses comprovacions portades a terme pel Defensor hi ha 
l’informe de Mobilitat i Via Pública que acredita que el vehicle sancionat disposava de 
la corresponent autorització i permís per passar pel barri vell i poder estacionar, 
donat que es tracta d’un veí que resideix al barri vell. 

Considerant que s’ha acreditat que, en el moment de la imposició de la sanció, el 
ciutadà queixant, veí del Barri Vell disposava de la corresponent autorització i permís 
per estacionar en els llocs senyalitzats, i que possiblement per un error humà, l’agent 
sancionador no va veure, pel fet inusual de que el mateix vehicle portava encara un 
distintiu que estava caducat. 
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Atenent aquestes circumstàncies, i en aplicació dels principis de proporcionalitat i 
equitat, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atès que el ciutadà queixant, veí del Barri Vell, figurava com a beneficiari del 
permís o autorització, degudament registrada als serveis administratius de 
l’Ajuntament, per poder accedir al Barri Vell i poder-hi estacionar, es procedent 
revisar la sanció imposada, anul·lar la mateixa i retornar l’import abonat per aquests 
conceptes. Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/230 

DECISIÓ 

En data 5 de setembre de 2018, la ciutadana MTCT es va personar a l’Oficina del 
Defensor i va formular queixa contra una actuació sancionadora de la Policia 
Municipal per haver estacionat en lloc reservat a persones amb discapacitat. 

El dia 16 de juny de 2018, i segons el número de butlleta 50 493 886, l’agent 10171 
va fer constar les següents dades, justificatives d’una sanció de 200 euros: 

Fet sancionat: “Estacionar en reserva de minusvàlids. Disposa de targeta. 
Està girada. No es veu ni segell original, ni data venciment”. 

Dia, hora i lloc: el 18 de juny, a les 9.53h, Avinguda de França (Accés principal a 
l’Hospital Dr. Trueta). 

Contra l’esmentada sanció, la queixant va presentar al·legacions i documents 
acreditatius de que aquell dia, el seu sogre, tenia hora a l’Institut Català d’Oncologia 
a les 8.40h. Però la seva reclamació ha estat desestimada. 

Considerant que hi ha una data objectiva incontestable, com és que el propi agent 
sancionador reconeix que el vehicle estacionat en lloc destinat a persones amb 
discapacitat, tenia targeta de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda, però que estava girada, raó per la que no va veure ni el segell original, ni la 
data de venciment de la mateixa. 
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Considerant que dels documents aportats queda suficientment clar que la queixant 
acredita que el dia de la sanció a les 8.40 hores, el senyor X tenia visita a l’ICO, que 
ell és titular de targeta de reserva d’estacionament, com a titular no conductor, amb 
data de venciment de l’any 2025. 

Considerant que quan estem davant un procediment sancionador s’han de valorar 
amb molta objectivitat i proporcionalitat les decisions que es prenen, per no incórrer 
en greus injustícies, per qüestions simplement de formalitat. I en el cas que ens 
ocupa, si alguna cosa no es posa en qüestió és el fet de que el senyor X és titular de 
targeta de reserva per a persones amb minusvalidesa i  per tant amb dret a 
estacionar en lloc destinat a tals efectes, i que la targeta estava visible al vehicle, si 
bé, per raons inexplicables, estava girada, extrem que podia justificar la decisió de 
l’agent, però mai, a criteri del Defensor, la ratificació de la denúncia un cop aclarides 
les circumstàncies anteriors. 

Per consegüent, en atenció als fets i raonaments exposats, el Defensor formula la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que havent comprovat que el vehicle sancionat disposa de la corresponent 
autorització per estacionar en espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, 
i que està degudament acreditat que la persona titular de la targeta, el dia de la 
sanció, va acudir a l’ICO per ser atès de la seva afecció cancerígena, es just i prudent 
revisar la sanció imposada, i anul·lar la mateixa. 

Que s'adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d'errors d'acord amb l'article 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 

2018/DCG/277 

DECISIÓ 

En data 10 d’octubre de 2018, la ciutadana ZIBN es persona a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i formula una queixa referida als problemes generats per uns 
alumnes en un autobús de transport urbà. 

Concretament exposa que el dia 8 d’octubre de 2018, uns alumnes de l’IES 
Ermessenda varen pujar a l’autobús de la L2, al migdia, i que un senyor els va 
escridassar perquè feien molt d’enrenou i la conductora, veient l’enrenou, va fer 
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baixar de l’autobús els referits alumnes. I el dia 9 d’octubre, a la parada hi havia un 
empleat de l’Ajuntament amb les instruccions de no deixar pujar cap nen a l’autobús. 
Els nens varen esperar un altre autobús, però l’esmentat senyor tampoc els va deixar 
pujar, dient que l’Ajuntament havia decidit impedir que pugessin alumnes durant una 
setmana. 

Per rebuda la queixa, el Defensor de la Ciutadania ha demanat informe sobre 
aquests incidents tant al responsable del Transport Municipal, com de la Directora de 
l’IES Ermessenda de Girona, que han contestat amb diligència i han explicat els 
motius de la decisió de deixar sense autobús els alumnes de tal Institut. 

Totes les parts coincideixen a afirmar que hi ha un grupet d’uns 6 alumnes que 
ocasionen aldarulls i realitzen actes incívics, que molesten la resta de viatgers i posa 
en perill la seguretat i la necessària atenció del conductor/conductora. Això provocà 
que des de l’any passat s’hagin intentat  prendre algunes mesures com parlar amb 
les famílies d’aquests nois, que estan identificats, o facilitar la presència d’algun 
Agent Cívic, però que s’han demostrat insuficients. 

Considerant que el present cas és representatiu de situacions provocades per uns 
pocs, però que perjudiquen a molts. El fet de que per uns grupet que actua de forma 
incívica es vegin perjudicats altres alumnes que es comporten amb respecte i 
consideració envers els conductors i la resta de viatgers, cal repensar-ho i cercar 
solucions més justes entre tots els estaments implicats. 

Considerant que entre les possibles solucions o mesures per evitar aquesta 
problemàtica, caldria considerar doblar el servei d’autobús de la L2 tant a l’hora  
d’entrada a l’Institut, com a l’hora  de la sortida, per evitar la congestió que es 
produeix a l’autobús en aquests moments. I amés seria convenient una presència 
més activa d’algun agent cívic, i fins i tot d’alguns agents policials per evitar aquestes 
indesitjables conductes, i si cal procedir a la identificació dels que fan aldarulls, 
perquè siguin aquests els que paguin les conseqüències del seu incivisme. 

Per tot el que s’acaba d’exposar, el Defensor de la Ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per salvaguardar els drets de la majoria de viatgers de la L2, dels alumnes i dels 
conductors, respecte a la parada d’aquest Bus davant l’IES Ermessenda de Girona, 
s’adoptin mesures que facilitin el control i identificació d’aquells alumnes que no 
respecten l’ordre, tenen comportaments incívics i molesten conscientment la resta de 
passatgers i també al conductor/conductora, per evitar que d’altres alumnes, 
respectuosos i cívics, es vegin privats del dret a utilitzar el servei de Bus.  

I amb aquesta finalitat, també caldria promoure alguna reunió amb famílies i 
alumnes, destinar en les hores conflictives i de més afluència de viatgers algun agent 
cívic o agents policials en aquesta línia, de manera habitual, i es consideri 
l’oportunitat o necessitat de doblar els servei d’autobús en els moments de més 
afluència, si és que estigués acreditat que, en aquelles hores, els autobusos van 
massa plens. 
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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 

2018/DCG/285 

DECISIÓ 

En data 23 d’octubre de 2018, el ciutadà EPV es persona davant del Defensor de la 
Ciutadania i presenta una queixa contra una sanció i retirada de vehicle per la grua 
municipal, imposada per estacionament indegut, donant explicacions i aportant 
proves sobre la causa de tal estacionament. 

Vist que segons les dades que consten a la butlleta de denuncia, nº 50475600, els 
fets i circumstàncies que la sanció son els següents: 

Lloc, dia i hora: C/ Figuerola,10, 29 de setembre de 2018 a les 17.23 h 
Fet denunciat: Estacionar en zona de càrrega i descàrrega 

Vist que el ciutadà queixant manifesta que el dia 29 esmentat va anar a recollir la 
seva mare, per una alta hospitalària, a l’Hospital Dr. Trueta, i que en arribar al carrer 
Figuerola, a prop d’on viu la seva mare, donat que plovia i no hi havia espais per 
estacionar, va fer-ho en un espai destinat a càrrega i descàrrega, donat que no hi 
havia cap vehicle, i va redactar una nota amb el text “Urgència mèdica. Tel. X. 5 
Minuts”, i la va deixar en lloc visible. 

Vist que quan va baixar del pis, desprès d’haver acomodat la seva mare, el cotxe no 
hi era, doncs l’havia retirat la grua municipal, es va dirigir al dipòsit municipal per 
recuperar el seu vehicle, fent notar a la persona que hi havia al dipòsit que en el 
vehicle hi havia la nota de “Urgència Mèdica”. 

Vist que posteriorment el reclamant va presentar al·legacions i es va entrevistar amb 
l’instructor de l’expedient sancionador, el qual va poder comprovar la certesa i 
veracitat dels fets exposats pel queixant: que havia anat a recollir la seva mare, per 
una alta hospitalària, a l’Hospital Trueta, així com les hores i demés circumstàncies 
exposades pel ciutadà. 

Vist que l’Instructor ha confirmat que el ciutadà s’havia entrevistat amb ell, i que 
desprès de les comprovacions va arribar a la conclusió que s’havia d’anul·lar la 
sanció imposada. 

Vist que tot i les entrevistes amb l’Instructor, les al·legacions i recurs presentat pel 
queixant, l’Ajuntament ha desestimat les mateixes i ha ratificat la sanció. 
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Considerant que les actuacions administratives i policials no poden quedar al marge 
de les exigències de principis com el d’equitat, sentit comú i proporcionalitat, ni s’ha 
d’oblidar l’element d’humanitat que hi ha d’haver en tota actuació i decisió, ja que les 
actuacions administratives no es poden limitar a l’aplicació literal de les normatives, 
oblidant i ometent les circumstàncies i les condicions de cada cas. Fer el contrari 
implicaria que la feina de l’administració la podrien fer uns simples robots.   

Considerant que ha quedat acreditat que el dia de la sanció, el queixant havia fet 
una actuació humanitària, i que havia deixat un avís conforme hi havia una urgència 
mèdica, amb el seu nº de telèfon, i que el propi instructor de l’expedient sancionador 
va arribar al convenciment que la sanció s’havia de retirar. 

Considerant que l’actuació de l’agent sancionador i de la grua municipal, de ben 
segur que si haguessin vist la nota del vehicle, conforme es tractava d’una urgència i 
s’haguessin assabentat de les circumstàncies del cas no haurien retirat el vehicle, ni 
haurien sancionat. 

Atenent totes les circumstàncies exposades, i recordant que no es bo que perdem el 
sentit d’humanitat, el Defensor  formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi l’expedient amb número de butlleta 50475600, i atesa la urgència de 
les circumstàncies, s’acordi anul·lar la sanció imposada i retornar l’import abonat en 
concepte de taxa per retirada de vehicle per la grua municipal.  

Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 
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Recomanacions Rebutjades 

2018/DCG/4 

DECISIÓ 

En data 10 de gener de 2018, el ciutadà VMLJ es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra la denegació de l’Ajuntament de poder substituir el pagament 
d’una sanció per fer Treballs en Benefici de la Comunitat. 

Concretament, el queixant, va ser sancionat per circular amb bicicleta per sobre la 
vorera, i degut a la seva situació econòmica no pot fer front als 200 € que la sanció 
comporta, ja que és estudiant de l’Institut Narcís Xifra, i ha quedat orfe de pare 
recentment. 

El ciutadà de referència és veí de Sarrià de Ter i no està empadronat a Girona, 
requisit que exigeix l’Ajuntament de Girona per poder accedir a la possibilitat de 
substituir el pagament d’una sanció per fer treballs a favor de la Comunitat. 

Vist que el Defensor, en altres ocasions ha pogut comprovar que molts ciutadans 
estan vinculats a la nostra ciutat per raons de treball, d’estudis, familiars, etc.. i que 
pel fet de no estar empadronats no poden accedir al dret de fer treballs per a la 
comunitat, d’acord amb el que estableix l’Ordenança corresponent, per compensar 
deutes de la Recaptació Municipal. 

Considerant que davant situacions similars el tracte administratiu hauria de ser 
també igualitari, i oferir les mateixes oportunitats a la ciutadania, perquè no s’hauria 
de considerar el requisit de l’empadronament com a línia divisòria i justificativa d’un 
tracte desigual. 

Considerant que quan alguna persona fa la corresponent sol·licitud de fer treballs en 
favor de la Comunitat, i acredita la seva vinculació al nostre municipi, tot i no estar 
empadronat, però reuneix tots els altres requisits, especialment els d’una situació de 
necessitat per manca de recursos econòmics, acreditada pels Serveis Socials, se l’hi 
hauria de facilitar. 

Es per aquestes circumstàncies i arguments que el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en atenció al fet de la persona queixant acredita vinculació a la nostra ciutat, 
donat que cursa els seus estudis a l’Institut Narcís Xifra, i que presenta una situació 
econòmica de manca de recursos, previs els tràmits que corresponguin, se li faciliti 
compensar el deute que té amb l’Ajuntament, mitjançant Treballs en Benefici de la 
Comunitat. 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2018 

 
59 

 

 

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 REBUTJADA 

2018/DCG/7 

DECISIÓ 

En data 12 de gener de 2018, el ciutadà FXLLC, conductor habitual del vehicle amb 
matrícula XXXXDNJ del qual és titular la seva mare SCM, va ser sancionat i retirat per 
la grua municipal, en estacionar en zona reservada pel Club de Futbol de Girona, 
prop del camp de Montilivi, en motiu de no tenir exposat en el vehicle la 
corresponent acreditació.  

Vist que el ciutadà al qual se li va retirar el vehicle, va presentar al·legacions, que 
han estat desestimades, havent finalitzat el procediment administratiu, i per tant 
quedant oberta la possibilitat d’acudir al Defensor. 

Vist que segons el relat del ciutadà, que ha estat contrastat amb el Departament de 
Multes, aquest dia, a la mateixa hora i pel mateix motiu, varen ser sancionats 6 
vehicles més. 

Assabentat de les denúncies, el Club de Futbol Girona, va avisar que efectivament, 
els vehicles denunciats eren de treballadors d’aquesta entitat, dels quals s’estava 
tramitant les acreditacions, i per tant, i així ens ha informat el departament de 
Multes, les denúncies dels 7 vehicles no es van arribar ni a tramitar.  

Vist que el vehicle que conduïa el Sr. FXLLC va ser, a més de sancionat, retirat per la 
grua municipal, i atès que hem pogut comprovar que cap dels vehicles que, en els 
mateixes circumstàncies, també van ser sancionats, van ser retirats per la grua 
municipal.  

Malgrat el servei de retirada del vehicle per la grua municipal es va fer correctament, 
doncs el vehicle no disposava encara, de la corresponent acreditació, aquest 
defensor creu que és un greuge comparatiu el fet que, donades les mateixes 
circumstàncies pels 7 vehicles, que havien estacionat en el mateix espai, només es 
retirés el vehicle del Sr. FXLLC.   

És per aquest motiu i en base als fets  i raonaments precedents, amb la finalitat 
única de cercar la màxima justícia i equitat, el Defensor formula la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es procedeixi a revisar la taxa pel servei de retirada de vehicle per la grua 
municipal amb número de control 01794790 i es retorni l’import abonat per aquest 
concepte, amb totes les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 REBUTJADA 

2018/DCG/25 

DECISIÓ 

En data 30 de gener de 2018, el ciutadà NED es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania, exposant una queixa per disconformitat amb la resolució a les 
al·legacions presentades contra una sanció imposada per estacionar el seu vehicle 
darrera la seva parada del Mercat Municipal de la Devesa.  

Concretament el ciutadà referit té una parada al Mercat de la Devesa, els dimarts i 
els dissabtes, i com sempre utilitza els seus vehicles per transportar el gènere a la 
parada.  

El dissabte dia 2 de desembre de 2017, a les 11.55h va ser sancionat per estacionar 
un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones destinades al 
trànsit de vianants, (excepte vehicles autoritzats Mercat). 

Considerant que els titulars de parades, tal i com ens han informat des del 
departament de Mercats, estan acreditats per poder estacionar el vehicle darrera la 
parada per tal de poder carregar i descarregar el gènere. 

Considerant que el senyor NED te dos vehicles, un dels quals és una furgoneta, i 
que, en ocasions no en fa prou per poder traslladar tot el gènere i que necessita un 
altre vehicle, amb la finalitat de poder disposar de tota la mercaderia.  

Considerant que, tal i com acrediten les fotos aportades per l’assentador del mercat, 
els vehicles del senyor NED, no impedien el pas dels usuaris del mercat, ni dels 
titulars de les parades.  

Per tot el que s’ha argumentat i en base als fets  i raonaments precedents, amb la 
finalitat única de cercar la màxima justícia i equitat, el Defensor formula la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es procedeixi a revisar l’expedient relatiu a la butlleta de sanció 50446330, i en 
base als arguments i fets exposats, s’anul·li la mateixa, amb totes les conseqüències 
legals i administratives que se’n derivin.  

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 REBUTJADA 

2018/DCG/26 

DECISIÓ 

En data 11 de maig de 2017, el ciutadà FTC formula queixa sobre el tracte rebut per 
part d’uns agents de l’autoritat, que havien acudit al domicili de la seva parella, 
desprès de rebre una denúncia d’un veí, a petició d’una filla de l’exparella, menor 
d’edat, per un suposat altercat i incidents entre aquest ciutadà i la seva ex-parella. 

Desprès de rebre la queixa esmentada, el Defensor ha realitzat diverses gestions 
amb la finalitat d’estudiar les circumstàncies i els fets exposats tant per part del 
ciutadà queixant, com per part dels agents implicats, havent mantingut converses i 
trobades, inclús amb l’ex-parella del queixant. 

Finalment, el ciutadà, a rel dels incidents del 6 de maig de 2017, i en base a l’Acta 
aixecada pels agents intervinents, el 23 d’octubre de 2017 va rebre la comunicació 
del Decret d’alcaldia pel que se l’imposa una sanció de 601 euros, per desobediència 
i resistència a l’autoritat. 

Vist que el 3 de novembre va formular al·legacions davant l’Ajuntament contra la 
imputació de desobediència i resistència a l’autoritat, segons és de veure en 
l’esmentat escrit, que finalment varen ser desestimades. 

Vist que el 31 de gener de 2018, el ciutadà referit es dirigeix de nou al Defensor i 
presenta escrit de queixa, per disconformitat amb la sanció imposada, insistint en 
que les imputacions son falses i que no s’ha respectat la presumpció d’innocència. 

Examinat el contingut dels escrits, inicial i posteriors presentats pel queixant, així 
com la declaració de la seva ex-parella i desprès d’haver escoltat un dels agents 
implicats i analitzar i contrastar l’acta policial amb la resta de dades, cal posar de 
relleu els següents termes: 
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Que el dia 6 de maig, els agents actuants ho varen fer en virtut de l’encàrrec rebut 
de la Sala de Comandament, desprès de rebre, a la Central, una trucada telefònica, 
alertant d’uns suposats incidents d’una parella. Quan els agents, amb vehicle 
logotipat i uniformats, arriben al lloc dels fets, es troben la senyora X, que manifesta 
que no ha estat agredida i que no vol presentar denúncia.  

Poc desprès, arriba amb el seu vehicle el queixant, que a la vista de que hi ha agents 
policials al domicili de la seva parella, estaciona el vehicle a uns metres de la porta, 
dirigint-se a peu al mateix per tal de recollir les jaquetes dels dos fills petits que 
s’havia oblidat d’agafar quan havia marxat. 

Sembla que la pròpia ex-parella comunica als agents que es tracta del pare dels seus 
fills i el deixen entrar al domicili per recollir les jaquetes dels petits. Fins aquí tots els 
fets son coincidents en les diferents versions dels fets. Les discrepàncies sorgeixen 
en les explicacions del que succeeix posteriorment. 

Els agents manifesten que es varen dirigir al queixant demanant-li de parlar i que 
s’identifiqués, i que es va negar a identificar-se, marxant del lloc, i no fent cas quan li 
demanen que s’aturi, per identificar-se, i que el queixant diu als agents que son ells 
els que s’han d’identificar i que no el segueixin fins al cotxe per no espantar els fills 
petits. 

El queixant diu que en arribar i veure que hi havia la Policia a la casa de la seva ex-
parella, no va voler estacionar davant la porta i va estacionar al mateix carrer, uns 
15 metres més endavant, perquè els fills no veiessin la Policia a casa de la mare. Que 
un cop recollides les jaquetes, amb el consentiment de la seva ex-parella, que va 
comunicar a la Policia que ell era el pare dels seus fills, la Policia li va demanar que 
s’identifiqués, i que ell els va dir que la documentació la tenia al cotxe. Segons diu, 
els va demanar permís per anar fins al cotxe i recollir la documentació per mostra-la, 
doncs no volia que els fills petits veiessin aquella escena. Continua explicant que els 
agents el varen acompanyar fins al vehicle, fent cas omís de la seva súplica. 
Finalment diu que els mostrà el seu DNI i que va retreure als agents el seu 
comportament i espectacle, i seguidament marxà del lloc amb els seus fills. 

Cal considerar que el ciutadà queixant, quan va tornar a casa de la seva ex-parella 
va deixar el vehicle a uns 15 metres de la porta i es va dirigir a la casa, circumstància 
que hauria evitat si hagués tingut alguna cosa que ocultar i simplement tingués por 
de ser identificat. 

Cal no oblidar que hi havia tres agents i dos vehicles policials, no obstant lo qual el 
ciutadà FTC, va estacionar a prop i va anar a la casa. 

Considerant que el clima objectiu, els fets comunicats per un veí que va alertar d’una 
possible violència domèstica, i la tensió de tots els implicats, no era el més apropiat 
per dialogar pacíficament ni evitar determinades reaccions que en un altre escenari 
no s’haurien produït. 

Considerant que possiblement el tema de la identificació del ciutadà, FTC, tot i ser 
una de les facultats dels agents de l’autoritat, i potser requisit exigit en el protocol de 
situacions de violència domèstica, en el cas que ens ocupa es pot considerar com un 
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excés de zel, donat que hi havia elements suficients d’identificació del ciutadà 
queixant, com és el fet de que la seva ex-parella el va identificar i el va deixar entrar 
al domicili. I també s’ha de remarcar que hi havia la possibilitat de que es pogués 
identificar amb la matrícula del vehicle estacionat prop del de la Policia Municipal. 

Considerant que, segurament, el ciutadà, donades les circumstàncies del moment, la 
tensió i la constatació que la Policia, en contra del seu criteri i voluntat l’acompanyà 
fins al vehicle on hi havia els fills, hauria tingut alguna reacció i algunes paraules fora 
de to. 

Considerant que cal valorar amb sentit comú, prudència i equitat les circumstàncies, 
fets i decisions administratives que originen i creen greus perjudicis a les persones, 
com és el fet d’una denúncia policial, que en base al principi i privilegi de veracitat 
pot crear la màxima indefensió. 

Considerant que la identificació es va produir, i donant per bona la versió policial, 
encara que el ciutadà no ho volgués fer inicialment, hem de valorar que hi ha fets i 
circumstàncies que facilitaven perfectament la identificació: entrada a la casa de la 
seva ex-parella, vehicle que conduïa amb la corresponent matrícula, els fills petits en 
el cotxe, ...  

Donades aquestes circumstàncies, sense que això sigui un aval per desobeir o 
desacatar la Policia o dirigir-se a ella amb manca de respecte, tampoc, a criteri del 
Defensor, hi ha motiu suficient ni causa justificativa per mantenir la denúncia 
aixecada pels agents el dia 6 de maig de 2017, i per això el defensor formula la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi el procediment sancionador de l’expedient 2017021963, originat en 
l’acta policial aixecada el 6 de maig de 2017, i en base als raonaments i fets abans 
expressats s’anul·li la sanció, amb totes les conseqüències legals i administratives 
que se’n derivin i s’arxivi definitivament.  

 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 REBUTJADA 
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2018/DCG/28 

DECISIÓ 

En data 2 de febrer de 2018, la ciutadana NDF es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una mala informació rebuda i la denegació de l’Ajuntament de 
poder substituir el pagament d’una sanció per fer Treballs en Benefici de la 
Comunitat. 

Concretament, la queixant, va ser sancionada per circular en sentit contrari, amb 
bicicleta i per la Rambla, i degut a la seva situació econòmica no pot fer front als 100 
€ que la sanció comporta.  

La ciutadana de referència no està empadronada a Girona, requisit que, actualment, 
exigeix l’Ajuntament per poder accedir a la possibilitat de substituir el pagament 
d’una sanció per fer treballs a favor de la Comunitat o fent un curs de formació. 

Quan va rebre la sanció va venir a l’Ajuntament i la van informar d’aquesta 
possibilitat de poder compensar el deute fent treballs en benefici de la comunitat, 
però no la van informar del requisit d’haver d’estar empadronada a Girona. Si ho 
haguessin fet, s’hauria pogut acollir al dret de poder pagar amb el 50% de 
bonificació. 

Vist que el Defensor, en altres ocasions ha pogut comprovar que molts ciutadans i 
ciutadanes estan vinculats a la nostra ciutat per raons de treball, d’estudis, familiars, 
etc.. i que pel fet de no estar empadronats no poden accedir al dret de fer treballs 
per a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’Ordenança corresponent, per 
compensar deutes de la Recaptació Municipal. 

Considerant que davant situacions similars el tracte administratiu hauria de ser 
també igualitari, i oferir les mateixes oportunitats a la ciutadania, perquè no s’hauria 
de considerar el requisit de l’empadronament com a línia divisòria i justificativa d’un 
tracte desigual. 

Considerant que quan alguna persona fa la corresponent sol·licitud de fer treballs en 
favor de la Comunitat, i acredita la seva vinculació al nostre municipi, tot i no estar 
empadronat, però reuneix tots els altres requisits, especialment els d’una situació de 
necessitat per manca de recursos econòmics, acreditada pels Serveis Socials, se l’hi 
hauria de facilitar. 

És per aquestes circumstàncies i arguments i en base als principis de justícia i 
igualtat, que el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en atenció al fet de la persona queixant acredita vinculació a la nostra ciutat, 
donat que hi treballa de fa mes de 12 anys, i que presenta una situació econòmica 
de manca de recursos, previs els tràmits que corresponguin, se li faciliti compensar el 
deute que té amb l’Ajuntament, mitjançant Treballs en Benefici de la Comunitat, o bé 
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i donat que no se la va informar correctament, pugui acollir-se a la bonificació del 
50% de l’import de la sanció. 

Que s'adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d'errors d'acord amb l'article 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 REBUTJADA 

2018/DCG/29 

DECISIÓ 

En data 2 de febrer de 2018, el ciutadà ACS es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una mala informació rebuda i la denegació de l’Ajuntament de 
poder substituir el pagament d’una sanció per fer Treballs en Benefici de la 
Comunitat. 

Concretament, el queixant, va ser sancionat per portar substàncies estupefaents a la 
via pública, i degut a la seva situació econòmica no pot fer front als 600 € que la 
sanció comporta, ja que és estudiant de la Universitat. 

El ciutadà de referència no està empadronat a Girona, requisit que, actualment, 
exigeix l’Ajuntament per poder accedir a la possibilitat de substituir el pagament 
d’una sanció per fer treballs a favor de la Comunitat. 

Quan va rebre la sanció va venir a l’Ajuntament i el van informar d’aquesta 
possibilitat de poder compensar el deute fent Treballs en Benefici de la Comunitat, 
però no el van informar del requisit d’haver d’estar empadronat a Girona. Si ho 
haguessin fet, s’hauria pogut acollir al dret de poder pagar amb el 50% de 
bonificació. 

Vist que el Defensor, en altres ocasions ha pogut comprovar que molts ciutadans 
estan vinculats a la nostra ciutat per raons de treball, d’estudis, familiars, etc.. i que 
pel fet de no estar empadronats no poden accedir al dret de fer treballs per a la 
comunitat, d’acord amb el que estableix l’Ordenança corresponent, per compensar 
deutes de la Recaptació Municipal. 

Considerant que davant situacions similars el tracte administratiu hauria de ser 
també igualitari, i oferir les mateixes oportunitats a la ciutadania, perquè no s’hauria 
de considerar el requisit de l’empadronament com a línia divisòria i justificativa d’un 
tracte desigual. 
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Considerant que quan alguna persona fa la corresponent sol·licitud de fer treballs en 
favor de la Comunitat, i acredita la seva vinculació al nostre municipi, tot i no estar 
empadronat, però reuneix tots els altres requisits, especialment els d’una situació de 
necessitat per manca de recursos econòmics, acreditada pels Serveis Socials, se l’hi 
hauria de facilitar. 

Es per aquestes circumstàncies i arguments que el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en atenció al fet de la persona queixant acredita vinculació a la nostra ciutat, 
donat que cursa els seus estudis a la Universitat de Girona, i que presenta una 
situació econòmica de manca de recursos, previs els tràmits que corresponguin, se li 
faciliti compensar el deute que té amb l’Ajuntament, mitjançant Treballs en Benefici 
de la Comunitat, o bé i donat que no se’l va informar correctament, pugui acollir-se a 
la bonificació del 50% de l’import de la sanció. 

Que s'adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d'errors d'acord amb l'article 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 REBUTJADA 

2018/DCG/47 

DECISIÓ 

En data 14 de febrer de 2018, el ciutadà PCC es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una mala informació rebuda i la denegació de l’Ajuntament de 
poder substituir el pagament d’una sanció per fer Treballs en Benefici de la 
Comunitat. 

Concretament, el queixant, va ser sancionat per portar substàncies estupefaents a la 
via pública, i degut a la seva situació econòmica no pot fer front als 600 € que la 
sanció comporta, ja que és estudiant de la Universitat. 

El ciutadà de referència no està empadronat a Girona, requisit que, actualment, 
exigeix l’Ajuntament per poder accedir a la possibilitat de substituir el pagament 
d’una sanció per fer treballs a favor de la Comunitat. 

Quan va rebre la sanció va venir a l’Ajuntament i el van informar d’aquesta 
possibilitat de poder compensar el deute fent treballs en benefici de la comunitat, 
però no el van informar del requisit d’haver d’estar empadronat a Girona. Si ho 
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haguessin fet, s’hauria pogut acollir al dret de poder pagar amb el 50% de 
bonificació. 

Vist que el Defensor, en altres ocasions ha pogut comprovar que molts ciutadans 
estan vinculats a la nostra ciutat per raons de treball, d’estudis, familiars, etc.. i que 
pel fet de no estar empadronats no poden accedir al dret de fer treballs per a la 
comunitat, d’acord amb el que estableix l’Ordenança corresponent, per compensar 
deutes de la Recaptació Municipal. 

Considerant que davant situacions similars el tracte administratiu hauria de ser 
també igualitari, i oferir les mateixes oportunitats a la ciutadania, perquè no s’hauria 
de considerar el requisit de l’empadronament com a línia divisòria i justificativa d’un 
tracte desigual. 

Considerant que quan alguna persona fa la corresponent sol·licitud de fer treballs en 
favor de la Comunitat, i acredita la seva vinculació al nostre municipi, tot i no estar 
empadronat, però reuneix tots els altres requisits, especialment els d’una situació de 
necessitat per manca de recursos econòmics, acreditada pels Serveis Socials, se l’hi 
hauria de facilitar. 

Es per aquestes circumstàncies i arguments que el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en atenció al fet de la persona queixant, XXX, acredita vinculació a la nostra 
ciutat, donat que cursa els seus estudis a la Universitat de Girona, i que presenta una 
situació econòmica de manca de recursos, previs els tràmits que corresponguin, se li 
faciliti compensar el deute que té amb l’Ajuntament, mitjançant Treballs en Benefici 
de la Comunitat, o bé i donat que no se’l va informar correctament, pugui acollir-se a 
la bonificació del 50% de l’import de la sanció. 

Que s'adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d'errors d'acord amb l'article 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 REBUTJADA 
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Recomanacions pendents 

2018/DCG/57 

DECISIÓ 

En data 5 de març de 2018, la ciutadana XXX es persona a l’Oficina del Defensor i 
formula queixa contra una mala informació rebuda, per part de la Policia Municipal i 
la denegació de l’Ajuntament de poder substituir el pagament d’una sanció per fer 
Treballs en Benefici de la Comunitat. 

Concretament, la queixant, va ser sancionada per circular per la vorera amb la 
bicicleta.  

La senyora XXX mostra la seva disconformitat, doncs el que va fer és travessar el 
carrer Migdia pel que circulava i esperar a la cantonada amb Emili Grahit que el 
semàfor es posés verd, per travessar-lo també i anar a buscar el carril bici. 

En el moment que estava esperant que el semàfor es posés verd, un agent de la 
Policia Municipal la va sancionar i també li va aconsellar que pagués la sanció amb el 
50% de bonificació.   

La ciutadana no estava d’acord amb la denúncia i malgrat haver pagat, va venir a 
presentar una queixa a l’Ajuntament. La persona que la va atendre li va dir que podia 
pagar la multa fent Treballs en Benefici de la Comunitat i li va fer el tràmit 
corresponent i també per demanar la devolució de l’ingrés.  

Dies després va rebre la denegació per a la realització de Treballs en Benefici de la 
Comunitat, doncs una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa dins de 
termini, es tindrà per conclòs el procediment sancionador i per tant no es pot 
demanar compensar un deute que no existeix.  

En aquest cas el defensor considera que la senyora XXX ha estat mal assessorada i 
mal informada, pels següents motius: 

- l’agent que li va dir que podia pagar amb el 50% de bonificació, podia també, 
informar-la que aquest tipus de sancions es poden compensar amb Treballs en 
Benefici de la Comunitat i que si pagava perdia aquest dret. 

- a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, li van fer dos tràmits informant-la que com que 
podia fer els TBC, que sol·licités la devolució. Quan, ni podia fer els TBC doncs la 
sanció estava pagada, cosa que ja sabia la treballadora de l’Ajuntament, doncs al 
mateix temps li va fer el tràmit de sol·licitar la devolució de l’import abonat en 
concepte de la sanció i evidentment tampoc tenia dret a la devolució.  

Creiem, i és de lamentar, que la informació que va rebre aquesta ciutadana no va ser 
la correcte, ni per part de l’agent que la va sancionar, ni per part de la persona que 
la va atendre a l’OAC.  
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Considerant que quan alguna persona es dirigeix a l’Ajuntament per fer algun tràmit 
o sol·licitar alguna informació, aquesta ha de ser veraç i garant dels seus drets i 
obligacions i que en cap cas pot portar a confusió o a equivocació que acabi 
perjudicant la ciutadania. 

Considerant que la sanció va estar imposada per circular amb bicicleta per la vorera, 
quan la ciutadana, pel que es pot deduir, sembla que no circulava per la vorera, sinó 
que el que pretenia era incorporar-se al corresponent carril bici del carrer Emili 
Grahit.   

Es per aquestes circumstàncies i arguments que el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atenent el fets exposats i també els principis de Transparència i Bon Govern, es 
revisi l’expedient de la senyora XXX i atesa la manca d’informació rebuda per part de 
la Policia Municipal, i la manca de proporcionalitat amb la sanció imposada,  es revisi 
el procediment amb número de butlleta 50457796 i s’anul·li la sanció, amb totes les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

Que es revisi la informació que es facilita a la Policia Municipal, i a l’OAC per tal que, 
quan se’ls hi demani o donin consells, aquests siguin veraços i no perjudiquin 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 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 

2018/DCG/58 

DECISIÓ 

En data 6 de març de 2018, la ciutadana BCP formula una queixa, de forma 
presencial, contra la butlleta de denuncia 50453496, aportant la seva versió i 
diferents proves i testimonis sobre l’incident que va motivar la imposició d’una 
sanció. 

Segons el contingut de la butlleta indicada, la multa  es va posar el 12 de desembre 
de 2017, a les 8.35h, al carrer Taialà, 48, per estacionar un vehicle en una zona 
senyalitzada com a reserva de transport públic de viatgers. 
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Vist que la  ciutadana va formular al·legacions contra la sanció imposada, donant la 
seva versió dels fets, i acompanyant les mateixes del testimoni del propi conserge de 
l’escola de Taialà i una altra mare, que varen presenciar l’escena del que va ocórrer a 
l’entrada de l’escola. 

Vist que a l’escrit de recurs la ciutadana va explicar amb detall que el problema va 
sorgir quan, com cada dia, va anar amb el seu cotxe a portar la seva filla menor a 
l’escola de Taialà i en no va trobar cap lloc lliure per estacionar, i veient que la seva 
filla estava amb un atac de tensió i fins i tot de violència, va estacionar en un lloc on 
no impedia ni la circulació de vehicles, ni el pas de vianants, pel temps 
imprescindible de fer entrar la seva filla a l’escola, amb l’ajuda del mateix conserge. 

Vist que una altra mare, en observar que un agent es va dirigir al vehicle de la 
queixant, li va anar a explicar el que estava passant, però l’agent va fer cas omís, va 
redactar la butlleta de denuncia i va marxar del lloc. 

Vist que l’Ajuntament ha desestimat el recurs/al·legacions de la reclamant, sense 
entrar a analitzar les causes i els fets al·legats, limitant-se a indicar que  “les 
actuacions practicades permeten donar per provada la realització dels fets 
denunciats.” 

Considerant que quan es tracta de sancions, és del tot imprescindible adoptar criteris 
objectius i decisions proporcionades d’acord amb els fets i les circumstàncies, no 
essent acceptable la manca de sensibilitat i d’una mínima comprensió, davant 
situacions que de forma clara posen de relleu que no es tracta d’una voluntat 
infractora.  

Considerant que els agents policials no han d’actuar com a robots, ni limitar-se a una 
simple fotografia, sinó que dintre de les seves atribucions hi ha el deure de 
contrastar i analitzar les circumstàncies que concorren en cada cas, sense oblidar el 
deure d’humanitat. 

Considerant que, en aquest cas, hauria estat adient dirigir-se a l’entrada de l’escola i 
comprovar l’incident de tensió i violència protagonitzat per la filla de la queixant, que 
segons informes mèdics i testimoniatge de la pròpia escola està en tractament 
psicològic, i que escola, família i metges estan treballant conjuntament per poder 
solucionar o,si més no, reconduir, aquesta problemàtica. 

Considerant que les circumstàncies acrediten que la situació en que es va procedir a 
sancionar el vehicle en qüestió, sense que s’invalidi l’apreciació de l’agent 
sancionador, hauria d’haver comportat l’estimació de les al·legacions, tant per un a 
qüestió d’humanitat, com d’equitat i proporcionalitat. I segurament, si l’agent hagués 
escoltat la persona que se li va dirigir per indicar-li el problema que estava passant, 
no solament no hauria sancionat, sinó que hauria ofert la seva ajuda i col·laboració, 
funció que també incumbeix als agents de l’autoritat, com a protectors i facilitadors 
de la convivència ciutadana. 

Per tot això el Defensor, ateses les diverses circumstàncies i proves aportades a 
l’expedient de queixa, formula la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que es revisi la sanció imposada, amb número de butlleta 50454403 i en atenció als 
raonaments i motius abans indicats s’anul·li la mateixa, amb totes les conseqüències 
legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/64 

DECISIÓ 

En data 12 de març de 2018, el ciutadà XXX compareix a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa contra una actuació policial, que ha comportat una multa 
i la retirada de la bicicleta al dipòsit municipal. 

Vist que segons la butlleta de sanció 50484509, les dades de l’incident son les  
següents: 
 
Dia, lloc i hora:  15 de febrer de 2018,  C/ Migdia,1, a les 12.14h 
Fet denunciat: Circular en bicicleta amb auriculars connectats. 

Vist que la referida acta d’infracció, l’agent municipal fa constar que el conductor de 
la bicicleta no te NIE, i que s’immobilitza la bicicleta, portant-la al dipòsit municipal, 
tal i com s’actua amb els estrangers.  

Vist que el ciutadà queixant que té el seu domicili a Girona i que està degudament 
empadronat en aquest domicili amb la seva família, tal i com li va explicar a l’agent, 
que no disposa ni ell, ni la resta de la seva família, recursos econòmics, raó per la 
que no va poder pagar la multa, i que necessita la bicicleta per anar a treballar. 

Considerant que la sanció imposada respon a un fet sancionable, com és conduir 
amb auriculars, conforme es recull a l’ordenança municipal corresponent, resulta 
evident que no hi ha greuge, ni error per par de l’Ajuntament en aquesta qüestió, al 
marge de poder estar o no d’acord que hagi de ser així. 

Considerant que el ciutadà  és un resident a la nostra ciutat, com acredita per 
informe relatiu al seu empadronament, i que incautar-li la bicicleta no té cobertura 
legal, resultant una actuació injustificada i arbitrària, havent-li causat un greu 
perjudici. 
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En atenció als fets i raonaments anteriors, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que havent-se produït error en la decisió de l’agent que li ha retirat la bicicleta al 
ciutadà queixant, és procedent rectificar i retornar-li la bicicleta, hagi o no abonat 
l’import de la sanció i sense que hagi d’abonar cap import pel trasllat de la bicicleta al 
dipòsit municipal, ni la seva estança, tot això amb les conseqüències legals i 
administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/75 

DECISIÓ 

En data 23 de març de 2018, el ciutadà JGB es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa contra  la imposició d’una sanció municipal, que triplica la 
sanció inicial, per suposadament no haver comunicat en temps oportú la persona 
conductora d’un vehicle d’una empresa, fent les oportunes al·legacions i aportant 
diversa documentació. 

Vist que a  la butlleta de denúncia inicial D0052668, es fan constar les següents 
dades:  

Dia, hora i lloc: 11 d’ agost de 2017,  a les 14.54 hores, al carrer Barcelona 
Infracció: no respectar el conductor d’un vehicle el llum vermell d’un semàfor.  

Vist que la primera notificació que diu el ciutadà que li ha arribat, el 19 de gener de 
2018, és la incoació de l’expedient sancionador número 1275598, que es fonamenta 
en el presumpte incompliment per part de l’entitat Juper Girona CB, titular del vehicle 
infractor XXXXJPW, de no haver identificat el conductor o conductora, del referit 
turisme en el moment de la infracció. 

Vist que el queixant, un cop rebut l’expedient sancionador, es va dirigir a 
l’Ajuntament per assabentar-se de la causa i motiu de tal expedient. I un cop 
esbrinat el motiu hi va presentar les oportunes al·legacions, fent constar 
expressament que ha estat mitjançant el referit expedient que ha tingut el primer 
coneixement de la infracció abans esmentada, sense que abans hagués rebut cap 
notificació prèvia. 
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Vist que de les dades de l’expedient, i segons les informacions de Correus, sembla 
que, formalment, l’Ajuntament ha complert amb l’obligació de la notificació prèvia.  

Vist que analitzant sobre el dia i les hores en que s'hauria intentat, per part de 
Correus, notificar la primera butlleta de denúncia, queda degudament acreditat que 
aquest establiment, amb domicili al carrer Sèquia, XX, de Girona, que és una botiga 
oberta al públic, estava oberta i despatxant clients, tal i com constata el seu 
responsable amb els corresponents tiquets de compra. 

Vist que l’entitat sancionada no posa en qüestió la sanció primera, és a dir, la 
infracció de no respectar el semàfor en vermell del carrer Barcelona, sinó que es 
limita a reclamar el dret a ser notificat correctament i a sol·licitar que s’anul·li 
l’expedient sancionador i es retrotregui el procediment al moment de la notificació 
inicial de la sanció. 

Considerant que sovintegen les queixes de persones que posen de relleu les 
deficiències en el procediment de notificació, extrem que en d’altres ocasions el 
Defensor ha comentat de forma reiterada i persistent, i que no es pot sacralitzar la 
formalitat, en front d’una realitat que moltes vegades ha demostrat errors greument 
perjudicials per a la ciutadania, per la feina deficient i fins i tot fraudulenta, en 
ocasions, per part de responsables de les notificacions. 

Considerant que en el cas que ens ocupa, el legal representant de l’entitat 
sancionada, el dia 30 de gener de 2018, es va dirigir a Correus demanant la 
certificació del intent d’entrega de la notificació, explicant que els dies i les hores que 
diu el repartidor que va passar pel domicili de l’establiment Juper, estava obert al 
públic. En el moment de presentar la queixa aqueta certificació encara no se li havia 
facilitat.    

Considerant que Juper, efectivament, el mes de setembre estava obert al públic, 
amb un horari de 9 a 13h, i de 16.00 a 20.00h i que aporta diversos tiquets de venda 
i cobrament que acrediten objectivament que els dies 21 i 25 de setembre, a les 
hores que manifesta el repartidor que no es va entregar la notificació, per absència 
de persona que recollís la mateixa, estava oberta al públic i que hi havia diverses 
persones que podien haver rebut la notificació. 

Considerant que, a més, el repartidor quan no troba algú en el domicili de 
notificacions, té el deure de deixar un avís per facilitar que la persona a qui no s’hagi 
pogut notificar se’n pugui assabentar anant a l’Oficina de Correus a recollir la 
notificació i tot això per les negatives conseqüències que de tal tràmit es deriven 
contra la ciutadania. 

Considerant que no hi ha raons per concloure que la persona reclamant, en nom de 
la societat referida, hagi obviat les seves responsabilitats o pretengui un fi no admès 
ni legalment, ni èticament, sinó que es respecti el seu dret a ser degudament 
notificat, amb seguretat i en forma, extrem que no ha tingut lloc, a criteri del 
Defensor, que considera que s’ha produït un greuge i un greu perjudici. 

En conseqüència, i en atenció als raonaments i fets abans exposats, i amb la única 
finalitat de cercar la màxima justícia, amb objectivitat, i aplicant els principis 
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humanitzadors com és el principi d’equitat, el principi de proporcionalitat i de 
transparència, el Defensor formula la següent:  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi el procediment sancionador 1275598, i en atenció als previs motius i 
raonaments explicitats anteriorment, s’acordi la nul·litat de tal expedient i es 
retrotreguin, en el seu cas, els efectes al moment inicial de la primera notificació, 
amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/117 

DECISIÓ 

En data 7 de maig de 2018, el ciutadà, LLPR, es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania de Girona i formula queixa contra el procediment seguit per 
l’Ajuntament respecte a la comunicació i cobrament d’una sanció de trànsit. 

Vist que segons la butlleta de sanció i notificació es fan constar les següents dades: 

Dia, hora i lloc:  28 de febrer de 2013, a les 14:40h, al C/ Universitat de Cervera,6 
Fet denunciat: Estacionar en un gual, ocupant-lo total o parcialment. 

Vist que el ciutadà denunciat va acudir a l’Ajuntament per abonar l’import de la  
sanció, tot reconeixent que l’estacionament efectuat amb el seu vehicle sobrepassava 
els límits permesos, i que se li va comunicar, que quan rebés la denuncia a casa 
tindria l’opció de pagar amb la corresponent bonificació. 

Vist que, examinat el procediment seguit per part de l’Ajuntament, mai va arribar la 
notificació esperada al domicili habitual de la persona queixant, però el mes de març 
de 2018, a través del seu banc, se’l va informar que hi havia una ordre 
d’embargament provinent de l’Ajuntament de Girona. 

Vist que el ciutadà va acudir, novament a l’Ajuntament per aclarir quina era la causa 
i se l’informà que era la denúncia del febrer de 2013 i que l’Ajuntament havia 
intentat notificar-li sense resultat en uns domicilis on el queixant mai ha estat 
empadronat, ni tampoc el seu vehicle ha figurat matriculat. 
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Considerant que aquí la qüestió a resoldre no és si la denúncia i la sanció eren 
correctes i legals, extrem que el ciutadà ja havia reconegut que sí que havia comés 
la irregularitat sancionable per haver estacionat davant un gual, sinó el camí seguit 
per comunicar al ciutadà la sanció, per poder ser abonada. 

Considerant que en d’altres ocasions hem pogut constatar des de la nostra institució, 
que les comunicacions i el sistema seguit per l’Ajuntament i el Servei de Correus no 
sempre son curosos amb el dret de la ciutadania a la transparència i la comunicació 
correcta i objectiva, limitant-se, sovint, a les simples formalitats administratives, i 
conformant-se amb l’excusa de que hi hagut l’intent de notificació certificat per un 
empleat de Correus. 

Considerant que la voluntat del queixant era abonar l’import de la sanció, acollint-se 
al pagament bonificat, i així ho va demostrar acudint a les oficines de l’Ajuntament a 
l’inici del procediment, però que per error o falles en la comunicació no se li ha 
permès aquesta solució, tot i la bona fe i comportament del ciutadà referit. 

El Defensor, a la vista de tots aquests fets i circumstàncies,  formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisin els tràmits seguits en ordre a la comunicació correcta de la sanció 
inicial, i vista la disponibilitat i bona fe del queixant, s’anul·li l’embargament efectuat i 
es retrotreguin els efectes al moment inicial de la comunicació per tal que el ciutadà 
pugui abonar la multa corresponent amb el benefici de la bonificació tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/153 

DECISIÓ 

En data 13 de juny de 2018 compareix davant el Defensor la ciutadana CCC i 
manifesta la seva discrepància respecte a la imposició d’una sanció per suposat 
estacionament fora dels límits d’una zona verda i amb horari limitat. 

Vist que la ciutadana aporta fotografies que acrediten la deficient senyalització del 
lloc on ella va estacionar i que ja va abonar l’import d’anul·lació de la denúncia de 
que va ser objecte per part d’un vigilant de la referida zona. 
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Vist que segons les dades contingudes a la butlleta de sanció es fa constar que la 
causa de la sanció era estacionar un vehicle fora de la delimitació de plaça 
d’estacionament en una zona amb l’horari limitat. 

Vist que la ciutadana, quan va anar a retirar el seu vehicle, es va trobar amb una 
agent que li va manifestar que segons ella no hi havia motiu per a la sanció 
imposada pel seu company, donat que el vehicle estava fora de la zona delimitada 
com a zona verda i com a lloc amb limitació horària. 

Considerant que es necessari que les senyalitzacions municipals que atorguen o 
limiten drets estiguin ben definides i no es prestin a interpretacions com la que en 
aquest cas s’ha produït, tant per part de la queixant, com de l’agent referida. 

Considerant que en el cas que estem tractant sembla evident que la persona 
sancionada va estacionar en un lloc on, com a mínim, és confús pel que fa a la 
senyalització i que en el cas de procediments sancionadors és exigible la màxima 
claredat pel que fa a la limitació de drets i a la imposició de sancions. 

Ateses totes aquestes circumstàncies, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es procedeixi a revisar l’expedient sancionador de la ciutadana CCC, i constatada 
que sigui la deficient senyalització on va estacionar, es corregeixi tal deficiència i es 
deixi sense efecte la sanció imposada, tot això amb les conseqüències legals i 
administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/172 

DECISIÓ 

En data 26 de juny de 2018, la ciutadana MBB va comparèixer a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania i va presentar una queixa contra l’Ajuntament per 
denegar-li la targeta del Bus-70. 

Resulta que el 31 de maig va presentar la corresponent sol·licitud, del bus70, 
adjuntant còpia d’una denúncia per pèrdua o robatori de l’anterior targeta, i desprès 
de fer tots els tràmits corresponents i abonar la taxa pertinent, se li comunica que no 
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li renoven per haver fet un mal ús de la mateixa, deixant que la utilitzi algun familiar, 
indegudament. 

Fetes les oportunes gestions amb responsables i empleats de l’Àrea, i sembla que se 
li renovarà la targeta, però van passant els dies i la ciutadana continua reclamant del 
Defensor que actuï per tal de que el seu problema se solucioni amb celeritat, motiu 
pel qual, i comprovant la lentitud de l’administració municipal, el Defensor ha cregut 
necessari fer la present recomanació. 

Considerant que és imprescindible que des de les administracions públiques s’exigeixi 
a la ciutadania un comportament ètic i respectuós amb les normatives vigents, tot 
evitant actes i actuacions fraudulents o abusives. 

Considerant que la pròpia administració ha de ser transparent i ha de respondre amb 
promptitud les  demandes i peticions de la ciutadania, aprovant o denegant les 
mateixes, fonamentant-les de manera clara i objectiva. 

Considerant que en el present cas, si hi ha motiu per denegar la targeta, per haver-
se acreditat el mal ús i/o abús, era necessari obrir un expedient i donar la possibilitat 
de que la ciutadana pogués al·legar el que li convingués, però que no havent estat 
així, no és admissible l’actuació per fets consumats, denegant-li de facto el dret a 
disposar la targeta Bus-70, si és que reuneix els requisits legals pertinents, com així 
sembla. 

En atenció als anteriors fets i raonaments, i atenent al principi de proporcionalitat i 
Bona Administració, el Defensor de la Ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Atesos els fets i raonaments abans explicitats, és procedent revisar l’actuació de 
l’Ajuntament, i si no hi ha causa que impedeixi a la ciutadana XXX gaudir del dret 
com a usuària de la targeta Bus-70, se li faci entrega de la mateixa, vist que havia 
formulat denúncia per la pèrdua o robatori de la mateixa. Tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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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2018/DCG/180 

DECISIÓ 

En data 3 de juliol de 2018, el ciutadà JDLL es persona davant del Defensor de la 
Ciutadania i formula queixa contra una sanció per un suposat estacionament indegut, 
tot al·legant diverses raons, que posen en entredit la sanció imposada. 

Vist que segons la butlleta de sanció, número els fets que han originat la butlleta de 
sanció nº 50427352 son els següents: 

Lloc, dia i hora:  Travessia del Carril, el 13 de maig de 2018, a les 19.00h 

Fet denunciat: Estacionar en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment 
o parcialment. Gual nº 802. 

Vist que el ciutadà queixant es va acollir a la possibilitat legal d’abonar la sanció amb 
la reducció del 50%, posant fi al procediment administratiu i quedant oberta la via 
d’acudir al Defensor, i així ho ha fet. 

Vist que en el seu escrit d’al·legacions el reclamant afirma que el lloc on va 
estacionar no estava degudament senyalitzat, segons exigeix el codi de circulació i la 
pròpia Ordenança municipal de Girona. 

Vist que un cop fetes les oportunes gestions per comprovar si les al·legacions del 
ciutadà eren certes o no, s’ha tingut coneixement de que efectivament el gual de 
referència no disposava de la senyalització exigible formalment, i així s’ha pogut 
establir en la reunió mantinguda amb els responsables de la Via Pública del nostre 
Ajuntament. 

Considerant que els propietaris o titulars dels guals tenen l’obligació legal de procedir 
a la correcta col·locació de la placa pertinent i de senyalitzar de manera visible i 
determinada amb una línia groga l’entrada i sortida del gual. 

Considerant que la inexistència de la línia groga, responsabilitat directa del titular del 
gual, fa ineficaç l’existència de la pertinent placa de gual, i que el fet de no figurar la 
citada pintura davant del gual pot induir a confusió i error a d’altres ciutadans, com 
ha estat el cas. 

Considerant que s’ha acreditat que, en el moment de la imposició de la sanció i de la 
retirada del vehicle per la grua, no es complien els requisits normatius pertinents, 
donada la inexistència de la línia groga en el gual referit. 

Atenent aquestes circumstàncies, i en aplicació dels principis de proporcionalitat i 
equitat, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atès que el gual en qüestió no reunia els requisits legals necessaris, com és la 
senyalització de la vorera amb la corresponent línia longitudinal groga,  es procedent 
revisar la sanció imposada, anul·lar la mateixa i procedir a reintegrar al ciutadà 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2018 

 
79 

 

 

queixant tant l’import de la sanció com la taxa de la grua municipal. Tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/184 

DECISIÓ 

En data 5 de juliol de 2018, el ciutadà RZM es va personar a l’Oficina del Defensor i 
va formular queixa contra una sanció de la policia municipal per haver estacionat en 
lloc on temporalment estava prohibit estacionar. 

Segons el número de Butlletí 50 446 793, les dades justificatives d’una sanció de 90 
euros son les següents: 

Fet sancionat:  “Estacionar en lloc temporalment prohibit per poda d’arbrat” 

Dia, hora i lloc: el 29 de novembre de 2017, a les 12.21h, Avinguda de la  
Hispanitat,18  

I la grua municipal va retirar el vehicle. 

Contra l’esmentada sanció, el queixant va presentar al·legacions i recurs de 
reposició, tot indicant que les senyals que indicaven la prohibició temporal no eren 
visibles, ja que en el tram de carrer on ell havia estacionat, a les 22.00h del dia 28 
de novembre, no hi havien senyals verticals a terra, i que a l’endemà a l’anar a 
retirar el seu cotxe va comprovar que se l’havia endut la grua. I només hi havia un 
petit cartell enganxat a uns tres metres d’alçada, molt poc visible, especialment a la 
nit, que és quan va estacionar. 

Considerant que la sanció de 90€ ha quedat anul·lada per prescripció, el queixant 
demana que li sigui anul·lada també la taxa de la grua municipal i que se li retornin 
els diners de la grua. 

Considerant que en més d’una ocasió, des de l’Oficina del Defensor hem reclamat 
major diligència i eficàcia pel que fa a la senyalització temporal de prohibició 
d’estacionament, facilitant el coneixement de tals limitacions i col·locant senyals 
suficients i segures, per evitar situacions com la que ha originat aquesta queixa. 
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Considerant que, com he comentat en alguna altra ocasió,  quan estem davant un 
procediment sancionador s’han de valorar amb molta objectivitat i proporcionalitat 
les decisions que es prenen, per no incórrer en greus injustícies, cal reconèixer que 
un petit cartell penjat d’una farola, a tres o més metres d’alçada, i en un lloc que a la 
nit està poc il·luminat és del tot insuficient per les conseqüències que se’n deriven. 

Per les raons anteriors, i donat que la multa inicial ja es va anul·lar, el Defensor 
formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atès que la senyalització realitzada per justificar la prohibició temporal 
d’estacionar a l’Avinguda Hispanitat, i pel que fa a les senyals específiques d’aquell 
indret, que era un petit cartell penjat a uns tres metres o més d’alçada i sense gaire 
il·luminació, hauria estat procedent revisar i anul·lar la sanció i com a conseqüència 
retornar l’import de la grua municipal, però, com que la sanció va quedar anul·lada 
per prescripció, es proposa que es retorni l’import corresponent a la taxa pel servei 
de grua municipal. Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n 
derivin.  

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 

2018/DCG/198 

DECISIÓ 

En data 24 de juliol de 2018 s’ha rebut a l’Oficina del Defensor queixa formulada pel 
senyor JMDB, contra la resolució de les al·legacions presentades contra una sanció 
imposada per imposició d’una sanció, per suposat estacionament indegut a 
l’Avinguda Montilivi, en una zona temporalment prohibida en motiu d’un partit del 
Girona CF. 

Segons la butlleta 50483748 emesa per l’agent sancionador, les dades de la mateixa 
son les següents: 

Lloc, dia i hora: Avinguda Montilivi, 13 d’abril de 2018, a les 15.07h  
Fet sancionat: Estacionar en zona temporalment prohibida  
Import sanció: 90€ 
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El ciutadà fa constar que el dia 13 d’abril va estacionar el vehicle a les 9.00 del matí i 
i va veure un senyal que estava tapat amb una bossa de plàstic negra. Va anar a fer 
un examen i quan va sortir es va trobar que la grua es disposava a retirar-li el 
vehicle.  

Ell va mostra a l’agent que el senyal estava tapat per una bossa de plàstic, però 
l’agent va continuar la seva tasca i va sancionar el seu vehicle.  

Considerant que, efectivament en les fotografies que aporta el ciutadà, es pot veure 
el senyal que, suposadament, prohibia de forma temporal l’estacionament en aquell 
espai, en motiu del partit de Futbol que jugava el Girona FC aquella tarda, estava 
completament tapat amb una bossa de plàstic.  

Considerant que quan estem davant de limitació temporal de drets  i de possibles 
sancions, és del tot imprescindible la màxima transparència i comunicació, no només 
a les entitats i organismes que articulen la vida social, sinó directament a la 
ciutadania en general.  

Considerant que el Defensor ha dirigit una recomanació a l’Ajuntament aconsellant 
que, a banda d’informar a diferents agents implicats i afectats per el Futbol, com 
puguin ser CAP Montilivi, Institut, Universitat,  GEiEG, Escola Font de l’Abella, 
Residència geriàtrica, Ajuntament, ... també creu que seria important donar major 
visibilitat a les senyals i panells informatius al carrer, sobre les limitacions o 
prohibicions per estacionar a la via pública, i espais propers al camp de Futbol del 
Girona CF, per tal que els ciutadans i ciutadanes que viuen sense estar pendents 
d’aquests esdeveniments esportius, se’n puguin assabentar.   

Considerant el conjunt les raons exposades i les circumstàncies del cas, i partint de 
l’aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, i constatada la bona fe de la 
persona queixant, el Defensor fa la següent  

RECOMANACIÓ 

Que a la vista de les circumstàncies, i atenent al principi de bona Administració,  es 
procedent revisar l’expedient amb número de butlleta 50483748 objecte de queixa i 
deixar sense efecte la mateixa, amb totes les conseqüències legals i administratives 
que se’n derivin.  

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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2018/DCG/253 

DECISIÓ 

En data 18 de setembre de 2018, el ciutadà SPG va formular queixa contra el 
procediment de notificació d’una sanció per accedir al Barri Vell mes de tres vegades 
en tres mesos.   

Segons la butlleta D0024324 emesa per l’agent sancionador, les dades de la mateixa 
son les següents: 

Lloc, dia i hora: Pl Catalunya, 6, el dia 10 de juny de 2015, a les 08.24h 
Fet sancionat: No respectar el conductor d’un vehicle, un senyal de circulació 
prohibida. 
Import de la sanció: 200€ 

Atès que el queixant al·lega que en data 12 de març de 2015 va presentar una 
instància a l’Ajuntament per sol·licitar que “totes les notificacions de tota mena 
se li fessin per correu electrònic”.  

Considerant que mai va rebre resposta d’aquest escrit, pressuposant, en no notificar-
li el contrari, que qualsevol comunicació de l’Ajuntament se li faria per correu 
electrònic. 

Considerant que la transparència és un deure de l’administració i un dret de la 
ciutadania, i que contestar peticions formulades per les persones que s’adrecen a 
l’Ajuntament és un deure i una necessitat en ordre a resoldre dubtes i evitar 
problemes.  

Considerant que en aquest cas, de forma explícita, el ciutadà va peticionar que totes 
les comunicacions de l’Ajuntament se li enviessin a l’adreça electrònica que va indicar 
i això no ha estat així.  

Considerant que, si segons l’Ajuntament, no era possible atendre la seva petició, 
s’hauria d’haver comunicat de forma explicita al ciutadà.  

Considerant el conjunt de les raons exposades i les circumstàncies del cas,  partint 
de l’aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, i constatada la bona fe de la 
persona queixant que actualment, ja te el permís d’accés i distintiu per 
l’estacionament actualitzat, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que a la vista de les circumstàncies, i atenent els fets exposats, es procedeixi a 
revisar l’expedient objecte de queixa i anul·lar la sanció amb número de butlleta 
D0024324. Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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. 
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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 PENDENT 

2018/DCG/272 

DECISIÓ 

En data 9 d’octubre de 2018, la ciutadana CBP, actuant en el seu propi nom i en el 
de l’empresa per a la que ve treballant, Distribucions Sant Julià SL, presenta queixa 
per una actuació policial que interpreta com a injustificada i arbitrària, per entendre 
que es va produir un greuge comparatiu, com més endavant expliquem. 

Segons la butlleta de sanció número 50457090 les dades que originaren l’acció i 
decisió de sancionar son les següents: 

Lloc, dia i hora: Rda. Sant Antoni Maria Claret,1, 21 de maig de 2018, a les 12.29 
hores  
Fet denunciat: No exhibir en lloc visible l’indicador horari en lloc de càrrega i 
descarrega. 

Vist que la queixant al·lega que ella i un company de la mateixa empresa, per motius 
comercials havien acudit a l’entitat Nova Venda, amb dos vehicles d’empresa, que 
varen estacionar al lloc reservat pel camió de Nova Venda. En sortir de l’establiment, 
la grua estava enganxant el vehicle del company, i ambdós es dirigiren a l’agent 
actuant indicant-li que la reserva pel camió de Nova Venda era fins a les 11 del mati, 
en aquell moment ja eren les 12.26h, per tant no procedia la denúncia. Davant 
d’aquesta evidència, els agents van procedir a desenganxar el vehicle de la grua 
municipal i varen deixar marxar el seu  company amb el seu cotxe, sense sancionar-
lo.  

Vist que seguidament, l’agent es dirigeix a la queixant, quan ja marxava també del 
lloc, comunicant-li que la multava a ella per no tenir col·locat el rellotge horari, sense 
voler escoltar cap explicació, com el fet de que la queixant havia estacionat durant 
una molt breu estona, que mai havia perdut de vista el seu vehicle. 

Vist que el Defensor, per tal de valorar les versions de les parts implicades, ha 
sol·licitat la compareixença de l’agent sancionador, per aclarir els fets, però no ha 
estat possible, per incompareixença de l’agent, que acaba de jubilar-se. 

Considerant que el tracte dels agents municipals ha de ser equànime, no donant peu 
a entendre que actuen de manera arbitrària i discriminatòria, i a més han d’actuar 
respectant el principi de proporcionalitat. 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
84 

 

 

Considerant que en el present cas, les dades exposades i no desacreditades, - la 
situació dels dos vehicles estacionats a l’espai reservat al camió del supermercat 
Nova Venda – posen de relleu, a criteri del Defensor, que no hi ha hagut un tracte 
igual respecte a la mateixa situació. 

Considerant que està degudament acreditat que al moment de la sanció, les 12.29h, 
l’espai horari de la reserva on havien estacionat la queixant i el seu company 
d’empresa, havia finalitzat a les 11, i que la reclamant no es trobava absent al 
moment de ser sancionada, tal i com expressa la denúncia, doncs va mantenir 
conversa amb els agents. 

El Defensor, examinats els fets exposats, i valorades les circumstàncies concurrents, 
amb la pretensió de mantenir principis com el de proporcionalitat i el de no 
discriminació, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi la decisió de l’Ajuntament respecte a la sanció imposada, butlleta 
50457090, i en aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, anul·li la mateixa, 
amb totes les conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/278 

DECISIÓ 

En data 15 d’octubre de 2018, el ciutadà FCV presenta queixa a l’Oficina del 
Defensor per disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades contra 
una sanció imposada per estacionar en zona temporalment prohibida, segons el 
ciutadà, mal senyalitzada.  

Segons la butlleta de sanció, número 50427811, les dades que originaren l’acció i 
decisió de sancionar son les següents: 
 
Lloc, dia i hora: Pl. Josep Ferrater i Mora, el 15 de maig de 2018, a les 10.50h  
Fet denunciat: Estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida 
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Vist que el queixant al·lega que en el moment en que ell va estacionar, eren les vuit 
del matí i anava a la Universitat, no hi havia cap senyal indicativa de la prohibició, a 
diferència del que havia passat en dies anteriors, i que degut a que tenia dubte sobre 
l’aixecament de la prohibició, va fer fotos per deixar constància que quan ell va 
estacionar no hi havia cartells que ho prohibissin.  
 

Vist que el reclamant va presentar al·legacions, tot indicant que posava a disposició 
de l’Ajuntament els arxius originals de les fotos acreditatives de que les senyals en 
aquell moment no estaven posades, i demanant que es posin en contacte amb la 
Universitat de Girona i del Síndic de la Universitat, donat que aquestes institucions 
havien tingut coneixement d’aquesta incidència. 

Vist que l’Ajuntament, com sol ser habitual, ha desestimat les al·legacions sense 
entrar a analitzar els fets i raons exposats pel ciutadà i reiterant que “atès que les 
actuacions practicades permeten donar provada la realització dels fets denunciats, 
que s’ha seguit el procediment legal i que no es consideren pertinents proves 
addicionals”. 

Vist que el Defensor ha demanat informe sobre la incidència denunciada pel ciutadà 
sancionat a l’Àrea de Mobilitat i Via Pública, i que ens han confirmat que el rètol que 
indicava la prohibició temporal havia estat robat entre el 14 i 15 de maig de 2018, i 
que els cartells pertinents es varen tornar a col·locar el dia 15 cap al migdia. 

Considerant que les al·legacions fetes pel ciutadà queixant, acompanyades de les 
fotografies i confirmades pel propi informe de l’Àrea de Mobilitat i Via Pública, posen 
de relleu que les senyals de prohibició d’estacionament temporal no hi eren al 
moment en que ell va estacionar. 

Considerant que la pròpia Policia Municipal era sabedora que la senyalització de 
prohibició havia estat objecte d’actes incívics i que s’havia fet desaparèixer, 
circumstància que es va posar en coneixement tant de la Universitat de Girona com 
del Síndic de la Universitat. 

Considerant que quan estem davant de temes objecte de sanció, cal exigir la màxima 
escrupolositat  i delicadesa, objectivitat i proporcionalitat dels agents actuants, i que 
en el present cas, en el moment de la sanció no hi havia els corresponents senyals 
de prohibició, ja que varen ser reposats a partir del migdia, quan la sanció es va 
imposar a les 10.50h. 

El Defensor, examinats els fets exposats, i valorades les circumstàncies concurrents, 
amb la pretensió de mantenir principis com el de proporcionalitat i equitat, formula la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi la decisió de l’Ajuntament respecte a la sanció imposada, butlleta 
50427811, i en aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, anul·li la mateixa, 
amb totes les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  
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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 

2018/DCG/286 

DECISIÓ 

En data 16 d’octubre de 2018, el ciutadà GCL va formular queixa contra la imposició 
d’una sanció, per suposat estacionament indegut al Barri Vell, fent les oportunes 
al·legacions i aportant determinades proves. 

Segons la butlleta 50457076 emesa per l’agent sancionador, les dades de la mateixa 
son les següents: 
 
Lloc, dia i hora: C/ Lluis Batlle i Prats, el dia 15 de maig de 2018, a les 13.00h 
Fet sancionat: Estacionar al Barri Vell un vehicle no autoritzat, per permís caducat 
Import sanció: 100 euros 

El queixant al·lega que viu al Barri Vell i que casa seva és una de les que està oberta 
al públic en Temps de Flors, raó per la que havia estacionat per descarregar, davant 
de casa seva. Que no era conscient que tenia el permís caducat i així li va comentar 
a l’agent sancionador. Que aquest li va dir que podia acudir a l’Ajuntament i renovar 
l’autorització, sense cap problema, i que així se li retiraria la sanció. 

Considerant que, efectivament, el reclamant viu al Barri Vell, que disposava de la 
corresponent autorització per entrar i estacionar al Barri Vell, que amb motiu de la 
sanció va renovar l’autorització. 

Considerant que el referit ciutadà presta un bon servei a la ciutat, conjuntament amb 
la seva mare, obrint casa seva als múltiples visitants que en Temps de Flors visiten la 
nostra històrica ciutat, i col·laboren en altres activitats cíviques i culturals lligades al 
Barri Vell. 

Considerant que, com en una recomanació d’ofici recent, el Defensor de la 
Ciutadania ha insistit en que cal avisar des de mobilitat a tots els que tenen 
autorització per estacionar o passar pel Barri Vell, ja que l’Ajuntament disposa de les 
dades dels vehicles autoritzats i de la data de la seva caducitat. 

Considerant el conjunt les raons exposades i les circumstàncies del cas, i partint de 
l’aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, i constatada la bona fe de la 
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persona queixant, que ha renovat d’immediat la corresponent autorització, el 
Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que a la vista de les circumstàncies, i atenent els fets exposats, es procedeixi a 
revisar l’expedient objecte de queixa i anul·lar la sanció.  

Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/287 

DECISIÓ 

En data 23 d’octubre de 2018, el ciutadà JFM s’ha personat a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i ha presentat queixa contra una actuació de la Policia Municipal de 
Girona, havent interposat, prèviament, recurs, que ha estat desestimat. Havent-se 
esgotat la via administrativa, ha decidit plantejar la queixa davant el Defensor de la 
Ciutadania. 

Segons l’expedient 1290510 amb número de butlleta 50485147, que al ciutadà no se 
li va entregar en mà, en el moment dels fets, sinó que la va rebre amb molta 
posterioritat, els fets serien els següents: 

Lloc, dia i hora: Ctra. Santa Coloma, 98, 13 d’abril de 2018, a les  15.15h. 
Fet denunciat: Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o 
qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi intervenció manual del 
conductor. 
Import sanció: 200 euros i pèrdua de 3 punts 

En les seves al·legacions i els seus recursos, previs a acudir al Defensor, el ciutadà 
explica una sèrie de fets i circumstàncies que a continuació resumeixo: 

1. En el dia dels fets, el queixant es trobava al volant del seu vehicle, aturat 
darrera altres vehicles, en el carril addicional de la carretera de Santa Coloma, 
davant del comerç BF Electrònica, que com ell esperaven poder reincorporar-
se a la carretera principal. I un agent municipal, que circulava amb la grua per 
la via principal, va baixar de la mateixa i es va dirigir directament al signant 
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comunicant-li que l’aturava i procedia a sancionar-lo perquè estava utilitzant el 
mòbil. 

 
2. Al baixar el vidre per parlar amb l’agent, aquest va veure que al cendrer del 

cotxe hi havia un porro, sense encendre. Li va demanar la documentació 
personal i del vehicle i va sol·licitar la presència d’una patrulla per realitzar un 
Drogotest. Tot això passava al mig de la carretera, interferint el tràfic habitual. 
El reclamant va fer aquesta observació i li va demanar a l’agent si podia retirar 
el cotxe d’allà, per facilitar la circulació. Sembla que l’agent, segons manifesta 
el queixant, es va negar, tot dient-li que “anava col·locat” “i que era un perill”, 
i li va comunicar, a més, que immobilitzaria el vehicle, raó per la que el 
signant va demanar autorització per telefonar a la seva empresa i perquè el 
seu cap el vingués a recollir per anar a treballar, donades les circumstàncies. 

 
3. Va arribar una altra patrulla amb dos agents per revisar el vehicle, i el 

queixant va col·laborar en tot moment, cosa que li varen agrair els agents. 
Posteriorment va arribar un altre cotxe policial i una agent, que va ser la que li 
va practicar el test de drogues. Feta la prova del Drogotest, va resultar 
totalment negatiu. Finalment, amb quatre agents policials presents, i davant el 
resultat negatiu, li donaren un resguard del porro confiscat, tot informant-lo 
que li arribaria una multa per tinença d’estupefaents. En cap cas se li va 
entregar cap butlleta de denúncia. 

 
4. Que el dia 14 de maig de 2018 va rebre la notificació d’una multa per 

possessió d’estupefaents i el 16 de maig una segona multa, signada per 
l’agent 10228, per suposadament conduir utilitzant el mòbil. 

 
5. Vist que contra aquestes sancions, el queixant va  formular les corresponents 

al·legacions i recurs de reposició, que han estat expressament desestimats pel 
motiu mes que sabut de “que les actuacions practicades permeten 
donar per provada la realització dels fets denunciats, i que el 
procediment seguit ha estat l’adequat a la normativa vigent”. 

 

Considerant que el vehicle del denunciat disposa de mans lliures i GPS, i que el 
signant nega rotundament que anés parlant per telèfon. 

Considerant que és difícil d’entendre que, havent participat en els fets denunciats 
quatre agents municipals, cap d’ells disposés de talonari de multes, i que per tant no 
se li entregués en mà al denunciat les corresponents butlletes de sanció. Essent 
també estrany que, malgrat el temps transcorregut, no s’hagi contrastat el test de 
drogues efectuat al reclamant. 

Considerant que la presumpció de veracitat dels agents només fa referència als fets 
degudament constatats, i no a els judicis de valor que puguin realitzar els agents 
respecte als mateixos. Que a més, quan es tracta de temes sancionadors, cal ser 
molt correctes i objectius, sense anar més enllà del que la pròpia normativa 
estableix. I en aquest cas concret hem de diferenciar el tema del porro, que es 
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trobava a l’interior d’un vehicle, i que ni tant sols havia estat encès, i per altra banda 
el tema de la suposada utilització de telefonia mòbil, acreditat com ha estat que el 
vehicle disposa de mans lliures, instal·lada de sèrie en el vehicle. 

Considerant que el propi sancionat va oferir l’examen del seu propi telèfon mòbil 
perquè es podés fer un seguiment de l’activitat de les trucades o d’utilització del 
mateix (trucades, Whatsapp, youtoube..) en aquell interval de temps que indica la 
denúncia, i aquest oferiment no es va acceptar. 

Considerant que cal aplicar les normatives amb la màxima prudència i equitat, i que 
en el present cas, ni hi ha proves suficients de la utilització del mòbil, ni tampoc es 
pot considerar com a sancionable el fet de tenir un porro dintre del propi vehicle, 
(considerat una propietat privada), que anava destinat a consum propi i que no havia 
estat ni tant sols encès. 

A la vista dels fets i raonaments anteriors, i atenent als principis d’equitat i 
proporcionalitat, el Defensor de la Ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisin les dos denúncies formulades contra el queixant, en atenció als fets i 
raonaments anteriors, s’anul·lin les mateixes i es deixin sense efecte. 
Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/307 

DECISIÓ 

En data 5 de novembre de 2018, el ciutadà AJF es persona a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i presenta queixa contra l’Ajuntament, per haver-lo sancionat per 
passar més de tres vegades des de la Pl. Catalunya al Barri Vell, sense la 
corresponent autorització. 

Vist que segons la butlleta de sanció, número D0155622 les dades son les següents: 
Lloc, dia i hora:  Plaça Catalunya, 6, el dia 17 de juliol de 2018, a les 14.16h. 
Fet denunciat: No respectar el conductor d’un vehicle, un senyal de circulació 
prohibida.  
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El ciutadà actua en nom d’una empresa que es dedica a la recollida de runes, i que 
disposa de la pertinent autorització per part de l’Ajuntament per realitzar tal activitat. 

Vist que efectivament, desprès d’aquesta denúncia, l’empresa objecte de sanció ha 
demanat i ha obtingut l’autorització per accedir al Barri Vell, on hi ha l’obra, per a la 
que havia estat autoritzada la presència dels seus camions, per a la recollida de 
runes o transport de materials. 

Que l’entitat denunciada va formular les al·legacions corresponents, on 
essencialment manifesta la seva sorpresa per haver estat sancionada desprès d’haver 
obtingut l’autorització del propi Ajuntament per accedir al barri Vell i retirar runes, tot 
creient que el permís dels seus camions per passar a recollir les runes era implícit, ja 
que no se li va comentar al moment de fer aquest tràmit a l’Ajuntament. 

Considerant que és obligació de l’administració municipal donar la màxima 
informació, amb precisió i claredat, especialment quan, com en aquest cas, es pot 
interpretar que un permís comporta necessàriament l’altre. Des del sentit comú, no 
sembla raonable que s’autoritzi la recollida de runes d’una obra determinada, i no es 
doni el permís necessari per accedir-hi, circumstància que no implicava cap cost 
addicional ni problema per a l’empresa sol·licitant. 

Considerant que els fets exposats posen de relleu per una banda la bona fe de 
l’empresa queixant, que no podia imaginar, sense  la informació pertinent, que si se 
l’autoritzava per recollir les runes d’una obra autoritzada en un edifici del Barri Vell, 
no pogués passar amb els seus vehicles per tal finalitat. I per altra banda, sembla 
raonable que els funcionaris que tramiten tals autoritzacions estiguin degudament i 
eficaçment coordinats, de manera que el ciutadà o entitat sol·licitant d’un determinat 
permís, com era el cas, no hagi d’acudir a dues finestretes pel mateix motiu, i que se 
li comuniqui tot el necessari per actuar d’acord amb la normativa. 

Considerant aquests fets i circumstàncies, i partint dels principis que informen les 
decisions i actuacions del Defensor de la Ciutadania, com son l’equitat, la 
proporcionalitat i la Bona Administració, en aquest cas concret, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi el procediment seguit en el cas que exposa el queixant, en nom de la 
societat o empresa ETAJ SL, i s’acordi anul·lar i deixar sense efecte la sanció 
imposada, amb número de butlletí de denúncia D0155622. Tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/308 

DECISIÓ 

En data 5 de novembre de 2018 s’ha rebut a l’Oficina del Defensor queixa formulada 
per la senyora EPC, contra la imposició d’una sanció, per suposat estacionament 
indegut a l’Avinguda Montilivi, en una zona temporalment prohibida en motiu d’un 
partit del Girona CF. 

Segons la butlleta 50488955 emesa per l’agent sancionador, les dades de la mateixa 
son les següents: 
 
Lloc, dia i hora: Avinguda Montilivi, 83, 17 de setembre de 2018, a les 18.00h  
Fet sancionat: Estacionar en zona temporalment prohibida  
Import sanció: 90€ 

La ciutadana al·lega que va ser sancionada en una zona on habitualment hi aparca, 
doncs la seva filla viu molt a prop, i en aquesta ocasió també ho va fer, sense 
adonar-se de cap indicació visible que prohibís l’estacionament i tampoc estava 
assabentada que aquest dia jugava el Girona. 

Quan va arribar a casa seva va veure que li havien posat una multa i a l’endemà va 
tornar al lloc per veure quin tipus de senyalització prohibitiva hi havia i va veure que 
en un pal molt elevat, hi havia un foli que prohibia l’estacionament en ocasions 
d’esdeveniments esportius.  

Considerant que quan estem davant de limitació temporal de drets  i de possibles 
sancions, és del tot imprescindible la màxima transparència i comunicació, no només 
a les entitats i organismes que articulen la vida social, sinó directament a la 
ciutadania en general.  

Considerant que el Defensor ha dirigit una recomanació a l’Ajuntament aconsellant 
que, a banda d’informar a diferents agents implicats i afectats per el Futbol, com 
puguin ser CAP Montilivi, Institut, Universitat,  GEiEG, Escola Font de l’Abella, 
Residència geriàtrica, Ajuntament, ... també creu que seria important donar major 
visibilitat a les senyals i panells informatius al carrer, sobre les limitacions o 
prohibicions per estacionar a la via pública, i espais propers al camp de Futbol del 
Girona CF, per tal que els ciutadans i ciutadanes que viuen sense estar pendents 
d’aquests esdeveniments esportius, se’n puguin assabentar.   

Considerant el conjunt les raons exposades i les circumstàncies del cas, i partint de 
l’aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, i constatada la bona fe de la 
persona queixant, el Defensor fa la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que a la vista de les circumstàncies, i atenent al principi de bona Administració,  es 
procedent revisar l’expedient amb número de butlleta 50488955 objecte de queixa i 
deixar sense efecte la mateixa, amb totes les conseqüències legals i administratives 
que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/322 

DECISIÓ 

En data 14 de novembre de 2018, el ciutadà BBZ presenta queixa contra el 
procediment de notificació d’una sanció, que creu arbitrària, en no fer-se en el 
mateix moment de la denúncia, en el lloc dels fets, sinó que n’ha tingut coneixement 
de la mateixa quan ja estava en via executiva. 

Segons la butlleta de sanció número 50494845, les dades que originaren l’acció i 
decisió de sancionar son les següents: 
 
Lloc, dia i hora: Avda. de França, el  6 de febrer de 2018, a les 20.49h  
Fet denunciat: No obeir les ordres de l’autoritat en servei de trànsit (No retirar el 
vehicle del carril de circulació quan l’agent li demanà que el retirés). 

Vist que el queixant al·lega que ell no va desobeir l’agent en qüestió, i explica que 
aquell mateix dia, a les 20.45h se li va imposar una sanció (butlleta 50494842) de 
200 € i 3 punts del carnet de conduir per haver utilitzat un dispositiu mòbil mentre 
conduïa per l’Avinguda de França. 

Vist que el sancionat, en data 9 de febrer de 2018, després d’acollir-se a la 
possibilitat d’abonar la sanció amb la bonificació del 50%, va formular queixa a 
l’Oficina del Defensor, per disconformitat amb la sanció per conduir utilitzant 
telefonia mòbil, i que en aquell escrit va fer constar que l’agent que el va sancionar, 
abans de marxar li va dir que “possiblement rebria un altre regal més endavant”. 

Vist que l’adreça que el reclamant fa constar a la seva queixa coincideix amb el que 
ja feia constar a la queixa del 9 de febrer de 2018, és a dir, Avda, Sant Francesc,XX 
de La Bisbal d’Empordà.  
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Considerant que el tracte dels agents municipals ha de ser equànime i respectuós, no 
donant peu a entendre que actuen de manera arbitrària i discriminatòria, i a més han 
d’actuar respectant el principi de proporcionalitat. 

Considerant que en el present cas, no te explicació lògica que el ciutadà s’hagi 
assabentat de la segona sanció, suposadament per desobeir les instruccions d’un 
agent, 9 mesos desprès del suposat incident, i ja per via executiva, quan no ha variat 
la seva situació respecte a la que tenia en data 6 de febrer de 2018, sense que, vista 
l’experiència de molts altres casos, es pugui considerar imputable al ciutadà les 
deficiències que reiteradament es donen en la prestació del servei de Correus. 

Considerant que no sembla massa justificat que desprès d’imposar una denúncia per 
utilització indeguda de telefonia mòbil, sense que en aquell moment es fes intent de 
notificar al ciutadà una segona denúncia, amb posterioritat se li imposi una nova 
sanció, que no queda plenament justificada, ni sembla respondre a un incident de 
desobediència que no s’ha especificat en cap moment, i que es basa exclusivament 
en el privilegi de la presumpció de veracitat de l’agent. 

El Defensor, examinats els fets exposats, i valorades les circumstàncies concurrents, 
amb la pretensió de mantenir principis com el de proporcionalitat i el de no 
discriminació, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisi la decisió de l’Ajuntament respecte a la sanció imposada, butlleta 
50494845, i en aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, anul·li la mateixa, 
amb totes les conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/328 

DECISIÓ 

En data 20 de novembre de 2018, la ciutadana FVF, en nom del Instituto de 
Religiosas de San José de Girona, va formular queixa contra la imposició d’una 
sanció, per suposat accés indegut al Barri Vell, fent les oportunes al·legacions i 
aportant determinades proves. 
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Segons la butlleta D0094706 i expedient 1281462, emesa per l’agent sancionador, 
les dades de la mateixa son les següents: 
 
Lloc, dia i hora: Pl Catalunya, 6, el dia 9 de febrer de 2018, a les 9.54 h 
Fet sancionat: No respectar el conductor d’un vehicle, un senyal de circulació 
prohibida. 
Import de la sanció: 200€ 

La queixant al·lega que el mes d’octubre de 2017 li va caducar el permís per accedir 
al Barri Vell i que no se’n va assabentar fins que li va arribar la sanció.  

Que quan la va rebre es va identificar d’immediat com a conductora del vehicle. 

Considerant que, efectivament, el reclamant viu al Barri Vell, que disposava de la 
corresponent autorització per entrar i estacionar al Barri Vell i que amb motiu de la 
sanció va renovar l’autorització. 

Considerant que, com en una recomanació d’ofici recent, el Defensor de la 
Ciutadania ha insistit en que, des de Mobilitat, cal avisar de la caducitat i de la 
necessitat de renovar l’autorització del permís d’accés o d’estacionament al Barri Vell, 
ja que l’Ajuntament disposa de les dades dels vehicles autoritzats i de la data de la 
seva caducitat. 

Considerant el conjunt les raons exposades i les circumstàncies del cas, i partint de 
l’aplicació del principi d’equitat i de proporcionalitat, i constatada la bona fe de la 
persona queixant, que ha renovat d’immediat la corresponent autorització, el 
Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que a la vista de les circumstàncies, i atenent els fets exposats, es procedeixi a 
revisar l’expedient objecte de queixa i anul·lar la sanció amb número de butlleta 
D0094706. Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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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2018/DCG/332 

DECISIÓ 

En data 27 de novembre de 2018 compareix davant el Defensor de la ciutadania el 
senyor ACP i manifesta la seva discrepància respecte a la imposició d’una sanció per 
suposat estacionament en carril de circulació. 
 
Vist que segons la butlleta de sanció, número 50491820 les dades son les següents: 
 
Lloc, dia i hora:  Cr. Manel Bonmatí i Romaguera, el 27 de juny de 2018, a les 14:52 
hores 
Fet denunciat: Estacionar un vehicle en carril de circulació 

Vist que el ciutadà al·lega que va estacionar el vehicle sota les vies, en una zona de 
pàrquing on normalment hi estaciona ell i molta altra gent.  

Vist que aquest espai, està pendent d’urbanitzar i no està ben senyalitzat.  

Vist que segons les dades contingudes a la butlleta de sanció es fa constar que la 
causa de la mateixa era estacionar un vehicle en carril de circulació, quan el ciutadà 
constata que estava estacionat sota les vies, en una zona destinada a pàrquing i que, 
en tot cas, no és un carril de circulació.  

Considerant que es necessari que les senyalitzacions municipals que atorguen o 
limiten drets estiguin ben definides i no es prestin a confusió, ni a males 
interpretacions o dubtes, com el que en aquest cas s’ha produït. 

Considerant que en el cas que estem tractant sembla evident que la persona 
sancionada va estacionar en un lloc on, com a mínim, és confús pel que fa a la 
senyalització i que en el cas de procediments sancionadors és exigible la màxima 
claredat pel que fa a la limitació de drets i a la imposició de sancions. 

Ateses totes aquestes circumstàncies, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es procedeixi a revisar l’expedient sancionador del ciutadà ACP, i un cop 
constatada la deficient senyalització on va estacionar, es corregeixi tal deficiència i es 
deixi sense efecte la sanció imposada, tot això amb les conseqüències legals i 
administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/333 

DECISIÓ 

En data 27 de novembre de 2018, el ciutadà PBB s’ha personat a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania i ha presentat queixa contra varies sancions imposades per 
no haver-se considerat vàlida la seva targeta de reserva d’estacionament per a 
persones amb mobilitat reduïda.  

Sembla ser que la causa de les sancions eren imputables a la forma poc entenedora 
amb que, la targeta que l’autoritza a estacionar en llocs destinats amb persones amb 
discapacitat, havia estat expedida pel Consell Comarcal de l’Estany.   

Posteriorment, el queixant va acudir al Consell Comarcal i allà varen fer les esmenes 
oportunes, expedint-li una nova targeta, amb el número d’identificació correcte, i fins 
i tot li varen comunicar que des del mateix Consell Comarcal enviarien la 
documentació correcta a l’Ajuntament de Girona per tal que corregissin els 
expedients sancionadors. I així ho varen fer. 

Això ha motivat que des d’Alcaldia es dicti un Decret que deixa sense efecte el 
procediment sancionador per ús fraudulent de la targeta que tenia el queixant, tot 
anul·lant el rebut de liquidació 20183217085ST09L000056. 

Considerant que ha quedat degudament acreditat que el queixant, PBB, és titular 
d’una targeta de reserva d’estacionament per a persones amb discapacitat, 
plenament vigent, que l’autoritza a estacionar en llocs destinats a persones en tal 
situació, i que el problema existent respecte a la mateixa no era imputable al seu 
titular, sinó a un simple error de l’organisme que l’havia expedit, que ja ha estat 
esmenat i comunicat a l’Ajuntament de Girona, que ja ha anul·lat la sanció generada 
per mal ús.  

Considerant que això deixa sense validesa les sancions que s’hagin pogut imposar al 
ciutadà PBB, és precís revisar-les i deixar-les sense efecte.  

A la vista dels fets i raonaments anteriors, i atenent els principis d’equitat i justícia, el 
Defensor de la Ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, en atenció als fets i raonaments anteriors, es revisin les denúncies que pugui 
tenir el senyor XXX, en motiu d’exposar una targeta de reserva d’estacionament 
desgastada i amb les dades il·legibles i, en tractar-se d’un error aliè a la seva 
voluntat, es deixin sense efecte.  

Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  
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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 

2018/DCG/343 

DECISIÓ 

En data 3 de desembre de 2018, el ciutadà ESS es persona a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania i presenta queixa contra l’actuació de l’Ajuntament en via de 
constrenyiment, per dues suposades sancions, corresponents a les butlletes 
50487471 i 50446688. 

Per rebuda la queixa, hem fet les necessàries gestions, hem estudiat el cas i hem 
analitzat totes les circumstàncies explicitades, tant les que figuren el citat expedient 
administratiu, com les al·legades pel reclamant. 
 
Vist que segons la butlleta de sanció 50487471, els fets que originaren l’actuació 
administrativa sancionadora son les que s’indiquen a continuació: 
 
Lloc, dia i hora: C/ Campcardós,1, 13 de març de 2018, a les 16.05h 
Fet denunciat: Estacionar en reservat per a minusvàlids generant una denúncia per 
ús fraudulent. 

Vist que segons la butlleta de sanció 50446688, els fets que originaren l’actuació 
administrativa sancionadora son les que s’indiquen a continuació: 
 
Lloc, dia i hora: C/ Puigneulós,X , 6 d’abril de 2018, a les 16.10h 
Fet denunciat: Estacionar més de 72 hores seguides en el mateix lloc 

Vist que el senyor ESS va formular al·legacions i recurs de reposició contra les 
sancions imposades el dia 11 de juny de 2018, a resultes del qual, es dictà un Decret 
d’Alcaldia, el 11 de juliol de 2018, pel que s’estimava el recurs de reposició del 
ciutadà reclamant. 

Vist que el queixant al·lega que, tot i haver-se estimat el seu recurs de reposició, el 
27 de novembre de 2018 ha rebut la providència de constrenyiment respecte a les 
dues sancions anteriorment referides. 
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Considerant que està degudament acreditat que el propi Ajuntament, per Decret 
d’Alcaldia, ha reconegut la inexistència d’us fraudulent de la targeta de minusvàlid i 
que per tant ha quedat anul·lada tal sanció. 

Considerant que és del tot inadmissible que un ciutadà hagi de recórrer per esmenar 
el que és simplement un error de la pròpia administració municipal, per 
descoordinació inexplicable i injustificada, ja que com preveu la mateixa legislació 
administrativa, d’ofici, l’administració hauria de corregir tal equivocació. 

Considerant que la persona queixant no nega el fet d’haver estat estacionat més de 
72 hores en el mateix lloc, de manera continuada, sinó que simplement diu que 
ignorava tal norma, i que per tant en aplicació del principi de dret que la ignorància 
de les lleis no exonera del seu compliment. 

El Defensor de la Ciutadania, en base als fets, raonaments i circumstàncies descrites, 
i atenent els principis de proporcionalitat i Bona Administració, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que amb urgència, i donant compliment al mateix Decret d’Alcaldia de data 11 de 
juliol de 2018, s’anul·li el procediment de constrenyiment iniciat contra el queixant, el 
que fa a la butlleta de sanció 50487471, tot retornant l’import embargat, i en el seu 
cas es mantingui la sanció de la butlleta 50446688, per les raons exposades.  

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 

2018/DCG/344 

DECISIÓ 

En data 3 de desembre de 2018, el ciutadà JVD es va personar davant del Defensor 
de la Ciutadania i va formular queixa contra un expedient sancionador per infracció 
de la Llei Orgànica 4/2015 de Seguretat Ciutadana (número 2018040274) per 
suposada desobediència a l’autoritat. 

Segons l’expedient sancionador, el dia 6 d’octubre de 2018, a les 16.50h, davant el 
número 24 del carrer Santander el senyor JVD va ser denunciat per desobediència a 
l’autoritat, indicant a l’expedient corresponent que l’esmentat ciutadà va impedir les 
tasques de la grua municipal, quan aquesta anava a enganxar un vehicle que 
ocupava parcialment la sortida/entrada d’un gual. 
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Vist que el reclamant es va acollir al procediment abreujat, havent abonat el 50% de 
la sanció imposada, circumstància que posa fi a l’expedient administratiu, quedant 
oberta la possibilitat d’acudir al Defensor de la ciutadania, com reiteradament hem 
vingut afirmant des de la nostra institució. 

El queixant explica que un seu company i veí havia deixat el vehicle ocupant molt 
parcialment l’accés d’un garatge, sense impedir-ne ni l’entrada, ni la sortida, com es 
podia veure a una de les fotografies del cas. I que el motiu era que la mare del seu 
amic viu al 4rt, 1ª del número 22 del carrer Santander, sense ascensor, i que aquell 
dia l’havia anat a acompanyar, ja que està molt malalta i és portadora d’un aparell de 
respiració, raó per la que havia deixat el vehicle allà. I que quan va veure que 
arribaven els policies el que va fer va ser dirigir-se a ells tot explicant el cas i 
advertint-los que ja estava baixant el propietari del cotxe. Que tot i això la grua 
municipal ja estava fent maniobra per enganxar el vehicle, operació que no va 
finalitzar perquè, tal com estava indicant el ciutadà queixant, el propietari va arribar i 
va retirar el cotxe d’aquell lloc. 

Que els agents, en aquell moment no varen entregar al queixant cap acta ni multa, i 
que varen estar conversant amb ell. Va ser amb posterioritat a aquell dia que el 
ciutadà va rebre la comunicació de l’acta sancionadora per desobediència o 
resistència a l’autoritat i per import de 601 euros. 

Que tant el titular del vehicle, com un veí que va observar tots els fets, asseguren 
que no hi van haver-hi crits, ni alteració de l’ordre o desobediència, ja que el 
queixant es va limitar a comunicar als agents que tinguessin una mica de 
consideració i que esperessin uns segons. I prova d’això és que abans que la grua 
municipal enganxés el turisme, el propietari el va poder recollir i marxar. 

Considerant que el Sr. XA, titular del vehicle, i dos veïns més, aporten testimoni dels 
fets, deixant constància de que en cap moment van veure cap agressivitat, i que el 
comportament en tot moment va ser correcte. 

Considerant que no tota discrepància o paraula pujada de to s’ha d’interpretar com 
desobediència o resistència a l’autoritat, i que sempre hem d’analitzar el context i les 
circumstàncies del cas, per impedir una sanció injusta o un acte d’autoritarisme, del 
que el ciutadà difícilment es pot defensar, donada la presumpció de veracitat de que 
disposen els agents. 

Considerant que, objectivament, l’incident inicial, que era que un vehicle ocupava 
molt parcialment l’espai d’un gual, es va resoldre amb la presència del conductor, 
que va retirar el seu cotxe, en pocs instants, i que el ciutadà queixant s’havia limitat 
a implorar que la grua s’aturés perquè el seu amic, i titular del vehicle, havia anat a 
acompanyar la seva mare, malalta, al pis 4t, 1ª del nº 22 del carrer Santander. 

Considerant que en els procediments sancionadors, al marge de complir 
escrupolosament les normes, no cal perdre de vista l’element d’humanitat i flexibilitat 
que no han de faltar en les relacions socials, especialment des de la consideració del 
desequilibri existent entre el ciutadà i l’autoritat. 
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Considerant que és necessari partir del coneixement de totes les circumstàncies i fets 
per tal de prendre decisions prudents i objectives, i que l’equitat i la proporcionalitat 
han d’estar sempre presents, especialment quan estem davant d’un expedient 
sancionador. 

Sense altres mires que la d’humanitzar i flexibilitzar l’aplicació de les normatives i les 
decisions municipals, atenent els principis de proporcionalitat i Bon Govern, el 
Defensor formula la següent 

RECOMANACIÓ 

Que es revisi la decisió adoptada en l’expedient sancionador número 2018040274 de 
referència, i en atenció als fets i circumstàncies exposats s’anul·li la sanció imposada, 
amb els pronunciaments que corresponguin, i amb les conseqüències legals i 
administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/350 

DECISIÓ 

En data 12 de desembre de 2018, la ciutadana TBV es persona a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania i presenta queixa contra la forma en que ha finalitzat un 
procediment administratiu, del qual s’ha assabentat en via de constrenyiment, i en 
relació a una infracció de circulació que ella no nega. 

Per rebuda la queixa, hem fet les oportunes indagacions, hem estudiat el cas i hem 
analitzat totes les circumstàncies explicitades, tant les que figuren el citat expedient 
administratiu, com les al·legades per la queixant. 

Vist que segons la butlleta de sanció 50428143, els fets que originaren l’actuació 
administrativa sancionadora son les que s’indiquen a continuació: 
 
Lloc, dia i hora: C/ Esport/Josep Trueta. 23 de maig de 2018, a les 12.37h 
Fet denunciat: Estacionar un vehicle a la vorera, andana...destinats al trànsit de 
vianants. 
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Vist que la queixant al·lega que viu a Girona, al seu domicili del carrer Puig d’Adri,XX, 
domicili on te també inscrit el vehicle de la seva propietat, i que mai abans del 5 de 
desembre ha tingut noticia de cap classe en referència a la sanció imposada, havent 
estat la comunicació de la providència de constrenyiment la primera noticia de tal 
procés. 

Vist que la ciutadana queixant reconeix la infracció comesa, sense posar cap 
objecció, però que la seva disconformitat està en relació al procediment seguit, ja 
que ha rebut correctament la comunicació relativa al constrenyiment, sense que hagi 
rebut cap notificació prèvia, tot i que no ha canviat de domicili, i que el vehicle 
també té el mateix domicili. 

Considerant que no és la primera vegada que el problema de les comunicacions de 
correus crea raonades sospites sobre la irregular forma de portar a terme les 
notificacions a la ciutadania, amb el greu i, sovint, irreparable perjudici que això 
comporta i causa a les persones afectades. 

Considerant que no es bo partir del criteri generalitzat de pensar que la ciutadania 
vol enganyar, com si fos enemiga de l’administració, oblidant que aquesta està al 
servei de la ciutadania i que la transparència i objectivitat s’han de practicar al 
màxim per part de l’administració municipal. 

Considerant que, a la vista de tantes queixes sobre les notificacions del servei de 
correus, sempre a l’inici dels procediments administratius, i quasi mai en els 
procediments de constrenyiment. I en consideració a que quan els ciutadans i 
ciutadanes no neguen els fets objecte de sanció, sinó que simplement es queixen de 
no haver rebut notificació prèvia, per poder acollir-se al procediment abreviat, les 
normatives i l’Ajuntament haurien d’haver previst aquesta circumstància per tal de 
facilitar que la persona denunciada poques pagar acollint-se al benefici d’abonar el 
50%. 

Considerant que la manca d’equilibri entre el poder de l’administració i les 
possibilitats de la ciutadania en front de la burocràcia municipal no pot justificar 
qualsevol resolució, pel fet de que formalment s’han seguit tots els tràmits, si 
realment el ciutadà no ha tingut coneixement, ni accés als mateixos. 

Considerant que la persona queixant no nega l’existència del fet sancionable, i que el 
que demana és que es retrotreguin els efectes al moment de la notificació inicial, i 
poder abonar l’import amb el benefici del 50%. 

El Defensor de la ciutadania, en base als fets, raonaments i circumstàncies descrites, 
formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que es revisin els passos seguits en el procediment sancionador de la butlleta 
50428143, s’anul·li la mateixa retrotraient els efectes de la sanció, degudament 
reconeguda per la queixant, al moment de la notificació inicial, tot facilitant que 
pugui abonar-la amb el 50% de bonificació. Tot això amb les conseqüències legals i 
administratives que se’n derivin.  
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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 

2018/DCG/364 

DECISIÓ 

En data 19 de desembre de 2018, la ciutadana CRM  es persona a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania i presenta queixa per disconformitat amb una sanció 
imposada el 10 de desembre de 2018, en relació als fets i motius que a continuació 
s’indiquen. 

Per rebuda la queixa, hem fet les necessàries gestions, hem estudiat el cas i hem 
analitzat totes les circumstàncies explicitades, tant les que figuren el citat expedient 
administratiu, com les al·legades per la reclamant. 

Vist que segons la butlleta de sanció 50493274, els fets que originaren l’actuació 
administrativa sancionadora son les que s’indiquen a continuació: 
 
Lloc, dia i hora: C/ Josep María Gironella/Manel Bonmatí i Romaguera, el dia 10 de 
desembre de 2018, a les 09.40h. 
Fet denunciat: Estacionar en lloc que es prohibeix parar per senyal vertical. 
 
Vist que el procediment administratiu ha finalitzat, i que per tant queda oberta la via 
per accedir al Defensor de la Ciutadania perquè estudiï  el tema i, en el seu cas, si és 
procedent, formuli la recomanació corresponent. 

Vist que la queixant al·lega que havia estacionat en el lloc indicat a la butlleta de 
sanció, sense impedir ni destorbar la circulació, amb motiu de que portava la seva 
mare a casa seva, la qual te una minusvalidesa del 87% i és titular d’una targeta de 
reserva d’estacionament. Que al costat del lloc on va deixar el seu vehicle, 
momentàniament, hi ha un estacionament per a minusvàlids, però estava ocupat per 
un cotxe que no tenia la targeta corresponent, i que curiosament no va ser sancionat 
per l’agent que la va sancionar a ella. Que el temps d’acompanyar la seva mare, uns 
10 minuts, al seu pis i retornar per retirar el seu cotxe, ja li havien posat la sanció. 

Considerant que la persona queixant no nega el fet d’haver estat estacionat on va 
ser sancionada i que acredita els extrems de que la seva mare te una minusvalidesa 
d’un 87%, que no impedia la circulació, i que disposava de targeta corresponent de 
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reserva d’estacionament, essent el motiu de tal estacionament acompanyar la seva 
mare a casa. 

Considerant que no es bo ignorar les circumstàncies que envolten un determinat fet 
ni deixar de valorar les dades objectives, que concorren en cada cas, des del principi 
de proporcionalitat, i especialment des de l’equitat, principis que inspiren el Defensor 
i que serveixen per humanitzar el tracte amb la ciutadania i flexibilitzar l’aplicació de 
la normativa. 

Considerant que en aquest tema, i tenint en compte el greuge comparatiu, l’espai 
destinat a persones amb dret a estacionar perquè son titulars de targeta de 
minusvalidesa, estava ocupat per un vehicle sense l’esmentada identificació i no va 
ser sancionat, calia haver valorat aquesta circumstància, que en tot moment s’ha 
obviat per l’agent sancionador. 

El Defensor de la ciutadania, en base als fets, raonaments i circumstàncies descrites, 
formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que  es revisi la sanció dimanant de la butlleta 50493274 i en el seu cas, previs els 
tràmits que corresponguin, s’anul·li la mateixa, amb totes les conseqüències legals i 
administratives que se’n derivin.  

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 

 

 

 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
104 

 

 

 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2018 

 
105 

 

 

3.2. Hisenda i Règim Interior 

Expedients: 46 

Hisenda i Règim Interior     

Estat Expedients 

No admès  4 

En tràmit 5 

Trasllat a Altres Síndics 1 

Queixes desestimades 11 

Amb col·laboració de l’àrea 19 

Mediació  0 

Recomanacions 6 

Total 46 

Recomanacions acceptades 

2018/DCG/197 

DECISIÓ 

En data 24 de juliol de 2018, compareix davant del Defensor la ciutadana MCGH i 
formula queixa sobre els tràmits, gestions i retards de l’Ajuntament per resoldre un 
incident ocasionat per membres de la brigada del propi Consistori, i el fet de que 
encara no se li ha abonat l’import del dany ocasionat. 

Vist que l’incident a que a fa referència la persona queixant va ser el següent: el 10 
de juliol, la queixant i el seu marit havien llogat una furgoneta per fer el transport-
mudança al domicili on ara han establert la seva residencia, al carrer Sant Miquel, 23, 
baixos de  Girona.  

Estant degudament estacionada la citada furgoneta, va passar el vehicle XXXX, 
propietat de l’Ajuntament de Girona, i conduit per personal de la brigada d’obres, i va 
col·lisionar contra el retrovisor de la furgoneta, arrencant-lo. Inicialment els 
treballadors municipals varen marxar, i va haver de ser la queixant i el seu marit qui 
varen córrer per demanar explicacions als citats empleats, que varen negar, al 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
106 

 

 

principi, que el seu camió hagués col·lisionat, reclamant a veure on era el vidre del 
retrovisor arrencat. Tal vidre va aparèixer dintre de la cabina del camió infractor.  

Vist que la afectada i queixant va telefonar a la Policia Municipal, perquè els 
empleats municipals es negaren a signar qualsevol parte amistós, al·legant que 
només ho podien fer si el seu Cap els autoritzava. Finalment la Policia Municipal va 
comprovar que efectivament el vehicle de l’Ajuntament havia ocasionat la ruptura del 
retrovisor de la furgoneta, i es va redactar el corresponent atestat. Però es va donar 
el fet que a la Policia no els hi apareixia que el vehicle municipal estigués assegurat, 
imputant-lo a un possible error de la pòlissa o un problema informàtic. Així doncs, 
l’agent actuant va comunicar a la queixant i al seu marit que acudissin, el dia 
següent, a la seu de la Policia Municipal i que allà els proporcionarien el número de 
pòlissa i les dades de la Companyia asseguradora del camió municipal. 

Vist que quan compareix la reclamant a la seu de la Policia Municipal se l’informa que 
el camió infractor no tenia assegurança i que no hi poden fer res, aconsellant-los que 
en tot cas vagin a l’Ajuntament i preguntin què es pot fer. 

Vist que la queixant i el seu marit han fet gestions diverses i han intentat entrevistar-
se amb diversos responsables de Via Pública, però fins al moment només han trobat 
que l’Ajuntament no dóna facilitats, i ni tant sols els informa sobre la forma o camí a 
seguir per compensar el dany causat. Fins i tot, desprès de demanar entrevistar-se 
amb algun responsable polític o tècnic acaben rebent l’excusa que les seves agendes 
no estan disponibles. 

Cal dir que el Defensor ha fet diverses gestions i totes les persones responsables de 
l’Ajuntament, consultades sobre aquest incident, han acabat reconeixent l’erroni 
plantejament respecte a aquestes persones i el greuge injust de fer perdre hores en 
gestions innecessàries, especialment quan està totalment acreditat que l’únic 
responsable del dany és el propi Ajuntament. 

Considerant que s’ha de lamentar profundament que una institució o administració 
pública no compleixi amb les exigències legals que tant escrupolosament s’exigeix a 
la resta de la ciutadania, i que en casos com el que estem comentant caldria deixar 
de banda excuses burocràtiques, barreres i traves legalistes, i resoldre amb 
promptitud i celeritat el problema creat, injustament. Així ho exigeix el principi 
d’equitat i de justícia al que tant apel·lem en les nostres recomanacions, de forma 
persistent i reiterada.  

Considerant que no te gaire fonament iniciar tot un procediment de responsabilitat 
patrimonial per fer pagament del dany acreditat, imputable exclusivament a 
l’Ajuntament, i així perllongar en el temps la manca de solució del problema, amb 
emparament exclusiu de raons burocràtiques i completament il·lògiques. 

Considerant que, també cal posar de relleu que el comportament dels empleats 
municipals, responsables de la conducció del camió i dels responsables de tenir al dia 
l’assegurança corresponent, no mereixen cap elogi, sinó al contrari, haurien d’haver 
estat amonestats per una actuació mancada de consideració als drets aliens i 
contaria a la mínima ètica social. 
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Considerant que no hi ha contradiccions entre les parts, que els fets son clars i 
objectius i que el dany fet cal reparar-ho amb celeritat. 

El Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que amb la màxima rapidesa, i sense excuses o dilacions injustificades, siguin de 
caràcter procedimental o burocràtiques, es compensi al senyor XXX titular del vehicle 
sinistrat i espòs de la senyora XXX, que és qui presenta la queixa, del dany acreditat i 
de la pèrdua innecessària de temps, a resultes de l’incident a que es fa referència 
anteriorment, i es doni la corresponent ordre de pagament amb la major celeritat 
possible, observant les garanties necessàries, però atenent especialment l’obligació 
de donar exemple com a administració pública de compensar i pagar pel dany 
ocasionat a la ciutadana queixant. 

Que s'adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui 
per mitjà de la revocació o de la rectificació d'errors d'acord amb l'article 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 

2018/DCG/200 

DECISIÓ 

En data 9 de juliol de 2018, el ciutadà  AFB formula queixa contra la denegació per 
part de l’Ajuntament de fer-li entrega de la llista de persones que hi han 
empadronades en un habitatge de la seva propietat. 

Vist que el referit ciutadà acredita haver llogat un pis de la seva propietat, amb 
contracte, a dos persones i que a l’Ajuntament s’ha assabentat que al referit 
habitatge figuren 9 persones empadronades. 

Vist que havent-se posat en contacte amb el Departament d’Estadística de 
l’Ajuntament l’han informat que ells no poden donar-li les dades de les persones que 
figuren empadronades en el pis de la seva propietat, sense el consentiment de les 
persones empadronades, en base a la normativa referent a la protecció de dades 
personals. 

Vist que la normativa que regula l’empadronament és molt estricta pel que fa a la 
cessió de dades del Padró, que no es poden cedir a terceres persones, sense 
consentiment de l’interessat, si be es poden cedir a altres administracions públiques 
sempre que les dades sobre residència a domicili siguin estrictament necessàries, 
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com es preveu a la normativa reguladora, i concretament a la Resolució de 16 de 
març de 1015 sobre instruccions tècniques pels ajuntaments, sobre gestió del Padró 
Municipal: 

“8.1 acceso a los datos padronales. 

El Padrón municipal es un registro administrativo que contiene datos de carácter 
personal y, como tal, está sujeto a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que define el concepto de 
interesado y regula su derecho de acceso, así como la comunicación de los datos a 
terceros. 

8.2 cesión de datos padronales (comunicación de datos a terceros). 

La cesión de datos padronales se encuentra regulada por el artículo 16.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los siguientes 
términos: Los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones 
Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les 
sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente 
para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También 
pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en 
los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia 
en la materia. 

La interpretación restrictiva que, en opinión de la Agencia Española de Protección de 
Datos, debe hacerse de este artículo determina que sólo podrán cederse, sin el 
previo consentimiento del afectado, los datos del Padrón relativos al domicilio o la 
residencia de una relación de personas facilitada por la Administración Pública 
solicitante, siempre que esta información le sea necesaria para el ejercicio de sus 
respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el 
domicilio sean datos relevantes. 

Fuera de estos supuestos, la cesión de los datos padronales se rige por lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, según el cual los datos de carácter personal sólo podrán 
ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo 
consentimiento del interesado, salvo en las excepciones contempladas en su 
apartado 2. 

En caso de duda los Ayuntamientos podrán dirigirse a la correspondiente Agencia de 
Protección de Datos, por ser los organismos competentes en la materia, existiendo 
respecto a la cesión de los datos padronales diversos informes en la página web de 
la Agencia Española.” 

Considerant que el propietari legal i registral d’un habitatge té un interès legítim en 
poder saber qui hi ha vivint i empadronat a la seva propietat, i que és de sentit comú 
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que sol·liciti de l’Ajuntament la corresponent informació sobre tal extrem, donat que 
és més que evident que te un interès degudament acreditat. 

Considerant també, que la normativa sobre protecció de dades personals és molt 
limitativa sobre la qüestió de cessió de dades, fins a l’extrem de posar en perill 
l’exercici d’altres drets tant importants com el de la protecció de dades, al marge de 
dirigir alguna consulta a l’Agència Catalana o l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, caldria poder facilitar al referit propietari de l’habitatge una certificació sobre 
l’existència de l’empadronament del nombre de persones que figuren inscrites en el 
Padró Municipal amb domicili en l’habitatge de la seva propietat. Caldria preguntar-se 
també si l’Ajuntament ha comprovat, o ha demanat els inscrits com a residents en tal 
domicili, alguna documentació acreditativa del seu dret, sabent que ja hi vivien 2 
persones amb contracte. 

En consideració a les circumstàncies i fets exposats,  formulo la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, tot respectant les exigències imposades per la normativa de protecció de dades, 
s’atengui la petició del ciutadà queixant, legítim propietari d’un habitatge, que havia  
llogat a dos persones, i que es troba amb la sorpresa de que s’hi han empadronat 7 
persones més, sense que ell hagi tingut coneixement, ni ho hagi consentit, i se li 
remeti l’oportuna certificació sobre l’extrem indicat, per tal que pugui exercir els seus 
drets, d’acord amb la legislació vigent. 

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 
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2018/DCG/302  (Veure 360-O)  

Recomanacions rebutjades 

2018/DCG/183 

DECISIÓ 

En data 6 de juliol de 2018, la ciutadana COM s’ha personat davant del Defensor i ha 
formulat queixa sobre el tracte i condicions noves imposades per l’Ajuntament, sobre 
el pagament aplaçat que la referida ciutadana venia fent des del 2015. 

Estudiat el tema i analitzats els fets, prèvia consulta al personal de Recaptació, així 
com als Serveis Socials, cal fer constar el següent: 

La citada ciutadana, per problemes vinculats essencialment a la seva situació 
econòmica, degut a que des del 2011 o no ha tingut treball, o bé les feines que ha 
realitzat no li proporcionaven recursos suficients, havia acumulat un deute important, 
inassolible, per les seves circumstàncies. Degut a que tenia voluntat d’anar pagant a 
terminis, amb el previ informe dels Serveis Socials, s’acordà amb Recaptació el 
pagament fraccionat, sense interessos ni recàrrecs, norma habitual dels últims anys. 

Consultada l’àrea corresponent de l’Ajuntament, es confirma que se li havia concedit 
el corresponent fraccionament des del 2015, havent abonat aquell any 4 pagaments 
de 50 euros, durant el 2016 4 pagaments de 50 euros i 5 de 100 euros, durant el 
2017 10 pagaments de 100 euros i, a principis del 2018 2 pagaments de 100 euros. 

Vist que al febrer del 2018, quan la ciutadana acut a l’Ajuntament per seguir abonant 
la part acordada, una treballadora de la Recaptació Municipal li comunica que hi ha 
hagut canvi de criteri per part del Tresorer, i que a partir d’ara hauria de pagar el 
deute restant en un termini màxim de 4 anys, però amb interessos i recàrrecs, i que 
qualsevol incompliment serà motiu de l’embargament directe. 

Vist que els fets posen de relleu l’existència d’un informe del Serveis Socials, que 
indiquen i remarquen una situació econòmica i personal de la ciutadana amb perill 
d’exclusió social. Que es tracta d’una persona amb una minusvalidesa del 55%, i que 
no obstant això no ha deixat de buscar feina, havent tingut sempre la voluntat de 
fer-se càrrec dels seus deutes, i que a mida que ha pogut, quan ha tingut feina ha 
vingut pagant d’acord amb el que s’havia acordat. Que quan ha deixat de pagar ha 
estat per falta de treball i d’ingressos. 

Considerant que l’equitat és un principi fonamental per fer que la justícia no 
desaparegui de les relacions entre administracions i ciutadania, fent viable i possible 
considerar les circumstàncies que travessen les persones per calibrar l’oportunitat, i 
fins i tot la necessitat de facilitar que la duresa de les normatives no impedeixin o 
facin inviable el compliment de les càrregues o deutes. 
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Considerant que és lloable la defensa de l’erari públic, però que també és necessari 
que l’Administració Municipal mantingui certa flexibilitat i que no perdi mai el sentit 
últim d’humanitat en la seva relació amb la ciutadania, havent de considerar les 
circumstàncies de cada cas per evitar situacions absurdes o fins i tot injustes. 

Considerant que, a criteri del Defensor, el canvi de criteri, en ordre al futur no pot 
condicionar, ni anul·lar els acords previs existents, especialment quan estem parlant 
de situacions difícils i lamentables, com és el cas que ens ocupa, en el que s’ha posat 
de relleu la bona voluntat i el sacrifici que la ciutadana ha vingut fent i que vol 
continuar fent per abonar el seus deutes a l’Ajuntament. 

Analitzats aquests fets i circumstàncies, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que atès que la senyora la senyora XXX, afectada pel canvi de criteri del Tresorer, 
sempre que ha tingut treball, ha vingut complint amb el pagament dels terminis 
fraccionats i acordats per l’Ajuntament, amb informe favorable dels Serveis Socials, i 
que, ara que te treball, vol seguir abonant uns 100 euros mensuals, se li permeti i se 
l’exoneri d’haver de pagar el referit deute amb recàrrecs i interessos, com havia estat 
acordat fins al febrer de 2018. 

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 REBUTJADA 

Recomanacions pendents 

2019/DCG/19 

DECISIÓ 

En data 25 de gener, la ciutadana CMC es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i presenta una queixa contra la denegació de la bonificació de la taxa del 
servei de recollida i gestió de residus de l’habitatge que ocupa, amb contracte, per 
entendre que reuneix tots els requisits legals. 
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La citada ciutadana va fer la petició a Gestió Tributària, com corresponia, sol·licitant 
la bonificació referida al·legant com a causa principal no disposar de suficients 
recursos econòmics. 

Vist que l’Ajuntament, desprès dels tràmits corresponents li ha notificat la denegació, 
per Decret de 4 de desembre de 2017, fonamentant la mateixa en dues causes: tenir 
un deute pendent amb l’Ajuntament i disposar d’altres immobles.  

Vist que la ciutadana queixant és beneficiaria d’un habitatge social, propietat de 
l’Ajuntament, ubicat a Mas Ramada, C/ Guadiana , XX, pel que abona un lloguer de 
140 euros mensuals i que treballa a temps parcial, percebent un salari mensual de 
529 euros. 

Vist que el pare de la queixant, (q.e.p.d.), propietari de l’habitatge nº 40 de Vilaroja, 
al morir va deixar en herència tal casa. I que el 52%, i l’usdefruit és de la mare, que 
encara viu i habita la dita casa, i que el 48% pertany, teòricament a parts iguals als 
quatre germans. És a dir que la queixant, teòricament seria titular d’un 12% de 
l’habitatge dels seus pares, en el que continua vivint i gaudint de l’úsdefruit, la seva 
mare i algun altre germà. 

Vist que el deute a que es referia Gestió Tributària feia referència a una factura 
d’aigua, que ja ha estat abonada. 

Considerant que en alguna altra ocasió el Defensor s’ha pronunciat sobre un tema 
similar, aconsellant l’Ajuntament que cal analitzar cada situació i cada cas, tot 
valorant les diverses circumstàncies, especialment la realitat econòmica de la 
persona afectada, la insuficiència de recursos i els mitjans reals dels que disposa. 

Considerant que la decisió de Gestió Tributària queda emparada per la formalitat 
legal, però que el paper del Defensor és reflexionar sobre els problemes que se 
sotmeten a la seva consideració i procurar cercar la millor i més justa solució, partint 
de principis tant fonamentals per a la convivència com son la proporcionalitat, 
l’equitat i la no discriminació. 

Considerant que moltes vegades les administracions públiques, i el nostre propi 
Ajuntament, emparades en les simples formalitats legals, deixant de banda situacions 
i casos concrets, adopten decisions que resulten incomprensibles o poc justificades si 
tenim en compta la realitat social existent. 

Considerant que el sentit últim de justícia i el propi sentit comú ens alerten de la 
possibilitat de que podem cometre una injustícia si apliquem la literalitat d’una 
determinada normativa, com ho hem vist i ho estem vivint sovint. I per evitar això, 
és precís que quan es presenta una reclamació/queixa no ens limitem a escudar-nos 
en les simples formalitats legals, sinó que hem d’analitzar el context real i concret de 
cada cas. 

Considerant que en el cas que ens ocupa, ens trobem davant una persona que 
gràcies a l’ajuda i protecció de l’Ajuntament, disposa d’un habitatge social, ha sortit 
momentàniament de la marginació, ja que abans vivia al carrer, i que no té altres 
ingressos que les rendes del seu treball a temps parcial. I que el fet de tenir la 
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titularitat del 12% d’un habitatge de Vilaroja, sabent que hi viuen la mare i altres 
germans, que la mare, a més te l’usdefruit, i que això no li reporta cap benefici ni 
ingrés en aquests moments. 

El Defensor, sense altra intenció que cercar l’aplicació dels principis d’equitat i 
proporcionalitat, formulo la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per tal de garantir els principis d’igualtat i no discriminació en ordre a la 
concessió de la bonificació de la taxa del servei de recollida i gestió de residus de 
l’habitatge que ocupa la ciutadana CMC, considerant la situació econòmica real de la 
mateixa, es revisi el Decret pel que se li denega tal bonificació, i s’acordi atorgar-li tal 
benefici, mentre perduri la situació de penúria econòmica, base de la seva petició. 
Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/224 

DECISIÓ 

En data 24 d’agost de 2018, la ciutadana MCB, s’ha personat davant del Defensor de 
la Ciutadania mostrant la seva disconformitat amb les exigències de l’Ajuntament per 
poder-se empadronar al domicili dels seus pares a Pedret, XX, primer pis, raó per la 
que formula queixa. 

Malgrat portar temps intentant obtenir el seu empadronament a l’habitatge habitual 
dels seus pares, malgrat estava en avançat estat del seu embaràs, preocupada per 
obtenir aquest document administratiu per poder empadronar també el nadó, que ja 
ha nascut, no se li han facilitat les coses des de l’Ajuntament, tot oposant al seu dret 
l’excusa de l’existència d’una llicència d’obres caducada i la manca de la llicència de 
primera ocupació. 

Vist que l’habitatge en qüestió no és de nova construcció, que en ell viuen els pares 
de la ciutadana des de fa molts anys, amb els corresponents subministraments 
d’aigua i llum, com la resta de veïns del mateix bloc de pisos, que paguen els seus 
impostos i taxes. 
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Vist que la única excusa utilitzada per l’Ajuntament per negar-se a empadronar en 
aquest domicili a la persona queixant és que, segons ha informat l’Àrea d’Urbanisme, 
a tal habitatge es varen realitzar obres, inicialment amb llicència i finalment, tot i 
haver caducat la llicència, per reformar i millorar les condicions de tal habitatge. 

Considerant, com he expressat en alguna altra ocasió,  que 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.  

Considerant que limitar el dret a empadronar-se en una habitatge que reuneix totes 
les condicions d’habitabilitat i salubritat, malgrat hi hagi hagut infracció de 
determinada ordenança (com el fet d’acabar unes obres amb la llicència caducada) o 
no si li hagi atorgat la llicència de primera ocupació, no està justificat de cap manera, 
contradit el mateix text i esperit de les normes que regulen a Espanya el tema de 
l’empadronament. 

Considerant que 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”.  

Considerant doncs que el dret a estar empadronat no es pot invalidar per les causes 
al·legades, en aquest cas, per l’Ajuntament, havent de recordar, com ja es va 
comunicar en una recomanació anterior, que:  

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.  
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2. Que 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. 

En conseqüència, partint dels anteriors fets i raonaments, el Defensor formula la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que sense més dilacions ni excepcions es procedeix a expedir el certificat 
d’empadronament a la ciutadana MCB en el domicili indicat per ella, on viu amb els 
seus pares, facilitant-li l’exercici dels seus drets i deures com a ciutadana de ple dret 
de Girona, entre els quals el dret a empadronar també el seu nadó i fruir de la 
sanitat pública i demés drets que se’n derivin de tal acte administratiu. 

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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3.6. Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 

Expedients: 3 

 

Estat Expedients 

No admesa 1 

Amb col·laboració de l’àrea 2 

Total 3 
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3.3. Sostenibilitat 

Expedients: 99 

Estat Expedients 

No admès 20 
En tràmit 10 
Queixa desestimada 9 
Mediació  2 
Amb col·laboració de lÀrea 
Trasllat altres sindics 

35 
2 

Recomanacions 21 
Total 99 

Recomanacions acceptades  

2018/DCG/151, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 166, 191, 202, 203, 213 (Veure 
190-O) 

Recomanacions pendents 

2018/DCG/81, 82, 84, 109, 129, 160, 196 (Veure 2018/DCG/214-O) 

2018/DCG/93 

DECISIÓ 

En data 12 d’abril de 2018, la ciutadana NRM, s’ha personat a l’Oficina del Defensor i 
ha presentat una queixa per disconformitat amb una sanció imposada per infracció 
de l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals. 

Vist que concretament, segons l’acta aixecada per la Policia Municipal, el 9 de febrer 
de 2018, a les 9.30h del matí, es fa constar que per part de la queixant, s’ha infringit 
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l’article 48.3 de l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals, degut 
als lladrucs insistents, pertorbant i molestant els veïns. 

Vist que l’Ajuntament va incoar expedient sancionador, finalitzant amb la imposició 
d’una multa de 100 € i essent catalogada com a lleu la infracció comesa, havent 
abonat la ciutadana la sanció amb bonificació, i per tant havent finalitzat el 
procediment administratiu, quedant lliure la via per acudir al Defensor. 

Vist que la ciutadana queixant manifesta que és la primera vegada que s’ha produït 
aquest incident, i que la causa dels lladrucs insistents va ser que una veïna, amb la 
que hi ha diversos conflictes amb la mateixa comunitat de veïns, va estar tocant 
insistentment el timbre de casa seva, on te el seu gos, cosa que va provocar que 
lladrés i es posés nerviós. 

Vist que la sancionada al·lega que ni abans de l’incident, ni desprès s’han produït 
molèsties per part del seu gos a la resta de veïns, i que ha adoptat les mesures 
pertinents per evitar que el seu gos molesti el veïnatge, extrem confirmat pels propis 
veïns. 

Considerant que a l’article 51 de l’esmentada Ordenança municipal de protecció, 
control i tinença  d’animals estableix que si la infracció és lleu i es comet per primer 
cop “es poden dur a terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis 
de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels 
animals, o d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador”. 

Considerant que la proporcionalitat i l’equitat son principis que han de modular i 
humanitzar l’aplicació de les normatives, especialment les disposicions 
sancionadores, tal com des de sempre ve aconsellant el Defensor. 

Considerant que la finalitat última i principal de la regulació municipal és que la 
ciutadania prengui consciència de les seves obligacions com a propietaris d’animals, 
compleixi amb els deures cívics de convivència i tingui censades les seves mascotes o 
animals de companyia, tot evitant molèsties als seus veïns. 

Considerant que com preveu la pròpia ordenança, si es tracta d’una falta lleu i és la 
primera vegada, es podrien dur a terme  actuacions d’educació ambiental, de 
prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la 
protecció d’animals, o d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment 
sancionador. 

Considerant que la ciutadana ha donat mostres suficients de bona voluntat i de  
respectar les normatives, així com de prendre les mesures adients per evitar que el 
seu gos causi noves molèsties al veïnatge. 

Atenent els arguments i fets anteriors, i en base als principis de proporcionalitat i 
equitat, el Defensor de la Ciutadania formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, atès que la ciutadana NRM no ha tornat a infringir l’Ordenança, que ha adoptat 
les mesures adients per evitar que el seu gos causi molèsties als veïns, i que la falta 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
120 

 

 

comesa era lleu i era la primera vegada que passava, es revisi l’expedient i se li 
apliqui, no la sanció de multa sinó les mesures alternatives previstes a l’article 51 de 
l’Ordenança, últim paràgraf, i s’anul·li la sanció imposada, amb número d’expedient 
2018010596, tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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 

2018/DCG/169 

DECISIÓ 

En data  25 de juny de 2018, el ciutadà JCC, es persona a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania i exposa la seva disconformitat i la seva queixa  contra la manca 
d’actuació i de diligència per part de l’Ajuntament, respecte a un problema de sorolls 
al C/ Bisbe Sivilla, originats per la falta d’anclatge,  d’una reixa d’aigües pluvials quan 
passen els cotxes. 

Per rebuda la queixa, el Defensor ha demanat informació a les àrees competents i als 
responsables de l’Ajuntament. Curiosament, d’entrada es plantejava de qui era la 
responsabilitat o la competència, si de la Companyia de les Aigües, d’Urbanisme o de 
Via Pública, extrems que poden ser importants de cara a l’interior del propi 
Ajuntament, però que de cap manera han d’afectar o limitar el dret de la ciutadania, 
que exigeix i te dret a una actuació eficient i diligent del seu Ajuntament per resoldre 
els problemes que afecten els seus drets, com és el dret a no sentir sorolls excessius 
i el dret a l’intimitat. 

El Defensor lamenta que un tema que fa temps que s’ha posat en coneixement de 
l’Ajuntament no s’hagi resolt amb rapidesa i eficàcia, donat que el soroll que es 
produeix en el lloc indicat perjudica els veïns colindants, impedint el seu dret al 
descans i a la intimitat, sense interferències o immissions de fresses com les 
indicades. 

Considerant que des del mateix ajuntament, en un informe d’un arquitecte tècnic, de 
data 25 de gener de 2018, ja s’advertia que l’empresa constructora adjudicatària no 
havia executat correctament l’obra relativa a la instal·lació de la reixa metàl·lica 
instal·lada en el tram del C/ Bisbe Sivilla, 2-10, i que era convenient que fos 
requerida per tal que reparés “l’aferrat del caixó de fosa dúctil al ferm, de forma que 
quedi fixat i no es bellugui al pas del trànsit rodat” 
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Considerant que per motius de descoordinació entre àrees del propi Ajuntament, 
aquesta recomanació es va obviar, i tot i haver-se advertit l’anomalia indicada el mes 
de gener de 2018,  des de l’Area d’ Urbanisme es va fer devolució de la fiança 
depositada per l’empresa encarregada de la reurbanització del C/ Bisbe Sivilla, sense 
requerir a la mateixa que procedís a solucionar el problema detectat pels tècnics de 
la Corporació Municipal, incomprensiblement. 

Considerant que està degudament justificat que hi ha un problema objectiu i real que 
cal solucionar per evitar danys i perjudicis als veïns de la zona, al marge de la 
responsabilitat exigible a l’empresa constructora, és l’Ajuntament qui ha de garantir 
el bon funcionament de les instal·lacions públiques i qui ha de promoure el respecte 
al dret al descans  dels veïns.  

El Defensor, des de la seva responsabilitat de supervisar l’actuació municipal i com a 
garantia de la defensa dels drets de la ciutadania, partint del respecte a la legalitat, 
però al mateix temps del principi fonamental de l’equitat, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que sense més dilació ni excuses, l’Ajuntament, directament, o a través de tercers, 
procedeixi a corregir l’enreixat del C/ Bisbe Sivilla per tal de garantir la seva 
seguretat i el dret al descans dels veïns de la zona, posant remei definitiu al 
problema expressat pels veïns i recollit en aquesta recomanació amb tot això amb les 
conseqüències legals i administratives que se’n derivin.  

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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3.4. Igualtat i Drets Socials 

Expedients: 52 

Estat Expedients 

No admès 2 
En tràmit 14 
Queixa desestimada 9 
Mediació  1 
Amb col·laboració de lÀrea 
Trasllat altres sindics 

21 
3 

Recomanacions 2 
Total 52 

Recomanacions acceptades  

2018/DCG/52 

DECISIÓ 

En data 27 de febrer de 2018, la ciutadana MSFV es persona a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania, exposant la preocupació davant la falta de resposta a una petició 
formulada, per poder deixar de pagar les taxes que genera el dret de parada al 
mercat de la Devesa i al mercat del Lleó. 

Concretament la ciutadana referida te concedida una parada de venda ambulant a la 
Plaça del Lleó els dilluns, dimecres, dijous i divendres, i els dimarts i dissabtes a la 
Devesa. I per un tema de manca de salut i malaltia greu de la seva mare i d’un 
germà que està també en situació d’incapacitat i minusvalidesa es veu obligada a 
deixar momentàniament l’explotació de la parada, per un període de sis mesos, 
perquè ella ha de tenir cura de la mare i del germà. 

Que ha fet l’oportuna comunicació a l’Ajuntament i la corresponent petició de que es 
deixi en suspens el seu dret de parada, i també se suspengui l’obligació de seguir 
pagant les taxes de tal activitat, sense posar en perill que, un cop desaparegui la 
causa de la suspensió, pugui recuperar la parada esmentada. 

Considerant que la persona queixant acredita una causa molt justificada, i que per 
motius humanitaris i de necessitat social i cultural, ha decidit deixar la seva activitat 
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econòmica , durant un període de sis mesos per cuidar de la seva mare (86 anys i 
greument malalta) i del seu germà (67 anys, també incapaç). 

Considerant que les normes que regulen les activitats econòmiques a la Ciutat no 
poden situar-se al marge de les exigències ètiques i del sentit comú, havent de 
preveure situacions com la exposada anteriorment, per facilitar decisions tan dignes 
de mèrit i tant exemplars, com la presa per la ciutadà referida. 

Considerant que una de les conquestes socials de les societats avançades és que des 
de les administracions públiques i les normatives estatals i sectorials es faciliti i 
s’impulsi poder compaginar les obligacions laborals amb la vida familiar. 

Considerant que la petició de la ciutadana és un exemple que cal considerar i 
protegir, i que per tant caldria facilitar administrativament que pugui dedicar-se  a les 
necessitats familiars expressades, sense la càrrega i la preocupació d’haver de 
continuar pagant les taxes pel període que no exercirà l’activitat econòmica indicada. 

El Defensor, partint del principi d’equitat, i de la necessitat de flexibilitzar  i 
humanitzar l’aplicació de la normativa municipal, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que s’autoritzi a la ciutadana MSFV, a gaudir del dret de poder deixar en suspens 
l’explotació de la parada que té concedida al Mercat del Lleó i al Mercat de la Devesa, 
pels motius humanitaris abans expressats, sense que se li exigeixi l’abonament de les 
taxes i amb la seguretat de que, un cop finalitzat tal període, podrà reiniciar la seva 
activitat amb normalitat.  

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 
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Recomanacions pendents 

2018/DCG/311 

DECISIÓ 

En data 5 de novembre de 2018, el ciutadà AFB, formula queixa contra l’Ajuntament  
per dos motius fonamentalment, un, per no facilitar-li còpia d’un expedient 
administratiu, i dos, per no rebre contesta del recurs que va interposar. 

El punt de partida és el problema d’una despesa d’aigua que va generar una 
llogatera d’un seu pis, que va ser declarada en situació de vulnerabilitat pels Serveis 
Socials, i que quan va ser desnonada va deixar pendent un deute de 606,06 € que la 
Companyia d’Aigües no va poder cobrar de la llogatera, i que volia que l’abonés 
directament el propietari del pis. 

El ciutadà afectat per aquesta situació, es va posar en contacte amb el Serveis 
Socials. Aquests varen estar d’acord en que el propietari no havia d’assumir una 
despesa de consum d’aigua, generat per una llogatera declarada en situació de 
vulnerabilitat, i van acordar que l’Ajuntament es faria càrrec d’aquesta despesa, i així 
va ser. 

El ciutadà queixant, davant aquesta circumstància, va demanar per escrit, tenir accés 
a l’expedient tramitat sobre aquesta temàtica i qüestió, ja que entenia que era part 
interessada, però des de l’Ajuntament se li va denegar la còpia de l’expedient en 
base a les limitacions de la legislació sobre protecció de dades, tot i que l’Ajuntament 
sí que li havia demanat a ell mateix les seves dades personals per incorporar-les a tal 
expedient. 

Contra aquesta denegació, el reclamant va formular recurs de reposició el 28 de 
setembre, i posteriorment el va ampliar amb un nou escrit de 5 d’octubre de 2018, 
que fins al moment no ha estat contestat per part de l’Ajuntament. 

L’esmentat ciutadà exposa que la seva llogatera, ja desnonada, durant 2017 havia 
percebut en concepte d’ajuts del nostre Ajuntament més de 9.000 euros, i que en 
aquell any es va treure el carnet de conduir i es va comprar un vehicle. 

Sense entrar en la qüestió dels ajuts percebuts per tal senyora, que suposem ben 
justificats, controlats i gestionats degudament per part dels nostres Serveis Socials, 
cal posar de relleu que el senyor AFB te dret a una resposta al seu recurs, de manera 
fonamentada i motivada. 

Tema diferent és l’accés a l’expedient incoat per l’Ajuntament, als efectes de 
regularitzar un deute, per consum d’aigua de la llogatera, i d’alliberar al  queixant de 
tal deute, que inicialment la Companyia  d’Aigües pretenia cobrar-li a ell. Però si el 
queixant era part de l’expedient, directa o indirectament, caldrà revisar la negativa 
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de l’Ajuntament a donar-li accés a tal expedient, en base a les previsions de la vigent 
llei de procediment administratiu. 

En atenció als fets abans exposats, el Defensor formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en base al principi i obligació de facilitar la màxima transparència, es contesti 
amb objectivitat i motivació, el recurs plantejat pel ciutadà AFB, i es revisi la negativa 
a donar-li accés a l’expedient referenciat, i en tot cas es donin les oportunes 
motivacions d’una decisió o altra.  

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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3.5. Altres recomanacions 

Educació i Esports 

Recomanacions acceptades 

2018/DCG/51 

DECISIÓ 

En data 22 de febrer de 2018, la ciutadana AMS es persona a l’Oficina del Defensor i 
presenta queixa sobre un problema amb les quotes abonades com a abonada i 
usuària de la piscina municipal de Santa Eugènia. 

Examinat el contingut de la queixa, resulta que és un tema de la competència del 
Defensor ja que es tracta d’una reclamació contra una decisió i una pràctica seguida 
per l’Ajuntament i que ha estat prèviament reclamat davant els òrgans corresponents 
de l’Administració municipal. 

Concretament, la ciutadana afirma i acredita que és usuària de la piscina municipal 
de Santa Eugènia des de l’any 1995. Que va nàixer el 30 de maig de 1945, i que en 
data 30 de maig de 2010 es va jubilar amb 65 anys. Que parlant amb altres 
abonades de la piscina es va assabentar que a partir dels 65 anys, automàticament i 
sense haver d’acreditar-ho, ni fer cap tràmit previ, els pensionistes passaven a pagar 
una quota inferior, descompte que a ella no se li va aplicar, raó per la que, en 
diverses ocasions, ha plantejat a personal administratiu i als responsables de la 
piscina municipal, la devolució dels imports abonats de més, durant aquests 7 anys.  

El Defensor, un cop acceptada la queixa, ha demanat informació del cas a l’Àrea 
corresponent d’Educació i Esports, i se li ha fet arribar la següent: 

Que a la fitxa d’inscripció de la ciutadana AMS, per evident i més que ostensible 
error, es va fer constar que havia nascut el 30 de maig de 1995, quan realment era 
el 30 de maig de 1945. Que a partir del 2018, comprovat el fet de la seva edat i 
jubilació, se li ha canviat l’abonament d’Adult per l’Abonament de Pensionista. I se li 
ha contestat que, feta la consulta de la seva petició, als Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament, diuen que no se li ha de retornar cap diner per la diferència entre els 
abonaments esmentats. 

Que desprès de reiterar la seva queixa i reclamació, des de l’Àrea d’Esports s’ha 
tornat a consultar els Serveis Jurídics de l’Ajuntament i “ens contesten que està 
molt clar que no se li ha de retornar res i que si no està conforme que faci 
un Contenciós Administratiu o el que ella vulgui”. 
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Considerant que els fets anteriors posen de relleu que, des de l’inici es va produir un 
error pel que fa a l’edat de l’usuària de la piscina, que sembla imputable a 
l’Administració Municipal, doncs confondre 1995 amb 1945 és fàcil, tot i que no 
sembla viable que una persona amb pocs dies de vida s’inscrigués a tal servei. 

Considerant que segons les pròpies normes municipals reguladores dels preus 
establerts anualment per a l’ús de la piscina municipal contemplen la diferència 
d’abonament entre les persones adultes i les de més 65 anys, jubilades.  

Considerant que la ciutadana des de el 2010 reunia els requisits i condicions exigides 
per acollir-se a l’abonament més beneficiós per a persones de 65 o més anys, sembla 
totalment raonable i justificada la seva petició.  

Considerant que no és propi d’una administració pública actuar arbitràriament i molt 
menys complicar la vida de la ciutadania, sinó en tot cas facilitar de forma correcta el 
seu accés als serveis públics i a la resolució de les seves queixes i problemes amb 
transparència, objectivitat i proporcionalitat. 

Considerant que en aquest cas, el consell dels Serveis Jurídics, sense motivació ni 
explicacions, aconsellin denegar qualsevol reintegrament a la referida ciutadana i que 
la remetin a interposar un contenciós administratiu, quan l’import a abonar per tals 
tràmits judicials serien més onerosos que el benefici reclamat. 

El Defensor, valorant totes les circumstàncies, i partint de l’error inicial imputable a 
l’Administració Municipal, entenent que hi ha causa justa i raonabilitat suficient per 
constatar que s’ha produït un greuge contra la ciutadana queixant, formula la 
següent  

RECOMANACIÓ 

Que, un cop revisat l’expedient relatiu a la usuària de la piscina municipal de Santa 
Eugènia, AMS, i constatats els requisits que li atorgarien el benefici de l’abonament 
anual com a major de 65 anys, jubilada, se li retornin les diferències abonades en 
excés, pel fet de que se li ha seguit cobrant com a adulta des de el 2011, quan 
realment se li hauria d’haver cobrat com a jubilada, tot això amb les conseqüències 
legals i administratives que se’n derivin.  

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 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2018 

 
129 

 

 

Recomanacions pendents 

2018/DCG/269, 329 

DECISIÓ 

En data 27 de setembre de 2018, el ciutadà JCP va dirigir escrit de queixa al 
Defensor de la Ciutadania exposant el problema que afectava a la seva filla i d’altres 
nens inscrits en una activitat municipal de familiarització amb l’aigua, per entendre 
que la decisió de l’Ajuntament vulnera els seus drets. 

Vist que en data 8 de novembre, desprès d’estudiar el tema, aquest defensor es va 
dirigir a l’Alcaldessa interessant-se per la possible solució al problema plantejat, vaig 
dirigir escrit al queixant comunicant-li, entre d’altres coses, el següent: “Un dels 
principis fonamentals d’una societat civilitzada i avançada és promoure la igualtat 
d’oportunitats i facilitar la integració de totes les persones. I l’administració municipal 
ha d’estar en primera línia en aquest terreny”. 

Vist que es va fer una reunió amb l’alcaldessa i el regidor d’Esports, i a la mateixa es 
va prometre que per part de l’Ajuntament s’estudiaria una possible solució de cara al 
curs vinent, però que pel curs actual no semblava viable afrontar la implementació 
de recursos humans i econòmics necessaris per garantir la seguretat dels nens/nenes 
amb determinades necessitats especials a l’activitat aquàtica de les piscines 
municipals on s’havien inscrit a l’inici del curs, tot i que s’estudiarien mesures 
alternatives. 

Vist els queixants varen reiterar, per escrit de 18 de novembre, la queixa relativa al 
fet que per part de l’Ajuntament no s’havia donat resposta a les seves peticions i que 
entenien que es discriminaven els infants amb determinades limitacions, així com 
que tampoc s’havia concretat per part de l’Ajuntament les mesures que adoptaria pel 
curs 2019-2020. 

Algunes famílies amb fills amb necessitats especials, que l’any anterior havien 
participat en el curset del dissabte, dirigit expressament per a infants amb 
necessitats especials, varen decidir fer la preinscripció reglamentària per a les 
activitats fisicoesportives i aquàtiques del curs 2019-2020, segons les bases 
publicades per l’Ajuntament, però en els grups ordinaris. No obstant, l’Ajuntament, a 
través del Servei d’Esports, havent detectat i a la vista dels informes dels 
responsables de tal activitat aquàtica, va incloure els fills dels reclamants en un grup 
especial, que te lloc els dissabtes, dirigit específicament a nens i nenes amb especials 
dificultats o limitacions, sense que els pares ho haguessin sol·licitat. Cal dir que des 
del Servei d’Esports es va telefonar als pares afectats per tal decisió i se’ls va explicar 
la raó de passar els seus fills al grup del dissabte. 

Vist que els pares de les persones afectades per questa problemàtica han mantingut 
alguna reunió amb els màxims responsables de l’Ajuntament, i que, amb 
posterioritat, han manifestat la seva decepció per no haver rebut resposta a les 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
130 

 

 

seves expectatives i peticions, per escrit, ni solució per atendre les necessitats dels 
seus fills durant aquest curs 2018-2019, ni, de moment, pel curs 2019-2020, i que 
entenen que s’han discriminat  els mateixos. 

Considerant que és comprensible i legítim que per part dels pares dels infants 
afectats per determinades limitacions s’aspiri a que des de les administracions 
públiques es faci tot el necessari per facilitar l’accés a les diverses activitats 
públiques, des del compromís d’impulsar la igualtat d’oportunitats i facilitar la 
integració de totes les persones. 

Considerant que, com en moltes altres ocasions ha reclamat el Defensor de la 
Ciutadania, l’Ajuntament ha de donar resposta a les peticions, queixes i reclamacions 
que li son adreçades, en temps apropiat i amb les oportunes explicacions i motius, i 
que no és admissible el silenci o que la resposta es doni molt tardanament. 

Considerant que l’Ajuntament ha manifestat la seva voluntat d’atendre les necessitats 
d’aprenentatge dels fills dels reclamants, incloent-los, inicialment, en el grup de 
necessitats especials organitzat els dissabtes, on hi ha la disponibilitat dels recursos 
humans i econòmics, donat que hi ha d’haver un monitor per nen/nena, i que, 
malgrat entendre el problema, durant el curs 2019-2020 no podran atendre la 
demanda dels queixants per la manca de monitoratge. 

Considerant que en les circumstàncies actuals, que han explicitat els responsables de 
les activitats esportives de l’Ajuntament, degut a la insuficiència de 
monitors/monitores no es podia garantir ni la seguretat ni la inclusió dels fills dels 
reclamants en els cursos ordinaris, sense posar en perill l’aprenentatge i els 
interessos de la resta dels participants. 

Considerant que l’Ajuntament, suposem que degudament informat, assessorat i de 
manera contrastada, va decidir programar i crear un grup de usuaris i usuàries amb 
Necessitats Especials, que es portaria a terme els dissabtes al matí, amb l’oferta de 4 
places i amb la ràtio d’un monitor per participant, oferta que ha estat desestimada 
pels queixants, que reclamen la inclusió dels seus fills/filles en els cursets ordinaris.  

Considerant que en ordre a facilitar al màxim el dret a la no discriminació i per 
afavorir al màxim el dret a la inclusió de totes les persones, en especial quan parlem 
d’infants, cal prendre les mesures adients per donar suport a la lluita contra les 
desigualtats i destinar recursos per fer viable i possible la inclusió social de tothom, 
sense que això vagi en detriment de que cada persona pugui desenvolupar-se en 
funció de les seves pròpies capacitats i necessitats. 

Considerant que l’article 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya  reconeix el dret 
de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària   per al 
desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social. I 
com diu l’article 3 de la Llei 14/2010: l’obligació de vetllar pel respecte efectiu dels 
drets dels infants i els adolescents és una responsabilitat de la família, de tota la 
ciutadania i, molt particularment, de tots els poders públics, que també tenen 
l’obligació de defensar-los i promoure’ls.  
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Considerant que les administracions públiques han de desenvolupar llurs activitats de 
manera que els infants i els adolescents siguin considerats i reconeguts com a 
ciutadans de ple dret, sens perjudici de les limitacions que deriven de la minoria 
d’edat legal. I que han d’exercir les funcions i les competències de promoció, 
d’atenció i de protecció dels drets dels infants, amb relació a cada situació que els 
afecti. I que els poders públics han de garantir el respecte dels drets dels infants i els 
adolescents i han d’adequar llurs actuacions a aquesta llei i a la normativa 
internacional sobre aquesta matèria.  

Considerant que els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i eliminar 
qualsevol discriminació a infants o adolescents per raó de raça, sexe, idioma, religió, 
opinió política o d’una altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, 
condicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientació 
sexual o qualsevol altra condició personal o de llurs progenitors o representants 
legals. Els poders públics han d’identificar d’una manera activa els infants o els 
adolescents que, individualment o en grup, requereixen l’adopció de mesures 
protectores especials per a reduir o eliminar factors de discriminació.  

Considerant que  els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, com es recull 
en l’article 15 de la llei 14/2010, han de donar prioritat en els pressupostos a les 
activitats d’atenció, formació, promoció, reinserció, protecció, integració, lleure i 
prevenció dels infants i els adolescents.  

Considerant que els infants i els adolescents tenen dret a practicar l’esport i a 
participar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur. La participació́ en 
esports de competició ha d’ésser voluntària i els mètodes i els plans d’entrenament 
han de respectar la condició física i les necessitats educatives dels infants i els 
adolescents.  

El Defensor, en base als fets exposats i en consideració del fi primordial de facilitar la 
inclusió y la no discriminació d’infants que presenten determinades limitacions 
físiques o psíquiques, formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en relació a la queixa formulada per les famílies de dos infants que pretenien 
realitzar activitats aquàtiques, en el grup ordinari i no en un grup especial, es 
prengui en consideració tal pretensió, i s’adoptin les mesures adients per facilitar que 
tals infants gaudeixin de la igualtat d’oportunitats i del dret a la màxima inclusió, 
partint, evidentment, de les possibilitats reals, econòmiques i humanes, de que 
disposa l’administració municipal, i que en tot cas es comuniqui a les citades famílies 
la voluntat i decisió explícita de l’Ajuntament respecte a aquesta qüestió. 

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. 
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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 PENDENT 
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4.  
Actuacions d’ofici 
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4.1. Mobilitat i Via Pública (multes) 

2018/DCG/74-O (2017/DCG/73)  

DECISIÓ D’OFICI 

En data 7 de març de 2017, la ciutadana AMAD, actuant en el seu propi nom i en 
nom de la Comunitat de propietaris del carrer Güell,XXX, va dirigir escrit de queixa al 
Defensor, exposant els problemes de la referida comunitat, per manca de medis 
econòmics per fer front a unes reformes, desprès d’haver rebut un requeriment 
municipal perquè procedissin a fer un informe tècnic de l’estat de la façana de 
l’edifici i les mesures a adoptar. 

Els veïns varen dirigir escrit a l’Ajuntament en el que fan constar el problema de 
morositat de la Comunitat, que en aquells moments pujava a més de 23.000 euros, 
tot demanant ajuda per facilitar la correcció de les deficiències i problemes detectats, 
i al·legant que per l’informe tècnic exigit per l’Ajuntament els demanem uns 2300 
euros, dels que no disposen. 

Finalment, a mitjans de març de 2018, l’Ajuntament dicta nova resolució per la que 
requereix a la citada comunitat perquè en el termini d’un mes aporti el dictamen o 
informe tècnic sobre l’estat de les façanes i les patologies i les mesures a adoptar per 
evitar afectacions a la via pública i a la seguretat dels vianants. I al mateix temps 
adverteix de la imposició de multes coercitives. 

Considerant que la situació objectiva de tal comunitat és deplorable des del punt de 
vista econòmic, donada la gran quantitat de morositat existent, sigui per falta de 
civisme d’uns o per dificultats econòmiques d’altres i problemes varis d’altres, i que 
no seria de sentit comú gravar encara més la mateixa amb multes coercitives. 

Considerant que la proporcionalitat ha d’imperar a l’hora d’adoptar decisions 
administratives, especialment quan aquestes impliquen càrregues econòmiques, i 
poden comportar un mal major que el que es pretén corregir. 

Considerant que si la situació de degradació de les façanes representa realment un 
perill i un risc, per caigudes de material, que poden afectar a la integritat física de les 
persones, caldria una actuació urgent i plantejar directament l’execució subsidiària de 
les obres a realitzar, amb les conseqüències i previsions de la legislació vigent, article 
197.4 del Decret llei 1/2010, de 3 d’agost. 

En atenció als fets exposats, i amb la voluntat de contribuir a la recerca d’una solució 
real al problema existent a la comunitat de propietaris del carrer Riu Güell,XXX, per 
la degradació de les façanes i el consegüent perill que pot comportar per a la 
ciutadania, el defensor formula d’ofici la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que en aquest cas, i en d’altres similars, quan els recursos d’una comunitat, o d’una 
persona son escassos i insuficients, per problemes derivats de  la situació laboral i 
econòmica de les persones obligades a realitzar actuacions urbanístiques, s’eviti 
utilitzar  la imposició de multes coercitives, que agreujarien encara més la situació 
econòmica dels requerits, i que s’actuï per l’administració municipal a través de 
l’execució subsidiària, prevista legalment, que té la garantia de repercutir l’import de 
tal execució subsidiària sobre els beneficiats propietaris.  

Tot això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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 

2018/DCG/361-O  

DECISIÓ D’OFICI 

Molts beneficiaris de l’autorització per accedir al Barri Vell, així com per estacionar en 
tal zona, s’han trobat, sovint, sorpresos en rebre la corresponent notificació de multa 
per haver accedit al Barri Vell en més de tres ocasions, dintre d’un trimestre. També 
es dona la circumstància que se’ls ha imposat sanció per haver estacionat al Barri 
Vell, tot i ser veïns, residir i tenir autorització. 

De manera reiterada, he pogut comprovar i contrastar amb responsables municipals, 
i de manera específica, amb responsables policials, que en molts casos els 
ciutadans/ciutadanes afectades disposaven de les corresponents autoritzacions, però 
que havien caducat, i no se n’havien adonat. 

Certament que tothom ha de ser responsable d’exigir els seus drets, però també de 
complir amb les seves obligacions, i en aquest sentit cal insistir que la ciutadania ha 
d’estar amatent a les dades de les autoritzacions i les dates de vigència de les 
mateixes per evitar inconvenients, problemes i tràmits innecessaris. 

Tot i això, també és exigible que l’Administració Municipal actuï amb més diligència, 
eficàcia i transparència en el moment d’expedir les referides autoritzacions, per tal de 
facilitar el coneixement i les limitacions de les mateixes, tot advertint de les 
conseqüències. I potser seria convenient, que la pròpia Administració Municipal, que 
té el registre de les persones que disposen de les autoritzacions esmentades, 
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comuniqués per escrit als beneficiaris de tals autoritzacions, la data de la seva 
caducitat, tant pel que es refereix a les autoritzacions per accedir al Barri Vell, com 
per estacionar en el Barri Vell. Altres administracions solen preavisar els ciutadans 
quan per exemple un vehicle ha de passar la ITV. 

Cal remarcar també que les limitacions d’accés al Barri Vell han creat malestar entre 
molts dels usuaris que, per necessitat o per manca de suficient atenció, s’han vist 
sorpresos per aquest tipus de limitació i les conseqüències que això implica. 

Per tot això, i en base a la necessitat, i fins i tot obligatorietat, de facilitar el 
compliment de les obligacions a la ciutadania, especialment quan es tracta de 
situacions limitatives de drets i de mobilitat, així com de practicar la màxima 
transparència, partint de que l’Ajuntament disposa dels mitjans necessaris i té 
degudament registrada la llista de persones que disposen d’aquestes  autoritzacions, 
el Defensor de la Ciutadania formula D’OFICI la següent  

RECOMANACIÓ 

Que en ordre a facilitar el compliment de les obligacions ciutadanes respecte a les 
autoritzacions d’accés i estacionament al Barri Vell, i en evitació de posteriors 
problemes relacionats amb la vigència o no de les mateixes, es faciliti la màxima 
informació als beneficiaris en el moment que se’ls entrega tal autorització, i que se’ls 
avisi quan s’aproximi la data de caducitat d’aquests permisos. 

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

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 

2018/DCG/369-O  

DECISIÓ D’OFICI 

Facilitar la vida a la ciutadania és un objectiu irrenunciable i fonamental de tota 
activitat política, especialment en l’àmbit de convivència social que representa la 
ciutat, el municipi. La ciutadania exerceix els seus drets i compleix les seves 
obligacions en l’espai privilegiat que anomenem ciutat, on convivim, treballem, 
compartim projectes, discutim, fracassem, triomfem o somiem.  

Una de les competències exercides pels nostres Ajuntaments és regular la utilització 
dels espais públics, especialment pel que fa a la convivència, que ha de ser 
respectuosa i pacífica, en base al compliment de les normatives municipals, 
reguladores de drets i deures. 

En aquest sentit, la regulació de la circulació, sigui limitant la velocitat o delimitant 
els espais d’estacionament, és del tot necessari establir normatives i mesures que 
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facilitin el compliment dels deures ciutadans, tot evitant la picaresca antisocial i 
malentesos, i al mateix temps faciliti l’actuació de control.   

A la vista de múltiples problemes que han arribat al Defensor, relatius a qüestions 
derivades d’estacionaments en zones blaves, sembla raonable prendre mesures per 
solucionar molts d’aquests problemes. I en concret, hi ha dues mesures que posarien 
remei a moltes reclamacions, no sempre justificades, però que amb la regulació 
actual son difícils de dirimir amb justícia. Una d’elles seria que al tiquet de les 
màquines expenedores dels mateixos hi constés la matrícula del vehicle, i una altra 
seria que el tiquet fos adhesiu, evitant la tant sovintejada excusa de que al tancar la 
porta el tiquet havia caigut. 

Aquestes mesures facilitarien el compliment de les obligacions de la ciutadania, i al 
mateix temps evitarien problemes de control de la pròpia Policia o controladors, 
eliminant la temptació de picaresques antisocials o d’excuses no fonamentades. Això 
contribuirà, sense cap dubte, a fer més objectiu i transparent tant el compliment de 
la normativa per part de la ciutadania, com el control dels incompliments per part de 
la Policia Municipal. 

Per aquests arguments i aquestes circumstàncies, el Defensor de la Ciutadania 
formula D’OFICI la següent  

RECOMANACIÓ 

Que per  facilitar el compliment de la normativa respecte a estacionaments a la 
nostra ciutat, específicament a les zones blaves, i alhora en ordre a un més 
transparent i objectiu control per part dels controladors i Policia Municipal, s’adoptin 
les mesures indicades: que al tiquet d’aparcament hi figuri la matrícula del vehicle i 
que els tiquets siguin adhesius. 

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

 
RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ REBUTJADA 

2018/DCG/43-O  

DECISIÓ D’OFICI 

Al llarg dels últims anys, en diverses ocasions han arribat al Defensor queixes 
relatives al descontrol que sovint es produeix respecte a estacionaments de vehicles 
es carrers del barri de Torre Gironella. 

Concretament s’ha donat el cas de que ha estat impossible que una ambulància 
passés per un determinat carrer, perquè un cotxe estacionat ho impedia. I no és 
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l’únic cas ni l’únic servei que s’ha vist limitat o impedit per aquesta classe de 
circumstàncies. 

És evident que hi ha qüestions que no es poden deixar al lliure arbitri del que cada 
veí desitgi o necessiti personalment, doncs la convivència comporta drets i 
obligacions, i cal mantenir un equilibri que mantingui en primer pla l’interès general i 
el bé comú. 

En qüestions com la que estic comentant, es precís analitzar les conseqüències d’un 
fet tant normal, simple i quotidià com és estacionar un vehicle. Si el carrer, per la 
seva amplada no permet el pas simultani de dos cotxes cal prendre alguna mesura, 
especialment quan falla el sentit comú i el respecte als drets aliens. En aquest sentit 
cal garantir en tot moment la possibilitat d’accés als diversos habitatges del barri 
esmentat de serveis tant essencials i indispensables com una ambulància, els 
Bombers o un taxi. 

Considerant que sempre és bona la política d’escoltar l’opinió dels veïns i de fer-los 
participar en les decisions dels temes que els afecten, això no pot ser excusa per 
deixar d’assumir des de l’Ajuntament les decisions necessàries per facilitar la 
convivència i el compliment d’obligacions de cadascú, especialment quan afecten a 
drets de les altres persones de la comunitat on vivim. 

Considerant que pintar una ratlla groga, indicativa de la prohibició d’estacionar en 
determinats carrers, per la seva configuració i mides, pot facilitar la vida de la 
ciutadania i evitar inconvenients i problemes entre els mateixos veïns, al marge de 
decidir si ha de ser la circulació en un sentit o altre. 

Considerant que tal proposta no desequilibrarà l’economia municipal i ajudarà a 
posar solució a problemes enquistats des de fa temps al Barri de Torre Gironella. 

El Defensor, amb voluntat de contribuir a la millora de la convivència i a la facilitació 
de la vida dels veïns del Barri esmentat, formula D’OFICI, la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, atès que en alguna ocasió s’han produït problemes d’accés pels carrers del barri 
de Torre Gironella, vinculats a l’estacionament de vehicles en carrers que no 
permeten circular en paral·lel, especialment de serveis imprescindibles, com és el 
servei d’ambulància o de Bombers, és necessari que l’Ajuntament, prèvia intervenció 
dels tècnics, posi remei a tal problemàtica senyalitzant amb groc alguns carrers o 
fent més visible, amb senyals adequades, la prohibició d’estacionament. 

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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2018/DCG/341-O  

DECISIÓ D’OFICI 

En els últims temps, a la nostra ciutat i a moltes altres, s’han incrementat de forma 
espectacular elements alternatius de transport i circulació, anomenats vehicles de 
mobilitat personal, com ara plataformes amb rodes, monopatins, patins elèctrics, 
bicicletes amb bateria o elèctriques, que s’utilitzen per a desplaçaments urbans. 

Moltes han estat i son les persones, essencialment vianants, que manifesten la seva 
preocupació per l’allau d’aquests mitjans de transport, com en altres ocasions ho han 
fet respecte a les bicicletes, perquè condicionen i limiten l’espai públic com ara 
voreres, places, etc.., creant, en ocasions situacions de perill i qüestionant la 
convivència amb els vianants. 

Aquest tema, a rel de fets lamentables, com ara accidents amb resultat de mort, ha 
generat un debat col·lectiu sobre la conveniència i necessitat de regular la utilització 
de tots aquests mitjans de transport o desplaçament personal, fins i tot a nivell de 
l’Estat, que finalment te previst realitzar una reforma de la llei de seguretat viària, i 
així poder posar remei a aquesta llacuna legal. En aquesta línia, diversos municipis 
estan valorant la necessitat de modificar les seves ordenances municipals per tal de 
regular de forma específica l’ús d’aquests mitjans o vehicles de transport personal, 
com ha fet Barcelona i altres grans ciutats de l’Estat. 

És responsabilitat del municipi regular la utilització ordenada i respectuosa dels 
espais públics, salvaguardant essencialment els drets dels vianants, que sovint es 
veuen sorpresos per l’ocupació de les voreres per aquests diversos mitjans de 
transport personal. I tot i que l’ús de mitjans alternatius als vehicles de motor, en 
l’àmbit de les ciutats, pot contribuir a la millora del medi ambient i la reducció de la 
contaminació atmosfèrica i acústica, és precís i urgent definir amb claredat els drets i 
obligacions de les persones que utilitzen tals mitjans de transport. 

Caldrà conscienciar la ciutadania de l’obligació de respectar el dret fonamental dels 
vianants a caminar sense ensurts ni perills per les voreres, i fixar les condicions de la 
utilització d’aquests nous mitjans de transport, com també va succeir amb les 
bicicletes. No hem d’oblidar que les voreres son fonamentalment pels vianants. 

Atenent a aquesta nova realitat, i amb la voluntat de contribuir a una millora de la 
regulació d’ús dels espais públics i d’aquests nous mitjans de transport, formulo 
D’OFICI la següent: 

RECOMANACIÓ 

Que atenent la problemàtica existent sobre l’increment de la utilització dels espais 
públics, i especialment de les voreres i places i altres espais destinats, essencialment 
als vianants, i vista la necessitat de determinar les condicions de la circulació 
d’aquests nous mitjans de transport personal (plataformes amb rodes, monopatins, 
patins elèctrics, bicicletes amb bateries o elèctriques...) a les vies urbanes, caldrà 
que el nostre Ajuntament procedeixi a estudiar i regular les condicions d’aquests 
mitjans de transport personal, i modifiqui l’ordenança, per tal de garantir la 
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convivència pacífica entre els diversos agents usuaris de la nostra ciutat, així com 
fixar els requisits de control i responsabilitat dels referits conductors en front dels 
vianants. 

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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4.2. Hisenda i Règim Interior 

2018/DCG/360-O, 302  

DECISIÓ D’OFICI 

En data 25 d’octubre de 2018, el ciutadà JAQ es persona a l’Oficina del Defensor de 
la Ciutadania i formula queixa contra la manca d’informació en aplicar una bonificació 
a l’Impost sobre Bens Immobles.  

El ciutadà JAQ va sol·licitar que l’Ajuntament li apliques la bonificació del 60% de 
l’Impost sobre Bens Immobles, en ser una família nombrosa.  

L’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles en el seu article 8.4 
estableix que “gaudiran d’una bonificació del 60% en la quota íntegra de l’Impost els 
subjectes passius quan ostentin la condició de titulars de famílies nombroses.  

... 

L’import de la bonificació no podrà excedir de 307.20€.” 

El senyor JAQ en data 14 de juny va rebre com a resposta a la seva sol·licitud de 
bonificació un Informe Proposta en el que se li estima la sol·licitud  i s’atorga la 
bonificació del 60% de la finca detallada, per l’exercici indicat i se li reconeix el dret a 
devolució de la quantitat que ell ja havia ingressat de 319.91 €. 

Amb posterioritat a aquesta notificació, en data 19 de juliol rep una segona en la que 
es resol, amb la mateixa part dispositiva que l’anterior que, atès que el rebut ja esta 
general i satisfet procedeix a la seva anul·lació, generació d’una nova liquidació amb 
la bonificació aplicada i la devolució de l’import que correspongui.  I es reconeix el 
dret a devolució, aquesta vegada de 307.20€.  

El Sr. JAQ en comprovar que les quantitats no coincidien va demanar explicació 
respecte a la petitia diferència en l’import i va ser informat que, en l’Ordenança Fiscal 
es contemplava el dret a bonificació del 60% de l’IBI per famílies nombroses, sempre 
que “L’import de la bonificació no excedís de 307.2€”. 

Efectivament les Ordenances estableixen aqueta limitació de la bonificació però en 
cap moment el ciutadà va ser informat d’aquest extrem, ni en la primera, ni en la 
segona notificació i si bé la primera era un Informe-Proposta susceptible de ser 
modificada, tal i com va ser, crec que el ciutadà te tot el dret a ser informat de la 
modificació de l’import a retornar o de qualsevol extrem de la notificació.   

Atesos aquets arguments i en atenció als principis de Bona Administració, 
transparència i objectivitat, el Defensor formula D’OFICI la següent: 
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RECOMANACIÓ 

Que, si quan es revisa una liquidació, l’Administració rectifica qualsevol de les dades 
ja informades i notificades amb anterioritat, s’especifiqui i es comuniqui al ciutadà o 
ciutadana el motiu de la modificació i els arguments que la justifiquen.  

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 ACCPTADA 

2018/DCG/301-O  

DECISIÓ D’OFICI 

Com a conseqüència de la greu crisi econòmica i social iniciada els anys 2007-2008, 
han aparegut problemàtiques i interrogants que qüestionen el funcionament de la 
nostra societat i fins i tot les normes que la regulen. Això ha afectat i afecta tant a 
les persones com a les nostres institucions, en temes tant rellevants com l’habitatge, 
el treball, la salut, la cultura, la política, posant-se en qüestió els paradigmes o 
models fins ara vigents. I un dels elements que pesa com una llosa davant 
problemes i situacions noves és la lentitud de les administracions, l’encorsetament de 
les lleis i la indiferència de la burocràcia. 

Mai com ara s’havia assumit que l’habitatge i el dret a un habitatge digne és un tema 
de gran transcendència social que cal afrontar des de solucions valentes i novadores, 
per tal d’evitar una greu fractura social que posi en perill la mateixa convivència. 

S’ha posat de relleu la manca de previsió dels nostres legisladors, la manca de 
mitjans de les nostres administracions, la insuficiència de recursos públics per donar 
resposta i solució a la problemàtica generada per una crisi que ha portat al límit de 
l’exclusió social a centenars i milers de famílies. 

Desprès de l’explosió del tema de les hipoteques que ha comportat que milers i 
milers de persones hagin perdut la propietat dels seus habitatges, amb legislacions 
més protectores dels interessos bancaris que de la dignitat i la vida de les persones, 
ha començat a fer-se visible i preocupant el tsunami sobre els lloguers. Novament, 
moltes famílies, complidores amb els seus deures d’abonar el lloguer, veuen amb 
impotència com no se’ls renoven els contractes o be se’ls exigeix un preu de lloguer 
inassumible.  
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Una altra circumstància que agreuja la situació, és que persones que disposen de 
recursos suficients per pagar un lloguer raonable, degut a que figuren en els llistats 
de morosos, per problemes relacionats amb la pèrdua dels seus estalvis i del seu 
habitatge a mans dels bancs, no troben ni l’empara de les administracions (perquè 
les persones que demanen habitatge social tenen recursos, actualment, derivats del 
salari) ni de les gestories o agències que lloguen pisos, perquè figuren com a 
morosos. La famosa llei de la segona oportunitat no ha arribat al mercat de 
l’habitatge. 

Considerant que davant aquest greu problema no podem deixar de reclamar 
actuacions enèrgiques que permetin obrir vies de solució, i facilitar que persones que 
actualment disposen de recursos suficients, per pagar un lloguer, es vegin privats de 
la possibilitat de llogar, per raó de figurar en una llista de morosos. 

Considerant que en aquest camp la nostra administració municipal podria fer 
quelcom més del que fa, assumint major protagonisme en la promoció de lloguers 
socials, d’incrementar el parc públic d’habitatge, de promoure la confiança dels 
ciutadans que disposen d’habitatges i els volen llogar, mitjançant avals o garanties 
respecte a les obligacions dels llogaters, previ informe dels Serveis Socials. 

En consideració a les circumstàncies exposades, i partint del fet de que de manera 
insistent hi ha famílies i ciutadans i ciutadanes que viuen angoixats per la 
problemàtica i la dificultat d’accedir a pisos de lloguer, tot i disposar, en les millors 
ocasions, de recursos suficients, formulo la següent 

RECOMANACIÓ 

Que, atenent la problemàtica existent a l’entorn del Dret a l’Habitatge, especialment 
la relativa al mercat dels lloguers, dintre de les pròpies possibilitats i competències 
del nostre Ajuntament, es prenguin iniciatives tendents a facilitar l’exercici del dret a 
l’habitatge, sigui ampliant el parc públic d’habitatge, sigui promovent la 
conscienciació social entre els que poden ajudar a pal·liar aquest problema, i fins i 
tot emparant a qui disposant de recursos no troben lloguer, per figurar com a 
morosos, per mitjà d’avals o garanties. 

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

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ PENDENT 

2018/DCG/368-O  

DECISIÓ D’OFICI 

Disposar del temps de les persones comporta una gran responsabilitat per a qui te a 
les seves mans, la possibilitat de alleugerar aquesta càrrega o d’empitjorar-la. 
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Diàriament podem constatar com, per temes relacionats amb les administracions 
públiques, els nostres conciutadans i conciutadanes acudeixen a les oficines de les 
diferents administracions o organismes oficials a requeriment dels mateixos o per 
aclarir, demanar o instar peticions diverses, competència d’aquells. 

Sortosament, cada vegada, s’intenta facilitar que les persones no hagin de perdre 
excessiu temps, sigui possibilitant el seu accés a les administracions per via 
telemàtica, sigui pel mitjà de sol·licitar cita prèvia per ser atesos amb major 
eficiència. Tot i això queda molt camí per fer en ordre alleugerir i reduir la pèrdua de 
temps innecessària per a molts tràmits que encara avui dia pesa sobre la ciutadania.  

Al Defensor han arribat queixes relatives a actuacions administratives, que no 
semblen del tot justificades i que caldrà corregir amb determinació i celeritat. En 
algunes ocasions quan una persona compareix davant alguna oficina municipal per 
demanar informació sobre un tema que l’afecta s’ha trobat amb la següent resposta: 
“avui no podem informar-la perquè la persona que porta aquest expedient no hi és”. 
Val a dir que potser que aquest ciutadà, hagi  demanat festa al seu treball per acudir 
a l’Ajuntament, i no sembla raonable que es trobi amb una contesta així. 

També succeeix, a vegades, que una mateixa circumstància o fet, és competència de 
dues àrees administratives, amb la qual cosa es complica el camí de la ciutadania en 
ordre a obtenir una decisió o resposta puntual i ràpida. I això no és una situació 
imputable a un o altra empleat de l’Ajuntament, sinó una forma rutinària de la 
burocràcia, que cal corregir i modificar des d’una decisió política clara i contundent. 
La noció de servei públic és del tot exigible i cal que totes les actuacions de la nostra 
administració, es portin a terme de forma eficient i amable, per part de totes les 
persones que presten serveis a l’Ajuntament. 

Amb la finalitat de posar sobre la taula aquesta realitat de determinades deficiències 
i disfuncions  que perjudiquen el dret de la ciutadania a disposar de forma raonable 
del seu propi temps, i a fi d’impulsar la  millora del servei públic que prestem tots els 
que treballem a l’administració municipal, el Defensor de la Ciutadania formula 
D’OFICI la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, en base al principi de Bona Administració, s’adoptin les mesures adients per 
facilitar al màxim l’atenció puntual a la ciutadania, en les seves relacions amb 
l’administració municipal, tot evitant tràmits innecessaris i atenent amb amabilitat i 
diligència a qui, tenint dret, s’interessa per un tema o expedient, facilitant-li l’accés, 
sense utilitzar l’excusa de que la persona que porta l’expedient no hi és. 

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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4.3. Sostenibilitat 

2018/DCG/190-O, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 166, 191, 202, 203, 213  

DECISIÓ D’OFICI 

En diverses ocasions, entre principis de juny i el 4 de juliol de 2018,  diversos 
ciutadans, veïns del Barri de Santa Eugènia, han fet arribar les seves queixes al 
Defensor per la manca de control en la fressa, horaris  i suposada manca de 
vigilància dels espais esportius i d’esbarjo públics, ubicats en l’espai nomenat 
Frontissa de Santa Eugènia. 

També cal dir que un dels motius de disgust que manifesten alguns dels veïns,  
respecte a la problemàtica que els preocupa en relació a actes incívics i manca de 
respecte a la pròpia ordenança, que regula la convivència a la nostra ciutat, estan en 
relació amb escrits presentats davant l’Ajuntament, sigui a través de la bústia 
d’avisos, sigui a través de trucades telefòniques a la Policia Municipal, des de fa 
bastant temps, i que, segons manifesten, no sembla que hagin estat atesos 
eficaçment, i que no s’han respost en un temps prudencial. 

A la vista d’aquestes circumstàncies, el Defensor ha fet diverses gestions i també ha 
realitzat algunes actuacions. S’ha entrevistat amb el Regidor competent i responsable 
dels espais objecte de queixes i s’ha reunit amb diversos veïns afectats, també ha 
parlat amb responsables policials, ja en anys anteriors (2015-2016), que li varen fer 
arribar un informe sobre les actuacions dutes a terme sobre aquesta problemàtica. 

Vist que els problemes persisteixen malgrat el temps transcorregut, tot i que també 
cal dir que per part de l’Ajuntament s’ha fet alguna intervenció lloable per evitar o 
disminuir les fresses, cal recordar al nostre Ajuntament que no pot deixar de 
respondre escrits o instàncies que la ciutadania li adreça exposant determinats 
problemes, la solució dels quals ha de facilitar i estimular, especialment quan hi ha 
un problema de convivència per l’ús dels espais públics, de forma inadequada, per 
manca de respecte al dret al descans i a la no immissió de fresses excessives en els 
domicilis del voltant. 

Considerant que, com he tingut ocasió de manifestar en una recomanació anterior, 
l’Ajuntament s’ha de fer responsable de fer compatible l’ús dels espais públics per 
part de la ciutadania amb el dret a la intimitat i el descans dels veïns que viuen al 
voltant. I això implica i exigeix adoptar mesures i decisions que facin respectar les 
pròpies normatives municipals i evitin problemes com el que han posat de relleu 
diversos veïns de Santa Eugènia, des de fa uns anys, en relació a la Frontissa de 
Santa Eugènia. 

Considerant que no es pot admetre ni te justificació que un problema com el 
denunciat reiteradament per diversos ciutadans s’enquisti per manca d’una actuació 
decidida i obligada de l’Ajuntament. Cal que responsables polítics, tècnics i policials 
de la corporació actuïn amb més celeritat, més eficiència i amb més presència per fer 



MEMÒRIA 2018 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA 

 
146 

 

 

complir les normes de civilitat i donar solució a la necessària compatibilitat entre el 
dret al descans i a la intimitat i el dret a fruir dels espais públics. 

Considerant que hi ha mesures de fàcil aplicació, com és fer complir la normativa 
sobre civisme de que disposem a Girona, o aplicar l’horari que el propi Ajuntament 
ha establert per a l’ús de les pistes esportives de tal indret (de 9 del matí a les 22 
hores del vespre), o inhabilitar les canastes de basquet fora d’aquest horari, o 
d’altres com una presència policial més activa i permanent que posin fi a actes 
incívics i al mal ús dels espais públics. 

El Defensor, atenent a la seva responsabilitat de supervisar l’actuació municipal i de 
intentar buscar solucions efectives des de la legalitat, tot aplicant els coneguts 
principis d’equitat i proporcionalitat, en aquest cas formula la següent  

RECOMANACIÓ 

Que de forma urgent s’actuï a l’espai conegut com la Frontissa de Santa Eugènia per 
tal de posar fi a actes incívics, utilització indeguda o fora d’hores de tals 
instal·lacions, es faci complir l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les 
vibracions, i hi hagi una major presència policial per facilitar la convivència i l’exercici 
dels legítims drets de tots, i es valori la possibilitat, si es que no és possible aquest 
control, de tancar aquests espais entre les 22 hores a les 9 del matí. 

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

RESOLUCIÓ 

RECOMANACIÓ ACCEPTADA 

2018/DCG/214-O, 81, 82, 84, 109,129, 160, 196  

DECISIÓ D’OFICI 

Amb motiu de l’entrada en vigor de la nova Ordenança municipal de tinença 
d’animals, aquest any 2018, l’Ajuntament es va comprometre a fer una ampla i 
extensa campanya informativa per afavorir que tothom que tingués animals de 
companyia, especialment gossos, complís voluntàriament amb el requeriments de 
censar-los i xipar-los, i amb la resta d’obligacions cíviques que comporta la tinença 
d’un animal. 

Efectivament, i és d’agrair, hi ha hagut unes actuacions municipals encaminades a 
facilitar informació sobre aquesta la nova Ordenança i les conseqüències respecte a 
l’incompliment de la mateixa, posant l’accent en fer arribar la citada informació a tots 
els àmbits de la ciutat. 

Però sempre hi ha llacunes i deficiències que cal contemplar abans de procedir a 
l’aplicació estricta i dura de les previsions sancionadores que la citada Ordenança 
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estableix. I amb aquesta finalitat, sembla que s’havien donat instruccions perquè a 
tota aquella persona que se la trobava amb un gos que no duia xip, ni estava censat, 
se la informes de l’obligació de procedir a regularitzar la situació, donant d’alta al 
cens corresponent municipal la seva mascota i procedint a posar-li el xip pertinent, 
dintre d’un termini prudencial d’uns 15 dies. 

Moltes han estat les queixes arribades a l’Oficina del Defensor per part de ciutadans 
que al·legaven que, malgrat a haver procedit a censar la seva mascota i a col·locar-li 
el corresponent xip, dintre del període que se li havia dit per part d’agents o 
empleats de l’Ajuntament, en una Acta que suposadament era merament 
informativa, amb posterioritat han rebut sancions de l’ordre de 400€ o 700€ 
cadascuna per no tenir censat, ni xipat el seu animal.  

Fetes les oportunes gestions amb els responsables municipals, especialment amb el 
Regidor de l’Àrea competent de Sostenibilitat i Medi Ambient, es confirma la voluntat 
inicial de procedir a una exhaustiva activitat pedagògica i informativa, abans de 
començar a imposar les pertinents sancions, i amb la clara voluntat de educar i 
facilitar que a la ciutat es compleixi el contingut de l’ordenança, sense necessitat de 
sancions. 

I en aquest sentit, sembla que s’havien donat instruccions perquè totes aquelles 
persones que havent estat requerides entre febrer i abril de 2018 i degudament 
informades, amb aixecament de l’Acta corresponent, acreditessin haver complert 
amb les obligacions de censar i col·locar el xip, no rebrien la sanció. Però no ha estat 
així, raó per la que molts ciutadans han acudit al Defensor. 

Cal considerar en primer lloc que la ciutadania te dret a confiar en la paraula i les 
promeses que empleats públics, autoritats o agents municipal exposen o manifesten 
en relació a obligacions o actes de ciutadania, com és el tema al que ens estem 
referint. I si inicialment, es va creure oportú que si la persona requerida, dintre dels 
15 dies següents a la corresponent informació, procedia a regularitzar la seva 
mascota, no seria sancionada, això s’ha de respectar i complir. 

I en segon lloc, també cal fer esment de que la sanció imposada per no tenir censat 
l’animal (400€), ni xipat, (300€), no sembla adient ni justificada especialment en 
aquests temps de dificultats econòmiques de moltes persones i famílies, i que caldria 
revisar a la baixa tal previsió de l’Ordenança de tinença d’animals. S’han de fer 
complir les normes, especialment les que impliquen respectar drets aliens i garantir 
la convivència cívica i respectuosa entre l ciutadania. No hem d’oblidar que la finalitat 
primordial de tota regulació pública no ha de ser l’afany recaptatori, sinó l’impuls per 
fer una ciutat més humana i convivencial, on els drets i els deures han d’estar al 
mateix nivell. 

Des d’aquesta òptica , i en base als fets i raonaments exposats, i vista la gran 
afectació de ciutadans que han rebut sancions de 400€ i també de 700€, si tampoc 
disposaven del xip de l’animal, tot i haver complert amb el compromís de donar 
d’alta en el cens municipal del seu gos i de procedir a incorporar-li el xip 
corresponent, dintre del termini que se’ls va indicar, i en base als principis de 
proporcionalitat i bon govern, el defensor formula D’OFICI la següent  
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RECOMANACIÓ 

Que atès que la finalitat primordial del nostre Ajuntament és impulsar la 
responsabilitat dels propietaris d’animals i obtenir que voluntàriament compleixin 
amb els requisits de l’Ordenança de tinença d’animals, que en tots aquells casos en 
que els esmentats propietaris hagin procedit a censar i xipar els seus gossos, en el 
termini de 15 dies des de la primera vegada que han estat requerits, dintre del 
període de gener a 30 d’abril de 2018, es deixi sense efecte la sanció imposada. Tot 
això amb les conseqüències legals i administratives que se’n derivin. 

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. 

Al mateix temps es procedeixi per part de l’Ajuntament a la revisió dels imports de 
les sancions previstes, que, a criteri del Defensor, no semblen respondre a la situació 
social de la nostra societat, essent excessives en la seva quantia.  

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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4.4. Alcaldia 

2018/DCG/45-O  

DECISIÓ D’OFICI 

El defensor ha pogut constatar, en diferents ocasions i per motius varis, que 
l’Ajuntament continua resolent recursos i al·legacions de la ciutadania amb excessiva 
tardança, més de sis mesos i fins i tot amb més de dos anys de retard, des de la 
data d’entrada de l’escrit de la persona que reclama. 

Vist que aquesta situació és totalment anòmala i perjudica tant el dret de la 
ciutadania, com la pròpia imatge de l’administració municipal, tot i que en la majoria 
de casos actua amb diligència i eficàcia. 

Vist que els principis que han d’inspirar l’actuació de l’administració és donar un 
servei públic àgil, transparent i eficient, propi d’una Bona Administració.  

Considerant que el servei a les persones és el fonament i finalitat de tot l’entramat 
burocràtic de qualsevol administració pública, tot respectant els drets de la 
ciutadania i també exigint el compliment de les seves obligacions. 

Considerant que és deure de tots contribuir a la millora de la nostra administració, i 
facilitar que s’actuï amb major eficiència i diligència, evitant que es quedin a l’espera 
de contesta recursos i al·legacions per períodes excessivament llargs, i poc 
justificats, creant una situació incòmoda i fàcilment resoluble. 

El Defensor, atenent totes les circumstàncies exposades formula D’OFICI la següent  

RECOMANACIÓ 

Que, en base al principi de la Bona Administració, cal cridar l’atenció sobre la 
disfunció administrativa de l’Ajuntament, quan perllonga en el temps, de forma 
innecessària i inacceptable, l’adopció d’un acord, resolució o decisió, tot perjudicant 
el concepte de Bona Administració, pel que tots hem de posar el nostre granet de 
sorra. Per això reitero la necessitat de que l’Ajuntament contesti les reclamacions i 
escrits que li dirigeix la ciutadania en un temps raonable, fent honor a una bona 
administració. 

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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5.  
Gràfics de comparativa de 

recomanacions 
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6.  
Taula d’expedients i resolucions 
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7.  
Annexos 
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7.1. Recomanacions d’ofici 2009-2018 

2009 
- Canvi en la cavalcada de Reis per tal que el rei negre, ho sigui de veritat, segons 

la realitat multicultural de la nostra ciutat. REBUTJADA 

- Que es facin els treballs necessaris per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques 
que hi ha a l’entrada de l’Ajuntament i que hi puguin tenir accés les persones 
usuàries de cadires de rodes. ACCEPTADA 

- Que es prenguin les mesures que calguin per tal de vetllar pel compliment de les 
normes de circulació en el tram entre esl dos semàfors de la Copa. ACCEPTADA 

2010 
- Instal·lació d’un semàfor a la plaça Calvet i Rubalcaba, per tal de regular el pas 

de vianants i vehicles. ACCEPTADA 

- Que s’habiliti un espai d’aparcament a l’estació de la RENFE, amb limitació horària 
de minuts per poder acompanyar o recollir algú o poder carregar o descarregar. 
REBUTJADA 

- Control de la neteja i vigilància policial a la plaça Empúries, per formentar el 
civisme. REBUTJADA  

- Per més eficàcia i transparència caldria unificar TEISA i TMG i facilitar a la 
ciutadania la presentació de possibles queixes o reclamacions a través de 
l’Ajuntament, sense perjudici de derivar-les a l’entitat que correspongui. 
REBUTJADA 

- Vetllar perquè la restricció, suspensió o anul·lacio del subministrament d’aigua no 
es realitzi sense prèvia notificació i en tot cas se segueixin de forma estricte el 
sistema de garaties que la pròpia reglamentació segueix. ACCEPTADA 

- En expedients administariuts de constreyiment per deutes tributaris és precís 
extremar la diligència i actuar amb la màxima eficàcia per evitar dilacions 
injustificades que acaben perjudicant als ciutadans, als quals se’ls hauria de 
facilitar al màxim el compliment d’aquestes obligacions tributàries adquirides epr 
derivació de deutes. ACCEPTADA 

- Pel que fa a espectacles a la via pública autoritzats per l’Ajuntament, s’hauria de 
pendre mesures per minimitzar les molèsties, unificant i coordinant criteris des de 
les diferents àrees i que la Policia Municipal disposi dels instruments necessaris a 
fi que, si són requerits, puguin fer complir estrictament les condicions 
d’autorització. ACCEPTADA 

- Extremar la prudència i comprovar realment, mitjançant la Policia Municipal la 
realitat i veracitat de baixes en el padró municipal. ACCEPTADA 
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- Extremar la rigorositat a l’hora de donar resposta a les persones que sol·liciten la 
presència policial jusitificant la urgència, tardança o la incompareixença i 
extremar la vigilància i atenció davant queixes, aldarulls i celebracions fora 
d’hores i sense els permisos corresponents, intensificant els controls i fent més 
visible la seva presència. ACCEPTADA 

- Evitar situacions de manca d’atenció a un ciutadà  i de privar-lo del dret d’accés, 
quan sol·licita veure un expedient del que és part interessada, i no se li facilita 
per raons d’absència del funcionari corresponent. ACCEPTADA 

- En el cas d’una obra o servei adjudicat a un contratista i que s’hagi subcontractat 
una part de l’obra o servei es prenguin les mesures necessàries i es modifiqui el 
plec de condicions per tal de garantir que l’empresa adjudicatària acrediti haver 
abonat l’import corresponent a les empreses subcontractades. ACCEPTADA 

- Que tots els edficis, locals i habitatges de la nostra ciutat quedin degudament 
identificats amb la corresponent numeració. ACCEPTADA 

- Que en els processos de selecció de personal se sigui el màxim curós, escrupulós, 
objectiu i equitatiu i s’evitin mostres, indicis, fets, paraules o actuacions de 
mebres del tribunal, que podessin ser interpretades o percebudes amb 
desconfiança o com indics de favoritisme per part dels candidats. ACCEPTADA 

- Que es faciliti als veïns de la plaça Independència poder estacionar puntualment i 
limitadament el seu vehicle pel temps imprescindible per carregar i descarregar 
amb mitjans i condicions necessàries amb control i sense perjudici de tercers. 
ACCEPTADA 

- Prendre les mesures addients per facilitar a qui reuneixi els requisits legalment 
establerts places d’estacionament individualitzades properes al domicili o al lloc de 
treball de les persones afectades de discapacitat i limitació greu de la mobilitat. 
REBUTJADA 

2011 
- Limitació de l’horari dels vehicles autoritzats pel personal del jutjat contenciós als 

dies  i horari laborable i deixar sense efecte la prohibició d’estacionament per a la 
resta dels veïns tant els caps de setmanai festius dom fora de l’horari laboral dels 
jutjats. ACCEPTADA 

- En atenció a una Bona Administració i per tal d’evitar problemes i facilitar el 
compliment de les seves obligacions a la ciutadania abans de procedir a notificar 
per via de publicació al BOP es facin tots els intents possibles i es contrasti amb 
les dades que te l’administració per tal de facilitar la comunicació directa a la 
persona afectada. ACCEPTADA 

- Partint del dret a una Bona Admnistració es recordi la necessitat de donar 
respostes motivades i argumentades, tot contestant en temps i forma les 
al·legacions, motius, fets i raonaments exposats en recursos o escrits davant 
l’ajuntament, evitant contestes rutinàries  que provoquen indefensió. ACCEPTADA  
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- En casos de responsabilitat patrimonial i abans d’emtre un informe relatiu a 
l’existència o no de deficiències o defectes en el paviment dels carrers i per tal 
d’evitar indefensió es facin les pertinents comprovacions també dels serveis de les 
empreses depenents per tal de reflectir la realitat, amb objectivitat i veracitat. 
ACCEPTADA 

- Establir un mecanisme que facilités als usuaris de la deixalleria el coneixement del 
número de vegades que s’ha utilitzat, sigui per mitjà de la web, sigui en la 
mateixa deixalleria cada vegada que es passa el carnet, per tal d’evitar errors a 
l’hora de gaudir de les bonificacions i també per contribuir a impulsar l’hàbit 
d’acudir a la deixalleria. ACCEPTADA  

- Per tal d’evitar un càstig insolidari en contra d’aquelles persones que, amb 
sacrificis i privacions, s’han procurat estalvis per tal de poder subsistir al llarg de 
la seva vida sense ajudes de les administracions, ni pensions assistencials, 
acoselleriem que les bonificacions o beneficis de persones jubilades que viuen 
soles es vinculessin exclusivament a la quantia de la pensió. REBUTJADA 

- Per tal de facilitar el compliment de les obligacions ciutadanes s’adoptin els acords 
per permetre que el pagament dels impostos i taxes es pugui realitzar per altres 
mitjans, que evitin haver-se de personar a l’Oficina de Recaptació. ACCEPTADA 

- Que s’incorpori al peu de les notificacions dels actes administartius la possibilitat 
que tenen els ciutadans i ciutadanes, de poder acudir a l’Oficina del defensor de 
la ciutadania. ACCEPTADA 

- En les liquidacions del servei de recollida i gestió de residus, també caldria fer 
figurar, si l’Ajuntament en te coneixment, el nom del titular del negoci que genera 
l’activitat que constitueix el fet imposable, per tal d’evitar problemes de 
recobrament per part dels propietaris o titulars dels immobles. REBUTJADA  

- Cal que la Policia Municipal extremi la prudència i mantingui un tracte amable en 
la seva relació amb la ciutadania, per tal d’evitar que les conductes ciutadanes, 
derivades d’una infracció administrativa, per un excés de zel, acabin en un procés 
penal contra el ciutadà o ciutadana. ACCEPTADA 

- Que en les Ordenances Municipal es doni un tracte similar a les famílies 
nombroses i mono parentals  pel que fa a la concessió de bonificacions i 
exempcions de càrregues i impososots. REBUTJADA 

- Pel que fa a la RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIO. Suggeriments: Mesures addients 
per garantir drets al jovent, noves polítiques d’habitatge, convenis amb entitats 
bancàries per garantir els habitatges a les famílies desnonades, activar el mercat i  
educar en la cultura del lloguer. REBUTJADA 

- Promoure campanes de difusió per tal de fomentar l’exercici de la llibertat a l’hora 
de prendre la decisió sobre la vacunació. Que s’informi deguda i objectivament 
dels pros i contres i s’evitin discriminacions per raó de l’acceptació o rebuig del 
tema vacunal. ACCEPTADA 

- Que els agents municipals informin a la ciutadania que es nega a rebre la 
notificació de la butlleta que, malgrat estan en el seu dret de no signar i rebutjar-



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE GIRONA MEMÒRIA 2018 

 
161 

 

 

la, es considerarà notificada i els terminis per recòrrer o acollir-se a la bonificació 
comencen a partir d’aquell mateix moment. ACCEPTADA 

- Que s’adoptin les mesures correctores oportunes per tal d’aconseguir una 
correcta i visible senyalització i adeqüació de l’espai adjacent al Pont de Pedret. 
REBUTJADA  

- Per tal de fomnetar l’ús responsable de la bicicleta a la nostra ciutat es recomana 
l’el·laboració d’un reglament d’ús i conservació de la Girocleta, engegar una 
campanya d’informació i sensibilitazació sobre el bon us de la bicicleta i planificar 
l’increment de carrils bici per tal de millorar-ne la seguretat. ACCEPTADA 

- Cal que la Policia Municipal es mostri permisiva i un tant tolerant en les zones al 
voltant de les escoles de Girona i evitin sancionar els conductors que estacionen 
momentàniament per recollir els seus fills o filles, sempre que no representi un 
perill i no es dificulti la circulació, sense perjudici de millor criteri per part de 
l’agent. REBUTJADA 

2012 
- Quen l’Ajuntament faci els tràmits que calguin per tal d’unificar el servei dels 

autobusos a Girona, que es negociï i es coordini per tal d’aconseguir una targeta 
única, evitant greuges comparatius entre esl estudiants universitaris, i que els 
bitllets siguin vàlids per fer transbordos d’una línia a una altra. REBUTJADA 

- Davant la possible suspensió del Registre de parelles de fet i per tal d’evitar 
l’afectació negativa dels drets de les famílies afectades, caldria la creació d’un 
registre estatal de parelles de fet o bé impulsar la modificació de la Llei del 
Registre Civil per tal de donar cabuda a la realitat social de les parelles de fet, 
amb seguritat jurídica i objectivitat. REBUTJADA 

- Recordar i insistir amb els agents municipals sobre l’obligatorietat de aturar i 
notificar a l’infractor en el moment de la infracció i si aixó no és possible indicar 
de forma explícita el motiu, no essent suficient fer constar “que l’agent 
denunciant es trobava en un altre servei prioritari”. ACCEPTADA 

- Per tal de no provocar indefensió i per tal d’exercir una bona administració quan 
s’ha de sancionar situacions de frau o mal us de targetes de reserva 
d’estacionament per a persones amb capacitats diferents, o d’accés al Barri Vell, 
s’especifiqui i s’informi als usuaris i usuàries, introduint les modificacions 
esmentades, tant pel que fa a les Obligacions del Titular com al Règim 
Sancionador. ACCEPTADA 

- En els requeriments a contribuents de liquidacions amb efectes retroactius que 
sol·licitin fraccionament o aplaçament, un cop acreditada la insuficiència de 
recursos se li atorgui el termini necessari, com a màxim el període reclamat, 
sense interessos, ni recàrrecs. REBUTJADA 

- En els casos que siguin objecte de Recomanació per part del Defensor i estiguin 
pendents de resposta, per part de l’Ajuntament es paralitzi el procediment 
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executiu i no s’inicii la via de constrenyiment fins que s’hagi contestat o resolt la 
recomanació del Defensor. ACCEPTADA   

-  En relació a les persones deutores de l’Ajuntament que acreditin situació de 
necessitat per manca d’ingressos suficients o altres circumstàncies acreditades 
s’estableixi la possibilitat d’ajornat o raccionar els pagaments amb flexibilitat i 
terminis assumibles, d’acord amb les possibilitats reals dels afectats. ACCEPTADA 

- Atenent el pricipi d’equitat i proporcionalitat quan un ciutadà o ciutadana sigui 
sancionat per caducitat de la targeta de reserva d’estacionament amb el mateix 
import que si no disposés de la mateixa, demostra amb posterioritat que les 
condicions per les quals se li van concedir continuen estant vigents, es pugui 
reduir la sanció d’una foram proporcional a la gravetat d’aquesta acte, purament 
administratiu. ACCEPTADA 

- En casos de pèrdua d’habitatge per execució hipotecària de subhasta o dació en 
pagament o altra figura jurícida s’apliqui un criteri interpretaiu de la Llei General 
Tributària, entent que no es devenga cap deute tributari per inexistència de 
plusvàlua i si no fos possible caldria valorar la concessió d’una subvenció per 
compensar aquest deute. REBUTJADA 

- Que es revisin les senyalitzacions d’autorització o prohibició d’estacionament del 
passeig Canalejas, per tal de no causar confusió a la ciutadania i també facilitar la 
funció dels agents. ACCEPTADA 

- A fi de fer compatible el dret al descans dels veïns i el dret a l’esbarjo i’oci de la 
ciutadania, s’adoptin les mesures de control necessàries i es promoguin 
campanyes pel civisme i respecte a les persones i els seus drets. Es doni nordres 
precises i clares per l’actuació de la Policia Municipal. ACCEPTADA 

- Que es doni als agents municipals els mitjans necessaris per tal de poder deixar 
constància fotogràfica de la infracció comesa, per tal d’evitar la desconfiança 
ciutadana en la seva actuació i les decisions errònies que creen indefensió a la 
ciutadania. Sobretot pel que fa a les targetes de resserva d’estacionament per a 
persones amb capacitats diferents. PENDENT 

- Que el nostre Ajuntament impulsi polítiques valentes de promoció i creació 
d’habitatge social, polítiques per minorar conseqüències dels desnonament, 
accions de negociació amb les entitats bancàries, per implementar lloguer social i 
aconseguir moratòries dels processos judicials. PENDENT 

2013 
- Que es revisin els paràmetres i quanties dels valors sobre els que es cobra l’ IBI i 

la Plus vàlua , tot adaptant-se a la pèrdua de valor dels habitatges i propietats a 
causa de la llarga i preocupant crisi econòmica i social, sens perjudici de els 
competències estatals. Instar a la Direcció General del Cadastre perquè procedeixi 
a l’adaptació i correcció desl valors, en funció de la realitat econòmica i social 
actual. REBUTJADA 
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- Que dins els marges legals es revisin a la baixa els imports de les sancions, 
demanant a les autoritats competents que adoptin mesures per adaptar els 
imports a les noves circumstàncies de pèrdua d’ingressos de la immensa majoria 
desl nostres ciutadans i ciutadanes i que la Policia actui amb proporcionalitat 
atenent aquesta greu situació econòmica. ACCEPTADA 

- Que en els casos que les sancions comportin pèrdua de punts , no s’imposi la 
sanció per no identificació si prèviament no hi ha hagut requeriment exprés, clar i 
precís per part de l’Administració municipal a l’entitat titular del vehicle. 
ACCEPTADA 

- Que l’Ajuntament de Girona garanteixi uns mínims de consuml d’aigua a tota 
persona o unitat familiar que, per problemes greus de la seva economia, no tingui 
possibilitats de fer front al pagament de les factures, constatant mitjançant els 
Serveis Socials la seva situació. REBUTJADA  

- Que quan l’Ajuntament hagi acordat fraccionament de deutes tributàris a la 
Recaptació Municipal, si el ciutadà o ciutadana compleix els terminis, no es 
compensi aquest deute amb d’altres drets crediticis que tingui el deutor en 
d’altres organismes, excepte si el credit que té, és del propi Ajuntament. 
REBUTJADA 

- Que quan l’Ajuntament delimiti espais, que amb motiu d’actes o intervencions 
municipals s’hagin de prohibir temporalment, es prenguin les mesures per tal que 
aquests senyals siguin més fixos i difícls de retirar o desplaçar i en tot cas 
s’extremi la vigilància i el control per part de la Policia Municipal. Que les 
prohibiciona temporals es publicitin en els mitjans de comunicació. ACCEPTADA 

- Que en motiu de les obres del TAV l’Ajuntament prengui en consideració la 
possibilitat de reduir el màxim legal possible l’impost de l’IBI desl afectats, pel 
matix període que han patit els inconvenients de les obres. REBUTJADA 

- Que l’Ajuntament inicii els tràmits per urbanitzar el camí entre l’entrada de 
Vilaroja i l’entrada al nou cementiri, per a facilitar l’accés i seguretat dels 
vianants, incloent-hi l’adequada iluminació. REBUTJADA 

- Que l’Ajuntament informi als titulars de concessions dels hipogeus o nínxols dels 
cementiri municipal de Girona de la temporalitat dels mateixos en base al vigent 
Reglament de cementiris municipals. PENDENT 

- Que quan un ciutadà o ciutadana sol·liciti acollir-se a determiandes bonificacions 
de taxes i imposotos municipals, se li concedeixi, prèvia constatació pels Serveis 
Socials, en funció de les circumstàncies de lany en curs i no en base a les dades 
econòmiques de l’Agència Tributària de l’any anterior. REBUTJADA 

2014 
- Que s’adoptin les mesures que calguin i es donin les instruccins necessàries per 

fer més eficient el servei d’informació a les persones, preveient que en cas 
d’absència d’algun treballador, no impedeixi prestar a la ciutadania la informació i 
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servei que requereixi, per afavorir els principis d’informació i de trasnsparència i 
d’un servei eficient i coordinat. PENDENT 

- Que s’adoptin els acrods necessaris per fer més eficinet, rapida i motivada les 
respostes a les al·legacions i recursoso de la ciutadania, tot evitant el silenci per 
resposta, respostes rutinàries  o resolucions que no responguin a lkes objeccions i 
proves aportades per la ciutadanaia, d’acord amb els principis de Bona 
Administració. PENDENT 

- Que es prengui la iniciativa per afavorir la creació i recuperació espais 
d’aparcament suficients que cobreixin la necessitat dels viatgers de RENFE. 
PENDENT 

- Que s’adoptin mesures amb previsió, davant d’esdeveniments amb concentració 
de persones i vehicles i es donin les ordres precises i clares a la Policia Municipal 
per tal que pugui actuar amb coherència i més amb prevenció que amb repressió 
o sanció. ACCEPTADA 

- Que s’estudii la possibilitat de facilitar l’accés de la plaça Diputació a la Casa de 
Cultura i es valori la conveniència de senyalitzar un o dos passos a vianants en el 
carrer Gaspar i Casal. PENDENT 

- Que davant la situació de privació de electricitat al barri de la Font de la Pòlvora 
per moltes famílies amb situacions econòmiques lamentables, el Defensor 
demana que es deixin en suspens les accions penals contra ells per part de la 
companyia Endesa, que s’adoptin mesures per restitució de la legalitat, però 
també que s’apliquin acords per tal que cap família es vegi privada d’aquest sevei 
bàsic imprescindible per mantenir la dignitat de les persones. MEDIACIÓ 

- Que s’adoptin mesures més contundents per tal que un establiment privat no 
utilitzi de forma sistemàtica i diària l’espai públic destinat a estacionament de 
motocicletes  o fins i tot voreres. ACCEPTADA 

- Que per evitar la indefensió de determinats ciutadans i ciutadanes, amb situació 
econòmica precària, que reben factures molt elevades de la companyia d’aigües, 
per possibles fuites o mal funcionament dels comptadors, que previ informe dels 
Serveis Socials, sigui la pròpia companyia la que s’encarregui de fer les oportunes 
verificacions i comprovacions. REBUTJADA 

- Que per atendre necessitats bàsiques de la ciutadania, s’acordi per part de 
l’Ajuntament instal·lar suficients lavabos públics a l’estació d’autobusos, també 
quan l’estació del tren està tancada i arriben autobusos a altes hores de la nit. 
REBUTJADA 

2015 
- Que davant l’incompliment de la legalitat o infracció clara de les ordenances es 

perjudiqui els drets de terceres persones i aquestes denunciïn a l’Ajuntament, 
s’actui amb celeritat, coordinació i continuïtat i amb tots els mitjans necessaris 
fins la resolució definitiva del tema. ACCEPTADA 
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- Que per garantia de la ciutadnaia i de la pròpia administració, quan es constati 
que un vehicle fa més de tres dies que està estacionat en un mateix espai, es 
deixi un avís per tal de donar opcióa retirar el vehicle o constatar i garantir el 
temps transcorregut per ser sancionat. ACCEPTADA 

- Que s’estudiï per part dels serveis Tècnics de l’Ajuntament l’ordenament i 
adeqüació del descampat que hi ha contigua al Palau de Congressos i Pavelló 
Firal i de l’espai que hi ha a l’altre canto de la rodona del Palau de Justícia, per 
permetre l’estacionament sense restriccions, excepte quan sigui necessari per la 
realització d’algun esdeveniment. PENDENT 

- Que s’adoptin les mesures per tal que els agents de la Policia Municipal en la seva 
funció sancionadora es procuri documents fotografis que constatin les infraccions 
a sancionar, per tal de poder aportar proves tant per l’administració com per la 
ciutadania. PENDENT 

- Que s’avalui la possibilitat d’instal·lar lavabos públics a les zones on els tècnics 
considerin oportú. Insistir en una Recomanació anterior i que es valori obrir 
lavabos públcis a la plaça Sant Domènec i a la plaça Espanya aixì com en d’altres 
espais de la ciutat. PENDENT 

- Que les persones jubilades i amb limitacions físiques, acreditades, que tinguin 
interès en anar a esl activitats de la Caixa Forum puguin accedir-hi amb vehicle 
d’algun familiar sense la limitació de tres vegades el trimestre. PENDENT 

- Que en aquells casos en que el ciutadà sigui víctima d’un erro imputable, 
calrament a l’Administració municipal, un cop detectat. L’administració actuï 
d’Ofici reparant l’error, sense fer recaure en ella l’obligació de perdre temps en 
visites, al·legacions i recursos. PENDENT 

- Que l’administració revisi el contingut de les notificacions de les resolucions que 
adopti, sobretot de les multes i que s’expresi amb tota claredat, sense causar 
confusió, i especificant sense marge d’error el seu contingut. ACCEPTADA 

- Que les notificacions que s’hagin de fer al barri de la Font de la Pólvora, siguin els 
mateixos agents de la Policia Municipal els que portin a terme les notificacions per 
tal que aquestes resolucions, importants i relatius a imports i terminis de 
pagament arribin amb garanties i siguin eficients en la seva finalitat.  PENDENT 

2016 
- Pel que fa al nucli d’habitatges de les Pedreres / Torre Alfons XII i Disseminat 

Caputxins de propietat municipal, afectats pel Pla Especial del Parc de les 
Pedreres, cal que es decreti una moratòria pel que fa a la reclamació de taxes 
d’escombraries i per infraccions urbanístiques, facilitar les reparacions necessàries 
dels habitatges i regularitzar les taces d’escombraries, totmplegat per facilitar 
l’exercici de drets i deures que com a ciutadans i ciutadanes tenen. REBUTJADA 

- Adequació de la normativa municipal reguladora de la prestació dels serveis 
funeraris a Girona al marc normatiu resultant dels transposició de la directiva de 
serveis comunitaris. Deixar sense efecte l’ordenança de l’any 1998 i iniciar els 
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tràmits per a la rdacció d’una nova regulació normativa de la prestació d’aquests 
serveis. ACCEPTADA 

- Recomanació / Informe sobre Bones pràctiques de l’admissió i tràmit de sol·licitud 
d’empadronament. ACCEPTADA 

- Que en ordre a facilitar el pagament dels deutes de persones amb voluntat de 
complir, amb la intervenció dels Serveis Socials, s’instrumentin mesures, per tal 
de concedir aplaçaments assumibles a les seves capacitats econòmiques. 
PENDENT 

- Intervenció amb la Policia Nacional que a l’hora de renovar permisos de persones 
empadronades a la Sopa, no els hi tramiten el permís. REBUTJADA 

- Que quan els ciutadans o ciutadanes siguin sancionades per no exposar, per 
oblid, la targeta de reserva d’estacionament per a persones amb capacitats 
diferentes, i amb posterioritat acreditin la titularitat de l’esmentada autorització 
se’ls pugui reduir l’import de la sanció al mínim legal possible, tot i mantenir la 
taxa de la grua, en cas que hagi intervingut. REBUTJADA 

2017 
- Que l’Ajuntament ampliï l’oferta existent per poder fer treballs en benefici de la 

comunitat, a persones amb recursos insuficients, per compensar també sancions 
greus i impostos municipals i que també puguin realitar treballs amb entitats 
socials sense ànim de lucre, no municipals, sempre amb el control dels Srveis 
Socials. PENDENT 

- Que en les zones annexes a escoles i instituts, en hores d’entrada i sortida hi hagi 
una actuació policial permanent i efectiva per facilitar que tothom pugui exercir 
amb llibertat els seus legítims drets sense limitar els drets dels altres. PENDENT 

- Que per evitar reclamacions injusitificades o abús de la picaresca l’Ajuntament 
adopti mesures per tal que les màquines expenedores dels tiquets 
d’estacionament limitat en zones blaves, registrin també (com ho fan en les zones 
verdes) la matrícula dels vehicles. PENDENT 

- Que es senaylitzi la passarel·la que uneix la Devesa amb el Pavelló de Fontajau la 
preferència absoluta per als vianants, amb la prohibició expressa de que hi 
puguin circular bicicletes o motocicletes. ACCEPTADA 

- Que en aplicació dels principis de propporcionalitat i d’equitat, seria just que esl 
ciutadans que, per problemes econòmics han assumit el compromís d’abonar a 
terminis els deutes contrets, no se’ls discrimini respecte els beneficis o 
bnonificacions a aque podrien optar d’estar al corrent de pagament. REBUTJADA 

- Que s’ampliï l’oferta de poder fer treballs en benefici de la comunitat a persones 
que, malgrat no estar empadronades a Girona, hi treballen, pagan els seus 
impostos i mantenen vincles amb la ciutat. PENDENT 
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- Que, partint de la realitat social de la nostra ciutat, cal respectar el dret de cada 
persona a rebr resposta als seus escrits, amb la llengua en la que s’han adreçat i 
molt especialment si així ho han demanat. REBUTJADA 

- Que per poder garantir el principi d’igualtat i no discriminació en ordre a la 
concessió de bonificacions i taxes o altres impostos o beneficis, es tingui en 
consideració les rendes i pensions de la persona sol·lcitant, és a dir els ingressos 
efectius i reals, sense que s’hagin de destimar per rao de que la persona sigui 
usufructuària d’algun be que no li reporti cap benefici. PENDENT 

- Que, quan es procedeixi a l’embargament de bens d’un deutor, quan la persona 
embargada acrediti que l’orígen del diner embargat i la seva finalitat, siguin 
rendes del treball o de pensions o d’un crèdit destinat a cobrir una necessitat 
urgent, prèvies les comprobacions que calguin es revisi la decisió administrativa i 
en el seu cas, es deixi sense efecte l’embargament. REBUTJADA 

- Que, atesa la insuficiència dels mitjans per acollir i tractar adquadament les 
persones afectades per una pobresa extrema i exclusió social, es destinin nous 
espais a l’acolliment de les persones sense sostre, al marge de la Sopa, on puguin 
disposar de taquilles, dutxes, sostre i una mínima atenció per garantir la dignitat i 
integritat de les persones. Que es reclami la col·laboració de la resta 
d’administracions. PENDENT 

- Que, es tiri endavant el Progrtama de Mesure Alternatives al Consum de Cànnabis 
del Servei de Promoció de la Salut, dotant amb els mitjans necessaris el Centre 
Jove de Salut per du a terme la tasca pedagògica i formativa, amb eficàcia, tot 
substituint la sanció administrativa per un procés educatiu alternatiu. ACCEPTADA 
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7.2. 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. 

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 
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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 ; 

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 
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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. 

4. En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre 
creients i no creients, com també entre les diferents religions. 

5. Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la 
memòria dels difunts, tot assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris. 

Art. IV - PROTECCIÓ DELS COL.LECTIUS I CIUTADANS MÉS VULNERABLES 

1. Els col.lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de 
mesures específiques de protecció. 
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2. Les persones discapacitades gaudeixen d'una assistència municipal particular. Se'ls 
han d'adaptar els habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports públics han 
de ser accessibles a tothom. 

3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de 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 

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 
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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 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. 
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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. 

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 
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1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a exercir activitats remunerades, mitjançant 
un lloc de treball digne que garanteixi la seva qualitat de vida. 

2. Les autoritats municipals, en la mesura de les seves possibilitats, contribueixen a 
assolir la plena ocupació. Per tal de fer efectiu el dret al treball, les ciutats signatàries 
afavoreixen el punt d'equilibri entre l'oferta i la demanda d'ocupació i encoratgen 
l'actualització i la requalificació dels treballadors mitjançant la formació continuada. 
Desenvolupen accions accessibles a les persones a l'atur. 

3. Les ciutats signatàries es comprometen a no firmar cap contracte municipal sense 
introduir-hi una clàusula que rebutgi el treball il·legal, tant si es tracta de treballadors 
nacionals com estrangers, de persones en situació tant regular com irregular en 
relació amb les lleis nacionals, com també clàusules que rebutgin el treball dels 
infants. 

4. Les autoritats municipals desenvolupen, en col·laboració amb les altres institucions 
públiques i les empreses, mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes davant el 
treball, per impedir qualsevol tipus de discriminació per motius de nacionalitat, sexe, 
opció sexual, edat o discapacitació, pel que fa al salari, les condicions de treball, al 
dret de participació, a la promoció professional i a la protecció contra 
l'acomiadament. Les autoritats municipals 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. 
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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. 

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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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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7.3. Declaració Universal dels Drets Humans 

Preàmbul 
Considerant que 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, 

Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat 
actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s’ha 
proclamat com l’aspiració  més  elevada  de  tothom  l’adveniment  d’un  món  on  
els  éssers  humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de llibertat 
d’expressió i de creença, 

Considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de 
dret per tal que les persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel_lió 
contra la tirania i l’opressió, 

Considerant també que és essencial de promoure el desenvolupament  de relacions 
amistoses entre les nacions, 

Considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en la Carta llur fe en els 
drets humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat 
de dret d’homes i dones; i que han decidit de promoure el progrés social i millorar el 
nivell de vida dins d’una llibertat més àmplia, 

Considerant que els Estats membres s’han compromès a assegurar, en cooperació amb 
l’Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans i 
les llibertats fonamentals, 

Considerant que una concepció comuna d’aquests drets i llibertats és de  la més gran 
importància per al ple compliment d’aquest compromís, 

L’Assemblea General 

Proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com l’ideal comú a assolir per a 
tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i  cada  institució, inspirant-se 
constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant I’ensenyament i l’educació, 
el respecte a aquests drets i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i 
internacionals, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles 
dels Estats membres com entre els dels territoris sota llur jurisdicció. 

Article 1 
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i 
de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 
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Article 2 
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció 
de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen 
nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. 

A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o internacional del país 
o del territori al qual pertanyi una persona, tant si  és independent com si està sota 
administració fiduciària, si no és  autònom, o està sota qualsevol altra limitació de 
sobirania. 

Article 3 
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. 

Article 4 
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I’esclavitud i el tràfic  d’esclaus són 
prohibits en totes llurs formes. 

Article 5 
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. 

Article 6 
Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica. 

Article 7 
Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la 
llei. Tots  tenen  dret  a  igual  protecció  contra  qualsevol  discriminació  que  violi  
aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació. 

Article 8 
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents 
que l’empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la 
constitució o per la llei. 

Article 9 
Ningú no será detingut, pres o desterrat arbitràriament.  
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Article 10 
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i 
amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus 
drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal. 

Article 11 
1. Tots els acusats d’un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva 

innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici 
públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a la 
seva defensa. 

2. Ningú no serà condemnat per actes u omissions que en el moment que 
varen ésser comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. 
Tampoc no s’imposarà cap pena superior a l’aplicable en el moment de cometre 
el delicte. 

Article 12 
Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva 
família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d’atacs al seu honor i 
reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs. 

Article 13 
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva  residència dins 

les fronteres de cada Estat. 
2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi. 

Article 14 
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en  altres  països i 

a beneficiar-se’n. 
2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement 

originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de 
les Nacions Unides. 

Article 15 
1. Tota persona té dret a una nacionalitat. 
2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de 
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canviar de nacionalitat. 

Article 16 
1. Els homes i les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret, sense cap restricció 

per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. 
Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la 
seva dissolució. 

2. Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment  dels 
futurs esposos. 

3. La família és l’element natural i fonamental de la societat i té dret a la 
protecció de la societat i de l’Estat. 

Article 17 
1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col_lectiva. 
2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat. 

Article 18 
 

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest 
dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment 
o col lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per 
mitjà de l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança. 

Article 19 
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no 
ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les 
informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. 

Article 20 
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques. 
2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació. 

Article 21 
1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o 
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per mitjà de representants lliurement elegits. 
2. Tota persona té dret, en condicions d’igualtat, a accedir a les funcions 

públiques del seu país. 

3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de l’Estat; aquesta voluntat 
ha d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se 
periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre 
procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot. 

Article 22 
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a 
obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional,  segons 
l’organització i els recursos  de  cada  país,  la  satisfacció  dels   drets  econòmics, 
socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la 
seva personalitat. 

Article 23 
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a 

condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l’atur. 
2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball. 
3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i  satisfactòria que 

asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, 
completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. 

4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus  interessos i a 
afiliar-s’hi. 

Article 24 
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable 
de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades. 

Article 25 
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, 

la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, 
assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat 
en cas d’atur, malaltia, incapacitat,  viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans 
de subsistència independent de la seva voluntat. 
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2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència 
especials. 
Tots els infants, nascuts d’un matrimoni o fora d’un matrimoni, gaudeixen 
d’igual protecció social. 

Article 26 
1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si  més  no, en 

la instrucció  elemental  i  fonamental.  La  instrucció  elemental  serà  
obligatòria. L’ensenyament tècnic i professional es  posarà a l’abast de 
tothom, i l’accés a l’ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels 
mèrits respectius. 

2. L’educació  tendirà  al  ple  desenvolupament  de  la  personalitat  humana  i  
a l’enfortiment  del  respecte  als  drets  humans  i  a  les  llibertats  
fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les 
nacions i grups ètnics  o  religiosos,  i  fomentarà  les  activitats  de  les  
Nacions  Unides  per  al manteniment de la pau. 

3. El pare i la mare tenen dret preferent d’escollir la mena  d’educació que 
serà donada als seus fills. 

Article 27 
1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, 

a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic. 
2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats 

de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor. 

Article 28 
Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els  drets  i 
llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius. 

 Article 29 
1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en  aquesta li 

és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat. 
2. En  l’exercici  dels  drets  i  les  llibertats,  tothom  estarà  sotmès  només  a  

les limitacions establertes per  la  llei i únicament amb  la finalitat 
d’assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels 
altres i de complir les justes exigències de la  moral, de l’ordre públic i del 
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benestar general en una societat democràtica. 
3. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als  objectius 

i principis de les Nacions Unides. 

Article 30 
Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a 
un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que 
tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s’hi enuncien. 
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7.4. Articles publicats al Diari de Girona 

La mediació i els defensors locals 
La convivència genera sempre conflictes, d’una manera natural, i ho sabem 
perfectament per experiència i per la mateixa naturalesa de les persones. Però la 
solució als problemes es pot cercar, civilitzadament, no nomes acudint als tribunals 
de justícia, sinó per altres vies que no impliquin lluita i confrontació, en les quals es 
busca un guanyador i un vencedor, i per tant un vençut i un perdedor. Però hi ha 
possibilitats de cercar solucions menys traumàtiques i conflictives, que exigeixen 
bona voluntat, diàleg i compromís sincer de les parts enfrontades. 

Habitualment, davant d’una controvèrsia o d’un problema, d’entrada, pensem en les 
lleis i en la via judicial, que en tota democràcia permeten evitar l’us de la forca o la 
violència entre les persones per arribar a solucions legals. Però una sentencia no 
sempre dona solució definitiva ni suficient per tornar les coses a un estat de 
convivència i de respecte entre les parts litigants. Sovint, fins i tot, una sentencia 
judicial agreuja les conseqüències del problema jutjat. 

El passat dia 21 de gener s’ha commemorat el dia europeu de la mediació. Es 
d’agrair la Directiva del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2008, de 
mediació en assumptes civils i mercantils. 

Ara la mediació es pot aplicar a conflictes veïnals, socials i fins i tot entre 
l’administració i la ciutadania. 

La mediació es un instrument molt útil que, al marge dels tribunals i de la lluita 
contenciosa, però sense ignorar la legalitat, facilita que les persones o parts 
implicades en una controvèrsia puguin arribar a un acord raonable, amb el qual 
ambdues parts se sentin satisfetes, en presencia d’una tercera persona que actua 
com a catalitzador i dona forma a l’acord. Es una formula, que fomenta el diàleg i la 
comunicació, i fins i tot, legalment, l’acord aconseguit es converteix en un acord 
executiu i obligatori, amb la mateixa forca que una sentencia judicial, sense dedicar-
hi tant de temps, diners ni desgast emocional. I el que es mes important: les parts 
en conflicte son els subjectes i actors de l’acord. 

Els defensors locals o municipals, en defensa dels drets de la ciutadania i vetllant pel 
bon govern dels nostres municipis, solem utilitzar l’eina de la mediació, per tal de 
trobar les solucions mes adients i equitatives, quan alguna persona formula i 
presenta una queixa sobre actuacions, decisions o serveis públics dels ajuntaments. 
Cal difondre la cultura de la mediació, i afavorir la desjudicialització de molts 
problemes i conflictes. No podem oblidar que els processos judicials solen ser lents, 
incerts i cars. 

La mediació es un instrument que introdueix una altra manera de gestionar els 
conflictes i  problemes. La intervenció d’una persona independent i imparcial ajuda a 
cercar possibles solucions de manera pacifica i consensuada, com fan els defensors 
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municipals, sense sancionar ni sentenciar, però intercedint i defensant els drets de 
les persones, en la perspectiva d’un civisme integrador, on els drets i els deures 
estan al mateix nivell. I així els defensors de la ciutadania intentem contribuir a 
implementar, fomentar i estimular una convivència mes dialogant, pacifica i solidaria, 
buscant solucionar les queixes i conflictes des de l’equitat, la proporcionalitat i la 
justícia. 

19 de febrer de 2018 

Ciutadans o súbdits 
A rel de les idees de la Il·lustració del S. XVIII, sorgeix amb força la idea del ciutadà, 
per diferenciar-la del que representava ser súbdit en els antics règims. El súbdit es 
caracteritza per la submissió i l’obediència, i el temor quasi reverencial davant el 
poder, sense llibertat per dissentir i sense més drets que els que se li donen com 
voluntat graciosa dels que manen.  

El ciutadà, per contra, és una persona amb drets i deures, que des de la llibertat i la 
responsabilitat participa activament en la cosa pública, elegint els seus 
representants, controlant a aquests i essent lliure per opinar, organitzar-se i 
col·laborar  solidàriament en la societat on viu. I cal dir que quan els partits polítics 
desconfien de la ciutadania, o no creuen obertament en la necessitat  d’impulsar una 
democràcia participativa i transparent, començant per les seves pròpies estructures i 
acabant com a servidors de la societat a la que es dirigeixen, el sistema polític sol 
caure en la temptació de la corrupció i la ineficàcia. Ja en tenim experiències 
clarividents. 

No podem oblidar que l’essència de la democràcia és la participació real i efectiva de 
la ciutadania, i que els partits no deixen de ser simples instruments per facilitar el 
contrastar idees, projectes i maneres de veure i organitzar la societat, des del 
compromís bàsic amb el be comú i l’interès general.  I els partits no haurien de 
funcionar amb súbdits, als que se’ls exigeix submissió i lleialtat, sota l’amenaça 
d’expulsió. Els partits haurien de promoure, també en el seu interior,  els valors cívics 
que representa la ciutadania lliure i crítica, haurien de ser autèntiques escoles de 
democràcia participativa i de llibertat. Però em temo que, fins ara, han promogut 
més l’obediència cega i irreflexiva que que la transparència, el servei i la llibertat 
responsable. 

L’experiència dels últims anys ens demostra que els drets de la ciutadania, la força 
de la democràcia, i els interessos generals o el be comú han quedat sotmesos a les 
necessitats de l’economia global, i condicionats a les exigències dels mercats i dels 
poders econòmics. I ens oblidem de que les persones son el be més valuós i 
fonamental, i hem renunciat a transformar el model econòmic que ens regeix,  
evitant que aquest doni resposta a les necessitats socials, sense preocupar-nos d’un 
repartiment més equitatiu i just de la riquesa que genera la nostra societat. És 
imprescindible incentivar una política econòmica que garanteixi un sistema públic de 
pensions dignes, justes, solidàries i sostenibles. És del tot necessari repensar un 
sistema fiscal més just. I hem de mantenir viu el compromís de impulsar i respectar 
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els drets de la ciutadania, des del respecte i la tolerància per la diversitat, la 
pluralitat. Hem de treballar per fer ciutadans lliures i responsables i no per súbdits. 

11 de juny de 2018 

Si vis pacem  (si vols la pau) 
Aquest dilluns, 10 de desembre, celebrem el 70 aniversari de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, que ha representat un avenç i un compromís col·lectiu per 
impulsar una convivència pacífica, basada fonamentalment en el respecte a la 
dignitat de la persona, i la implementació dels seus drets fonamentals. Els drets 
humans representen una línia divisòria entre l’arbitrarietat i la llibertat, entre la 
injustícia i justícia, entre la discriminació i la igualtat, entre el pensament únic i la 
llibertat de pensament. És un cant a la llibertat i a la solidaritat, dirigit  no només a 
les entitats supranacionals o estatals, sinó a cada persona humana, perquè l’exercici 
dels drets queda en no res si no assumim també les nostres responsabilitats. 
L’apel·lació als drets humans s’ha convertit, en ocasions, en una mera excusa per 
atacar i desprestigiar, injustament, a qui pensa de forma diferent, en una mena de 
referent eteri que no va amb nosaltres ni ens exigeix res. I això és un greu error. 

Tot dret implica unes obligacions. El que volem per a nosaltres, també ho hem de 
voler pels altres. El que exigim per a nosaltres, ens ha de estimular per facilitar-ho 
als demés. Defensar teòricament els drets humans, és molt fàcil i està molt 
generalitzat, fins al punt que algunes organitzacions o entitats s’atribueixen la patent 
de poder parlar de drets humans, com a arma llancívola  contra els que consideren 
enemics. Practicar, amb humilitat i solidaritat el contingut dels drets humans és cosa 
ben diferent, i no abunda tant. I avui és un dia per reflexionar, per pensar-hi i per 
renovar el compromís personal per col·laborar a fer un mon més humà i just, on els 
drets humans no siguin una bonica teoria sinó un instrument  efectiu de pau, llibertat 
i solidaritat. 

Deien els antics romans, “Si vis pacem, para bellum”, si vols la pau, prepara la 
guerra.  Ara ens cal dir que si volem la pau hem de treballar per la justícia, per la 
defensa de la dignitat i la vida de totes les persones. I els drets humans son una guia 
imprescindible que ha d’inspirar les lleis i les administracions, certament, però que 
sense el seu arrelament en el cor i la voluntat de totes les persones  quedaria en 
paper mullat. La pràctica dels drets humans no pot quedar reduïda a les conferències 
de determinades associacions, organitzacions o entitats. Cal que es facin presents a 
la vida diària de les persones, de les famílies, dels barris, dels municipis, de les 
províncies.....Si respectem i practiquem els drets humans en el nostre entorn més 
proper, com una taca d’oli s’expandiran per tot el mon, perquè tots els humans 
formem part d’una única família, al marge de colors, llengües, nacionalitats o 
creences. I és el millor homenatge que podem fer als drets humans. 

10 de desembre de 2018 
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