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L’Ajuntament de Barcelona anul·la sancions per deixar la
brossa fora del lloc indicat a instància del Síndic
L’Ajuntament de Barcelona ha anul·lat una sanció que havia imposat a
una persona per haver deixat les escombraries en un sac de runes,
quan s’havien de dipositar a la via pública, d’acord amb la normativa de
residus. Aquesta anul·lació arriba després que el Síndic recomanés a
l’Ajuntament que revisés l’expedient sancionador perquè entenia que
no quedava acreditat que la persona inculpada havia comès la
infracció.
En el marc de la campanya contra l’incivisme, l’any 2004 es va constatar
un increment de les sancions a les persones que dipositaven les
deixalles fora de l’element corresponent per la infracció de l’ordenança
general del medi ambient urbà de Barcelona. Aquest fet va provocar
que algunes persones s’adrecessin al Síndic, disconformes amb la
imposició d’aquestes sancions.
Abans d’estudiar el cas, el Síndic va insistir que l’objectiu no era
qüestionar l’ús legítim de la potestat sancionadora davant d’accions
infractores de la normativa, ni l’oportunitat de la campanya contra
l’incivisme. La finalitat de la resolució era analitzar si, en cada cas,
l’Ajuntament havia adoptat les mesures necessàries per garantir els
principis inspiradors d’aquesta potestat, si calia incorporar
modificacions als expedients sancionadors que permetessin continuar
perseguint les conductes infractores, sense afeblir, però, els drets
ciutadans en el procediment.
Un cop estudiat el cas, el Síndic va observar que, habitualment, les
proves per imputar aquesta infracció eren els fets descrits per l’agent
municipal en la denúncia, les fotografies on es constata la bossa
d’escombraries fora de l’element corresponent i la troballa dins
d’aquesta de sobres o documents que indicaven un domicili, del qual es
deduïa la procedència de la bossa.
El Síndic va indicar a l’Ajuntament que perquè una denúncia tingui
eficàcia probatòria cal que les dades objectives que reflecteix hagin
estat percebudes realment, objectivament i directament per l’agent
denunciant. I, respecte a l’eficàcia probatòria de la prova indiciària, el
Síndic va indicar que cal explicitar el raonament en virtut del qual,
partint dels indicis provats, s’arriba a la conclusió que la persona
inculpada va realitzar la conducta infractora.

El defensor de les persones va concloure que, en els casos analitzats, ni
la denúncia formulada ni la prova indiciària aportada a l’expedient
reunien l’eficàcia probatòria per acreditar que la persona denunciada
havia realitzat la conducta infractora, per la qual cosa va suggerir a
l’Ajuntament de Barcelona que revisés les actuacions estudiades.
De la denúncia no es desprenia que l’agent de l’autoritat constatés el
moment en què la persona dipositava la bossa d’escombraries fora de
l’element corresponent. A més a més, el Síndic va considerar que la
documentació localitzada entre la brossa, en què consta un domicili del
qual es dedueix l’origen, no és una prova indiciària suficient per
acreditar un enllaç precís i directe que permeti concloure que la
persona que viu en aquell domicili havia comès la infracció, per la qual
cosa calia complementar-la amb altres proves. Fins que es realitza el
servei de recollida, poden concórrer circumstàncies diverses que
provoquin el trasllat de la bossa en un lloc incorrecte.
Inicialment, l’Ajuntament de Barcelona no va acceptar les reflexions del
Síndic, però recentment li ha comunicat l’anul·lació d’una sanció
imposada l’any 2006, que havia estat objecte d’estudi per part d’aquesta
institució. L’Ajuntament anul·la aquesta sanció perquè aprecia que no
hi concorrien la corresponent prova de càrrec i els elements de
responsabilitat suficients per poder formar un judici lògic que permetés
imputar la infracció al presumpte responsable.
Dues resolucions judicials també han anul·lat resolucions
sancionadores de l’Ajuntament de Barcelona perquè no acreditaven
suficientment l’autoria de la infracció.

