
Recomendación ao Concello de Sada sobre a incoación dun expediente disciplinario

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2015

Sr. alcalde-presidente:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito dun cidadán,
que fai uso do seu dereito á confidencialidade das queixas, relativo á comunicación dun
parte disciplinario fronte a dous policías locais do concello.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que que con data do 31-07-13 emitiuse parte disciplinario
dirixido á alcaldía pola comisión de presuntos feitos do servizo dos que poderían derivarse
sancións recollidas na Lei 4/2007 de coordinación de policías locais de Galicia, sendo os
presuntos responsables os policías D., con TIP ..... e D., Con...TIP...... A día de hoxe, e tras
diversas reiteracións, non se ten noticia algunha sobre os trámites realizados.

2. Ante iso requirimos información ao concello, remitíndonos esta entidade local un primeiro
documento no que se poñía de manifesto que “estudado dito documento e feitas as
averiguacións correspondentes, esta Alcaldía non aprecia a existencia de feitos que puideran
ser constitutivos de sancións”. Sen embargo, no informe non se facía referencia á
notificación de tal decisión ao interesado que remitiu o parte de solicitude para inicio de
expediente sancionador. Tampouco se detallaba cales foron as actuacións realizadas e a
motivación para non dar continuidade ao expediente.

3. Ante a situación anterior, consideramos oportuno solicitar información complementaria
ao Concello de Sada a fin concretar os puntos pendentes sinalados no parágrafo anterior.
Con data do 20-05-15, tivo entrada no noso rexistro resposta da administración local,
informando que non se puido contestar antes debido á perda do documento dirixido á
alcaldía denominado “parte disciplinario” pola comisión de presuntos feitos dos que se
poderían derivar sancións disciplinarias a dous policías desa entidade local. Consta que
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tamén se perdeu a copia existente no servizo municipal de orixe. Adxúntase informe do
Oficial Xefe acctal. no que se indica que non se localizou nos arquivos policiais
correspondentes ao ano 2013 ningunha copia do documento que se cita como “parte
disciplinario”. Na documentación remitida polo concello, inclúese copia do libro de saída de
documentos no que se recolle de forma manuscrita o asento número 943 de data 31-07-13
correspondente a tal “parte disciplinario”.

ANÁLISE

1. O Decreto 243/2008 polo que se desenvolve a Lei 4/2007 de coordinación de policías
locais de Galicia, deixa claro no seu artigo 111 que todo membro do corpo de policía local
que observe feitos que puideran ser constitutivos de faltas imputables a membros do corpo,
deberá formular parte ao seu superior xerárquico dando conta, de forma inmediata e por
escrito, dos feitos constitutivos de falta dos cales teña coñecemento; cando sexa este o
presunto/a infractor/a, a comunicación efectuarase ao seu superior inmediato.

Tras especificar no apartado segundo o contido mínimo do parte de denuncia, o artigo
continúa no seu parágrafo terceiro establecendo que, da recepción do parte darase acuse de
recibo inmediato e informarase á persoa promotora da incoación ou non do expediente
disciplinario.

2. No caso concreto que nos ocupa, á vista dos antecedentes, constatamos a inexistente
notificación á persoa promotora da recepción do parte de denuncia nin da decisión
adoptada. No primeiro informe remitido polo Concello de Sada, de xeito expreso, se
confirmaba que “feitas as averiguacións correspondentes” non se apreciaba feitos
constitutivos de sancións respecto das actuacións dos policías TIP .... e TIP.... Tales
afirmacións deixan constancia da realización de actuacións de investigacións sobre os feitos
denunciados, e polo tanto confirman a recepción e trámite do escrito de denuncia.
Entendemos que para chegar á conclusión da inexistencia de feitos constitutivos de delitos,
necesariamente leváronse a cabo indagacións que deberían estar precedidas do acuse de
recibo correspondente, e posteriormente, da notificación sobre a decisión de incoar ou non
o expediente disciplinario, de todo o cal non hai constancia.

3. Debemos sinalar que sorprende que nun primeiro oficio, o concello dea conta da decisión
de non iniciar expediente disciplinario e posteriormente alegar a perda do propio
documento de denuncia. Independentemente de tal incoherencia, e dando por feito que
existiu unha resolución de non iniciar o expediente solicitado polo denunciante, esta debería
estar en todo caso motivada, polo que non se comprende que, aínda asumindo a perda do
documento citado, non se faga alusión algunha ás actuacións que fundamentan tal decisión,
e, evidentemente, á comunicación preceptiva (ou carencia dela) ao denunciante. O informe
do concello de data 30-07-14 afirma que non se aprecian feitos constitutivos de delito, o que



implica unha recopilación mínima de información inicial que permita efectuar unha primeira
valoración do caso que permita acadar tal conclusión.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Sada a seguinte
recomendación:

Que se adopten as medidas necesarias polo Concello de Sada para dar trámite ao parte
disciplinario recibido en relación aos funcionarios de policía con TIP ... e TIP.... dando acuse
de recibo ao denunciante e informándolle sobre a incoación ou non do expediente
disciplinario, motivando debidamente tal decisión. No sucesivo, cando o procedemento se
iniciara como consecuencia de denuncia, deberá cumprirse co preceptuado na lexislación
vixente no referente ás notificacións aos asinantes das mesmas.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


