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Dilluns, 14 de març de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència de Seguretat i Prevenció

ANUNCI

Expedient: 230/2015 DSAJ.
Assumpte: Designació òrgan instructor procediments sancionadors LOPSC.
Titular: Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic.

El Gerent de Seguretat i Prevenció en data 25 de febrer de 2015 ha signat decret per la designació de l'òrgan instructor 
dels procediments sancionadors incoats per infracció dels articles 36.4, 36.6, 37.4 i 37.6 de la Llei Orgànica 4/2015 de 
protecció de la seguretat ciutadana que es transcriu literalment.

"La Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana estableix als articles 36 i 37, entre  
d'altres, com a infraccions:

a) Els actes d'obstrucció que pretenguin impedir a qualsevol autoritat, empleat públic o corporació oficial l'exercici legítim 
de les seves funcions, el compliment o l'execució d'acords o resolucions administratives o judicials, sempre que es 
produeixin al marge dels procediments establerts legalment i no siguin constitutius de delicte.

b) La desobediència o la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves funcions, quan no siguin 
constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents o l'al·legació  
de dades falses o inexactes en els processos d'identificació.

c)  Les faltes de respecte i consideració dirigides a un membre de les forces i cossos de seguretat en l'exercici de les 
seves funcions de protecció de la seguretat, quan aquestes conductes no siguin constitutives d'infracció penal.

d) La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les forces i cossos de 
seguretat per impedir o dificultar l'exercici de les seves funcions.

L'article 32.3 de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, estableix com òrgan competent per sancionar les  
infraccions als alcaldes quan les infraccions es cometin en espais públics municipals o afectin béns de titularitat local,  
sempre que tinguin competència sobre la matèria d'acord amb la legislació específica.

Per Decret d'Alcaldia de 30 de setembre de 2015 es va procedir a delegar la competència sancionadora per la incoació i  
sanció d'infraccions tipificades als articles 36.4, 36.6, 37.4 i 37.6 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció 
de la seguretat ciutadana en el Gerent de Seguretat i Prevenció.

Atès que l'article 35 de l'Ordenança reguladora del procediment sancionador de l'Ajuntament de Barcelona en relació 
amb  l'article  75.1  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Publiques que encara no vigent reprodueix el sentit del vigent article 78.1 de la Llei 30/92, de 23 de novembre, RJAP-
PAC, determinen que els actes d'instrucció necessaris per la determinació, coneixement i comprovació dels fets en virtut 
dels quals hagi de pronunciar-se la resolució correspondrà a l'òrgan que tramiti el procediment, essent l'òrgan instructor 
nomenat per resolució de l'òrgan competent per incoar.

Atès  que  el  principi  d'eficàcia  i  eficiència  que  ha  d'imperar  en  la  gestió,  la  naturalesa  dels  processos  de  gestió 
sancionadora,  i  les  característiques  de  mobilitat  del  personal  a  l'organització  municipal  determinen  la  necessitat 
d'identificar i unificar en un òrgan únic la instrucció dels procediments sancionadors alhora que es dona la publicitat 
suficient d'aquest òrgan per no causar indefensió

RESOLC:

Designar com òrgan instructor dels procediments sancionadors incoats per infracció dels articles 36.4,36.6,37.4 i 37.6 
de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana als lletrats/des adscrits a la Direcció de 
Serveis d'Assessorament Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció creada per Decret d'Alcaldia de 24 de gener 
de 2012 publicat a gaseta municipal número 3 de 30 de gener de 2012, i amb la direcció tècnica del Director, nomenat i  
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identificat al Decret del Gerent Municipal de 19 de maig de 2014 publicat a la gaseta municipal de número 27 de 30 de 
maig de 2014 consultable a l'arxiu municipal i a la pàgina web https://w33.bcn.cat/GasetaMunicipal."

El que es fa públic per a general coneixement mitjançant la inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d'edictes de la corporació.

Barcelona, 2 de març de 2016
La secretària delegada de la Gerència de Seguretat i Prevenció, Amparo Romaní i Guanter

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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