
DESESTIMADA UNA QUEIXA CONTRA LA GUÀRDIA 

URBANA PER  UN PRESUMPTE TRACTE INCORRECTE A 

UN TAXISTA 

El conductor va estacionar en una zona reservada als autobusos a la Sagrada 

Família i es va negar a marxar i a identificar-se quan la policia li va demanar    

El ciutadà que va posar la reclamació ha estat condemnat per un jutge per una falta 

contra l’ordre públic i ha hagut de pagar una multa  

Entorn al 28 % de les queixes que rep la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà són desestimades, és a dir, es considera que l’Ajuntament no ha comès 

cap irregularitat en la tramitació d’un expedient. Aquest, per exemple, és el cas d’una 

denúncia d’un taxista contra la Guàrdia Urbana per un presumpte tracte incorrecte quan el 

conductor va ser instat per un agent a retirar el seu vehicle d’una zona de busos en la qual 

estava estacionat. 

Fa uns mesos, el ciutadà va demanar l’empara a Vilà al considerar que, el passat 31 de 

desembre, havia rebut un tracte abusiu per part de la policia local mentre feia un servei als 

voltants de la Sagrada Família. El taxista va assegurar que la Guàrdia Urbana li va 

recriminar el seu origen estranger i, després de fer-li aixecar les mans, el va registrar. 

Posteriorment, va explicar als assessors de la defensora, els agents el van traslladar la 

comissaria de l’Estació del Nord i el van denunciar per amenaces i desobediència. El 

conductor es va negar a identificar-se i tampoc va voler signar el document de registre 

d’ingrés de la caserna.    

La síndica va admetre a tràmit la queixa, però finalment l’ha desestimat, sense pronunciar-

se sobre el fons, en base a que els fets han estat provats judicialment. El jutge va 

considerar al taxista responsable d’una falta d’ordre públic i el va condemnar a pagar 

durant quaranta dies una multa diària de sis euros. 

Segons la resolució judicial, incorporat a l’expedient de la defensora, el conductor va 

estacionar el vehicle en una zona reservada als autobusos, amb el maleter obert. Un 

agent de la Guàrdia Urbana li va demanar que circulés i el taxista li va respondre que 

esperava uns clients que estaven visitant la Sagrada Família i que se n’aniria en 10 



minuts. L’agent va reiterar la seva petició, però el conductor es va negar a moure el cotxe. 

Tampoc va voler identificar-se tot i que va ser requerit a fer-ho en diferents ocasions.  

Vilà ha conclòs que els agents de l’autoritat han de fer complir les normatives de seguretat 

i la ciutadania té l’obligació d’obeir els mandats de la policia. Amb tot, la defensora reitera 

en el seu informe la necessitat que el tracte de la Guàrdia Urbana sigui sempre excel·lent, 

també en aquells casos de persones que vulneren les normes.  

 


