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Actuació d’ofici 1/2014
Estat: Pendent de resposta

Protecció dels infants davant les infraccions administratives

La síndica ha observat la injustícia que suposen les multes sancionadores
imposades a un menor d’edat, ja que a ell no li repercuteix cap responsabilitat
directa.

Davant la Institució que representa, la síndica proposa i recomana el
compliment per part de l’Ajuntament de Terrassa d’uns principis de política
dirigits a la infància i que troben recollits en la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 20 de
novembre de 1989 i que l’Estat espanyol va ratificar com a Estat Membre.

Tenint en compte que, tal com assenyala la Declaració dels Drets de l’Infant,
per raó de la seva immaduresa mental i física, necessita atenció i salvaguarda
especials i protecció legal adequada en atenció a l’interès superior de
l’infant, la síndica reflexiona i manifesta:

1. L’Estat espanyol com a membre ha de respectar els Drets enunciats
en la Convenció dels Drets dels Infants.
2. L’Estat ha d’assegurar a tots els infants sota la seva jurisdicció, el
compliment de tot el contingut de la Convenció.
3. L’Estat ha d’adoptar totes les mesures legislatives, administratives
i d’altres d’adequades per fer efectius els Drets reconeguts en
l’esmentada Convenció.
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4. L’Estat ha de promoure l’establiment de lleis, procediments,
autoritats i institucions específiques aplicables a infants de qui es
presumeix que han infringit la llei (Art. 40 de la Convenció).

La normativa aplicable als menors d’edat sobre matèria sancionadora la
trobem al:
-

Reial Decret 339/1990 que contempla l’actual LSV 18/2009,
contempla mesures re-educadores substitutòries de la sanció
econòmica, en els casos d’infraccions lleus per part de menors d’edat.

-

Ordenança Municipal de Terrassa de Bon govern i convivència
ciutadana art. 79.3

-

Ordenança Municipal reguladora de la Circulació de Persones i Vehicles
en les Vies Urbanes. Art. 86.2 del Títol 5 de les Infraccions i de les
Sancions.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en el seu
art. XXV Administració de Justícia Local:
1. Les ciutats desenvolupen polítiques de millora de l’accés dels
ciutadans i ciutadanes al Dret i a la Justícia
Arribats a aquest punt cal destacar l’Ordenança municipal de Barcelona en
règim sancionador, en el seu art. 27 que estableix:
“Amb la finalitat de procurar la responsabilització de la persona infractora i la
reparació de la víctima, així com de fomentar l’adopció de mesures educatives en
el cas que aquella sigui menor d’edat, l’ajuntament promourà la utilització
preferent de tècniques de mediació i de resolució alternativa de conflictes...”

La Carta Municipal de Barcelona preveu la possibilitat que sancions
econòmiques puguin ser substituïdes per feines o prestacions en benefici de la
comunitat. S’està ultimant un catàleg on s’oferiran un nombre de places de
prestacions socials als equipaments municipals.
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És per això que la sindica recomana a l’Ajuntament que estudiï la
possibilitat d’establir a les ordenances municipals, un catàleg de mesures
administratives adequades i educatives dirigides als menors alternatives
a la sanció econòmica. La protecció dels menors s’ha de basar en l’interès
superior de l’infant.

Isabel Marquès Amat,
Síndica municipal de Greuges

Terrassa, 17 de febrer de 2014

