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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA
RELATIVA A LA DISCONFORMITAT AMB LA TRAMITACIÓ D’UN PROCEDIMENT
SANCIONADOR

ANTECEDENTS
Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 8 de novembre de 2021, el ciutadà va presentar una queixa a aquesta
Sindicatura en què exposava que el 12 d’agost de 2020 havia estat denunciat per un
presumpte incompliment de les mesures de la covid-19, concretament per no dur
mascareta mentre es desplaçava en bicicleta.
Explicava que dos dies després va formular unes al·legacions que no van ser resoltes,
i el 29 de juny de 2021 es va iniciar l’expedient sancionador. Més d’un any després, el
24 d’agost de 2021, l’Ajuntament li va notificar la sanció per una infracció en matèria
de salut pública.
Segons deia, el dia 23 de setembre de 2021 havia formulat un recurs contra
l’expedient sancionador, i el dia 5 d’octubre va rebre una notificació que no es
pronunciava sobre tots els aspectes objecte del recurs.
Actuacions fetes
Un cop admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient i
va estudiar els fets i la legislació aplicable amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat
els principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la
ciutat.
Després d’examinar el contingut de la queixa i la documentació aportada per la
persona interessada, es va considerar convenient dirigir-se a l’Àrea de Prevenció i
Seguretat per tal de conèixer el tractament i les intervencions dutes a terme en relació
amb la queixa presentada.
En data 17 de novembre de 2021, es va sol·licitar a l’organisme corresponent la
informació necessària per a l’estudi de la queixa.
Resposta dels òrgans afectats
En data 13 de desembre de 2021, aquesta Sindicatura va rebre la informació
sol·licitada. L’escrit exposa que, efectivament, en data 12 d’agost de 2020, la Guàrdia
Urbana de Barcelona (GUB) va denunciar el ciutadà per una presumpta infracció de
l’article 5.1 a) del Decret llei 30/2020, pel qual s’estableix el règim sancionador
específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer
front a la crisi sanitària provocada per la covid-19, en concret per l’incompliment de
l’obligació de l’ús de la mascareta.
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S’indica que s’ha revisat l’expedient i s’ha detectat que no hi estaven registrades les
al·legacions presentades per l’interessat en data 14 d’agost de 2020. S’atribueix a un
error informàtic.
A continuació, es manifesta que la resolució del recurs presentat per l’interessat el 23
de setembre de 2021 no analitzava les al·legacions que havia presentat el 14 d’agost
de 2020, perquè no se’n disposava a causa de l’error citat. S’argumenta, però, que,
d’acord amb la denúncia emesa per l’agent, es constatava que el ciutadà incomplia
l’obligació de l’ús de la mascareta.
Es fa referència als terminis emprats en la tramitació i es conclou que, en aquest cas,
no hi ha prescripció, atès que no havia transcorregut un any des de la data dels fets.
La notificació al ciutadà es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat en data 21 de
juliol de 2021, després d’intentar notificar-li en el seu domicili, sense èxit, els dies 8 i 9
de juliol de 2021. D’acord amb l’article 75 de la Llei 18/2009 de salut pública, les
denúncies lleus prescriuen en el termini d’un any.
Finalment, s’anuncia que, atès l’error en la tramitació de les al·legacions presentades,
que no van ser resoltes, es deixa sense efecte l’expedient sancionador. Aquesta
decisió es notificarà a l’interessat.
CONSIDERACIONS
L’interessat manifestava la seva disconformitat amb la tramitació d’un expedient
sancionador, ja que no s’havien resolt les al·legacions presentades en el marc d’un
procediment sancionador. Per la seva banda, l’òrgan municipal reconeix un error en la
tramitació de les al·legacions presentades per l’interessat.
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l’Ajuntament pot revocar els seus actes desfavorables per a
la ciutadania sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció i que la
revocació no sigui contrària a la llei, al principi d’igualtat, a l’interès públic o a
l’ordenament jurídic (article 109).
Així mateix, sobre la base del mateix article de la Llei 39/2015, les administracions
públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones
interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.
En el cas objecte de queixa, l’Ajuntament, després de la intervenció de la
Sindicatura de Greuges, ha exercit les seves facultats revisores i, en comprovar
que no s’havien resolt les al·legacions presentades per l’interessat, ha acordat deixar
sense efecte l’expedient sancionador i notificar-ho a l’interessat.
Ara bé, convé ressaltar que el ciutadà, quan va presentar recurs contra la decisió
municipal de sancionar-lo, ja es va referir a les al·legacions presentades
prèviament i va manifestar que no s’havien atès. L’òrgan municipal tenia
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l’oportunitat de revisar el procediment en aquell moment, però no ho va fer. Va
resoldre desestimar el recurs de l’interessat i confirmar la sanció.
Tot i que ara ha deixat sense efecte el procediment sancionador, l’Administració ha
d’actuar amb una diligència i una qualitat de servei suficients, d’acord amb els principis
de bona administració i d’eficàcia dels serveis públics, recollits en la Carta de drets
fonamentals (articles 41 i 42) i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic (article 3). Aquests preceptes reconeixen el dret a tenir una Administració
eficaç i que presti el màxim nombre de serveis amb qualitat i respectant els drets i els
interessos legítims de la ciutadania.
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té
com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes
aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació de l’Àrea de Prevenció i
Seguretat no ha estat eficaç quant a la tramitació de l’expedient sancionador
objecte d’estudi, tot i que posteriorment l’ha revisat i, en detectar-hi errors, ha
acordat deixar la sanció sense efecte.
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.

Barcelona, 22 d’abril de 2022
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