RECOMANACIÓ QUE FA EL SÍNDIC DE GREUGES AL GOVERN
MUNICIPAL PERQUÈ S’ANUL·LIN TRES SANCIONS DE LA POLICIA
LOCAL ATENENT ERRORS EN ACTES ADMINISTRATIUS.

Antecedents de fet:
Aquesta actuació s’inicia amb la queixa 2007/42 que va presentar un veí de
Palamós contra una sanció imposada per la Policia Local de Palamós.
Fets:
Aproximadament a les 15.30 h. del dia 26.12.2006 el veí que presenta la queixa
va acudir al Passeig del Mar, cruïlla amb el carrer Onze de Setembre de Palamós,
ja que uns moments abans, la seva filla, hi havia patit un accident. El ciutadà
anava en cotxe i, en estacionar-se i arrancar el seu vehicle, va cometre algunes
faltes contra el codi de circulació. Val a dir que entre el pare i els agents s’originà
un altercat que es va dirimir per via judicial.
Al cap de cinc mesos, concretament el dia 30 de maig, el ciutadà rep les
notificacions de tres multes, expedients 26933, 26944 i 28801, corresponents als
fets del dia 26/12/2006. Les tres sancions es notifiquen per correu certificat, atès
que l’apartat “NO S’HA POGUT NOTIFICAR PER:................” resta en blanc.
El dia 1 de juny el ciutadà, amb document de registre d’entrada número 4118,
presenta recurs contra aquesta sanció.
El dia 19 de juliol l’instructor dels expedients emet informe referit al recurs.
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El dia 1 d’agost el ciutadà rep tres desestimacions del seu recurs. La data
d’emissió de la desestimació és el dia 26/07/2007 i la data límit de pagament és
també el 26/07/07. El punt primer de la proposta de resolució, introdueix la
novetat de notificar-li que es proposarà la retirada de dos punts, sanció que no
es comunica en cap dels escrits anteriors.
El ciutadà, en data 9 d’agost, va presentar un recurs contra aquesta resolució.
En data 20 d’agost de 2007 els agents emeten un informe en el que donen la
seva versió dels fets.
El dia 5 de setembre el ciutadà rep la resposta negativa al recurs presentat el dia
9 d’agost.
Consideracions:
Aquest Síndic creu que entrar en el contingut de les denúncies seria estèril atès
que en cas de discrepància sempre prevaldria la presumpció de veracitat
inherent a la paraula dels agents.
Tampoc serviria apel·lar a les possibles circumstàncies atenuants que es podrien
considerar en tractar-se d’un pare que, nerviós, va a veure què li ha passat a la
seva filla i s’enfronta amb els agents, els quals manifesten haver-ho considerat,
ja que no el van detenir. Això no obsta a tenir-ho present a l’hora de
contextualitzar tot el procediment administratiu.
Les consideracions que emet el Síndic, doncs, es centren únicament en la
formalitat de l’acte administratiu:
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-

Sembla que hi ha un error en l’escrit que fa el instructor el dia 19/07/2007
atès que data els expedients el dia 26/12/2007, i hauria de ser el
26/12/2006.

-

Igualment, en el imprès de “Desestimació al·legacions i proposta

resolució” caldria esmenar la data

on es diu que la data límit de

pagament és el 26/07/2007, el mateix dia en que s’emet. En aquest cas,
quan el ciutadà rep la notificació, el dia 1 d’agost, ja hauria d’haver-la
pagat.
-

Seguint amb l’aspecte formal, sobta que la comunicació de les sancions
arribi cinc mesos després de les infraccions. Val a dir, però, que és legal ja
que per les faltes greus es dona un termini de sis mesos.

-

Cal recordar l’obligació d’omplir l’apartat

“NO

S’HA

POGUT

NOTIFICAR PER............”. És cert que en l’informe que els agents fan el
dia 20 d’agost esmenten que ni el ciutadà ni el seu fill, que també va
acudir al llocs dels fets, van voler les còpies de les denúncies, però això,
s’havia de fer constar en la mateixa denúncia, no nou mesos després.
-

El ciutadà es troba en situació d’indefensió en comunicar-li, en el darrer
moment, una nova sanció: la retirada de dos punts. Aquesta nova sanció
no apareix en la comunicació del 30 de maig on l’apartat “punts” resta en
blanc; en canvi, sí en l’escrit del dia 1 d’agost, on s’introdueix aquesta
nova sanció que torna a desaparèixer en la darrera comunicació del dia 5
de setembre.

-

L’expedient 28801 fa referència a un altre vehicle, perquè la matrícula no
correspon ni coincideix amb la del ciutadà denunciat.

-

Per acabar, dir que el titular del vehicle no és el que consta en totes les
sancions.
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Per tot el que s’ha exposat i considerat, el Síndic municipal, fa la següent
recomanació al Govern Municipal:
Que, atenent les circumstàncies especials que s’han pogut
considerar en aquest cas, s’anul·lin les sancions 26944, 26933 i
28801 emeses per la Policia Local de Palamós.

Jordi Sistach i Roura
Síndic Municipal de Greuges
Palamós, 20 de setembre de 2007
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