RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES AL GOVERN MUNICIPAL PER
LA MANCA DE RESPOSTA A UNA AL·LEGACIÓ D’UN VEÍ

Antecedents del fet
Aquesta recomanació s’origina amb la queixa 56/07.

El fet
El dia 24 d’abril de 2007, un veí va presentar l’al·legació que s’adjunta (RE-2986)
contra, entre d’altres coses, la taxa per la retirada del seu vehicle i el posterior dipòsit.
Accions que van pasar el dia 5 de febrer de 2007.
Després de 6 mesos, l’administració local encara no ha respost la sol·licitud.

Consideracions
L’administració ha de respondre al ciutadà quan aquest se li dirigeix en forma adequada.
El veí, en la seva al·legació, reconeix totes les irregularitats denunciades per la Policia
Local.
L’argumentari de l’al·legació es centra en el fet que la retirada era innecessària atès que
el seu vehicle, un cop aparcat, no molestava la viabilitat.
Aquest Síndic de Greuges, el mes de gener d’aquest any, va fer una recomanació en el
sentit que la Policia Local acompanyés de fotografies qualsevol actuació de la grua.
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La recomanació responia a un enfrontament contradictori entre la versió del ciutadà i la
de la Policia Local.
Amb aquella recomanació es volia enfortir el principi de veracitat, que és una
prerrogativa en l’actuació dels agents de l’autoritat, i garantir, alhora, el dret a la
presumpció d’innocència, que és un dret constitucional i, per tant, fonamental de
qualsevol ciutadà.
Aquesta recomanació va ser acceptada i, segons ho va manifestar el regidor d’aleshores,
senyor Antoni Bachiller, es va introduir en el protocol d’actuació.
Per tot això, aquest Síndic, fa la següent recomanació:
Que es respongui l’escrit que s’adjunta, acompanyant-lo de la documentació
gràfica necessària on s’evidenciï que el vehicle retirat impedia la circulació,
motiu exclusiu de l’al·legació del ciutadà que sempre va reconèixer les
infraccions que li havien estat denunciades.
Palamós, 6 de novembre de 2007

Jordi Sistach i Roura
Síndic Municipal de Greuges
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