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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA
RELATIVA A LA TRAMITACIÓ DE DIVERSOS PROCEDIMENTS SANCIONADORS

ANTECEDENTS
Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 18 de gener de 2022, el ciutadà va presentar una queixa en aquesta
Sindicatura en què exposava que el dia 2 de juny de 2021 havia estat denunciat quatre
vegades per part de dos agents de la Guàrdia Urbana (GUB).
Explicava que a la matinada d’aquell dia, el va denunciar dues vegades un agent de la
GUB per presumptes infraccions de l’Ordenança del medi ambient, per cants i crits a la
via pública.
Durant la tarda, un altre agent de la GUB el va denunciar dues vegades més per
presumptes infraccions de trànsit.
Qüestionava l’actuació de la GUB i considerava que els agents havien fet denúncies
falses, motivats a instàncies d’una tercera persona que el volia perjudicar.
Actuacions fetes
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient
estudiant 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.
Examinat el contingut de la queixa, i tenint en compte la documentació aportada per la
persona interessada, es va considerar convenient dirigir-se a l’Àrea de Prevenció i
Seguretat per tal de conèixer les intervencions realitzades en relació amb la queixa
presentada.
En data 26 de gener de 2022, es va sol·licitar a aquest organisme la informació
necessària per a l’estudi de la queixa.
Resposta dels òrgans afectats
En data 19 d’abril de 2022, aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada.
L’escrit exposa que es va traslladar l’estudi d’aquesta queixa a la Unitat de
Deontologia i Afers Interns de la GUB (UDAI) i es va iniciar un expedient informatiu per
tal d’esclarir els fets i donar transparència.
Segons informa la UDAI, es van realitzar les gestions necessàries per esclarir les
circumstàncies i possibles responsabilitats disciplinàries dels agents.
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A continuació, pel que fa a les denúncies per presumpta infracció de l’Ordenança del
medi ambient, indiquen que la patrulla policial que va intervenir va comprovar els
sorolls i les molèsties, i va advertir a l’interessat en primera instància. Posteriorment,
en continuar les molèsties, el van denunciar a les 01:30 hores i, més tard, a les 04:00
hores.
Pel que fa a les infraccions de trànsit, manifesten que l’agent policial va efectuar les
denúncies perquè el ciutadà no va obeir el semàfor vermell sense perill, i tampoc un
senyal d’obligació sense perill. Assenyalen que els agents van observar les dues
infraccions de trànsit del conductor de la motocicleta i, per motius relacionats amb la
circulació, no se’l va aturar per notificar-li la denúncia en mà.
Conclouen que no s’ha comprovat cap actuació irregular dels efectius policials, ni es
pot determinar falsedat documental, ja que no s’ha alterat, modificat o falsificat els
elements essencials de les denúncies.

CONSIDERACIONS
L’interessat no reconeixia les conductes infractores per les quals se’l va denunciar i,
per aquest motiu, va presentar recurs contra totes les sancions que se li havien
imposat.
Convé recordar que els agents de l’autoritat disposen de presumpció de veracitat,
reconeguda legalment a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (art. 77.5):
Els documents formalitzats per funcionaris als que se’ls reconeix la condició d’autoritat,
i en els quals, observant-se els requisits legals corresponents, es recullen els fets
constatats per aquells, faran prova d’aquests, excepte que s’acrediti el contrari.

En el mateix sentit es pronuncia el Real decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial (art. 88):
Les denúncies formulades pels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància
del trànsit en l’exercici de les funcions que tenen encomanades tindran valor
probatori, excepte prova en contrari, dels fets denunciats, de la identitat dels que els
haguessin comés i, en el seu cas, de la notificació de la denúncia, sense perjudici del
deure d’aquells d’aportar tots els elements probatoris que siguin possibles sobre el fet
denunciat.

Ara bé, la presumpció de veracitat no és absoluta. La persona denunciada pot
aportar proves que la destrueixin. En el cas objecte d’estudi, però, el contingut de
les al·legacions i recursos presentats no aportaven cap prova que pogués concloure
que no havia realitzat les conductes per les quals se l’havia denunciat. Simplement
negava els fets, i demanava l’anul·lació i l’arxiu de les denúncies al·legant falsedat.
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Davant d’això convé dir que, en el tractament d’aquest tipus de queixes, ens
trobem amb dificultats per conèixer quines van ser les circumstàncies que van
envoltar els fets denunciats. La immediatesa de les actuacions policials fa difícil
aportar proves que permetin acreditar els fets i, davant de la manca de proves,
aquestes situacions acostumen a finalitzar amb el pronunciament municipal de la
presumpció de veracitat dels agents.
Per tant, la Sindicatura de Greuges, més enllà de la versió de les parts, no disposa
d’elements suficients que permetin fer un pronunciament sobre la comissió, o no, de
les conductes infractores objecte d’aquesta queixa.
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, no s’aprecien irregularitats en l’actuació de
l’Àrea de Prevenció i Seguretat pel que fa a sancions imposades pels agents
policials, ja que no s’han aportat proves que destrueixin la seva presumpció de
veracitat.
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, maig del 2022
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