
A l’atenció del regidor del Districte de Sant Andreu, de Barcelona, Raimond Blasi 
Navarro,
  
Davant les retallades que l’administració està fent, la societat civil s’organitza per a 
poder expressar el seu rebuig i actuar. Volem denunciar que el fet que exposem a 
continuació no és un fet aïllat, respon a una campanya per part de l’administració per 
silenciar per diferents vies (repressió policial, penal, administrativa) la crítica a unes 
polítiques públiques. I tot això passa molt a prop nostre, en el districte de Sant Andreu. 
Sota aquesta premissa, qualsevol persona que, des de la seva entitat o de forma 
individual, estigui realitzant activitats reivindicatives corre el risc de ser reprimit de la 
mateixa manera.
  
En data 12 d’octubre de 2011 una parella d’agents de la Guàrdia Urbana va aturar, 
per posar dues denúncies (I5782047 i I5782048), a Martí Tapias Vilanova i a Oriol 
Gil Badenes. Veïns de La Sagrera, integrants del teixit associatiu del mateix barri així 
com del districte i participants de l’Assemblea de Sant Andreu. El motiu de la denúncia 
va ser que, segons els agents, s’estava vulnerant l’article 24.1 de “l’Ordenança de 
Mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona”, 
a causa d’un cartell situat a uns metres de distància al carrer Montlau, suposadament 
enganxat pel Matí i l’Oriol, al lateral d’un comerç amb quatre tires de celo. Com a 
resultat de la denúncia, s’ha imposat una multa a cadascun de 375 euros, és a dir un 
total 750 euros.
  
S’han presentat al·legacions per la via administrativa establerta i s’han denegat (1-
2011-0488183-1 i 1-2011-488180-1). A més, s’està demanant, per la mateixa via 
(instancia al districte) i altres fórmules (reunió amb la tècnica de Barri de la Sagrera, 
correus electrònics als responsables polítics del districte), poder tenir una reunió amb 
el Districte de Sant Andreu. S’entén que el districte és l’adminstració de més proximitat 
que els ciutadans tenim. Més concretament es va sol·licitar, a través de l’Associació 
de Veïns del Sant Andreu del Palomar una reunió amb el regidor Raimond Blasi, el 
gerent Salvador Coll i el conseller tècnic Iván González, perquè consideressin els 
fets amb les seves circumstàncies i demanar la revocació de la multa, ja que per vies 
administratives no ha servit de res. Aquestes demandes de reunió no han obtingut cap 
resposta per part de l’Administració, que només per via extraoficial han admès que no 
es reunirien amb nosaltres.
  
En base als fets exposats, els sotasignants demanem una revocació de les multes pels 
fets que a continuació detallem:
  
1. El cartell en qüestió feia referència a una manifestació del següent 15 d’octubre, 
convocada pel moviment 15M. Considerem, per tant, que, en cap cas, el cartell 
es referia a una activitat per obtenir un benefici propi, sinó a una activitat d’interès 
col·lectiu. Entenem que el dret de manifestar-se, recollit en l’article 21.1 de la 
Constitució, comporta implícit el dret a donar publicitat a les manifestacions que se’n 
derivin. A més, segons l’article 20 de la mateixa s’ha de garantir el dret a expressar 
idees per qualsevol mitjà i només es pot revocar aquest dret per mitjà d’una resolució 



judicial. El manteniment de les llibertats garantides constitucionalment han d’estar per 
sobre de les disposicions de l’Ordenança del Civisme.
  

Article 21 de la Constitució
1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l'exercici 
d'aquest dret no caldrà autorització prèvia.

  
Article 20 de la Constitució
1. Es reconeixen i es protegeixen els drets
a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions 
mitjançant la paraula, l'escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.
b) A la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica.
c) A a llibertat de càtedra.
d) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç; per qualsevol mitjà de 
difusió.
2. L'exercici d'aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de 
censura prèvia.
(...)
5. Només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions i altres 
mitjans d'informació en virtut de resolució judicial.

  
2. Denunciem que el fet de que la manifestació referida en el cartell formi part d’una 
activitat reivindicativa dins del moviment 15M ha ocasionat un tracte diferenciat, tant 
per part dels agents de la Guàrdia Urbana com del Districte de Sant Andreu. En el 
moment de la denúncia, els agents van tenir una actuació desproporcionada en vers als 
denunciats. Van enganyar en quant a l’import de les multes en qüestió; van amenaçar 
en augmentar el grau de la infracció (augmentar l’import) si se’ls discutia la seva 
actuació; van tractar amb abús de poder al no voler facilitar els números identificatius 
fins després d’insistir molt. Pensem que l’actitud inflexible dels agents podria ser 
causada pel contingut del propi cartell. Per l’altra banda, l’Administració ha actuat amb 
una indiferència sorprenent.
  
3. Segons el «manual de bones pràctiques per enganxar cartelleria a la via pública» 
elaborat pel departament de comunicació del districte de Sant Andreu, enganxar 
cartells als laterals d’un local (tal i com estava el cartell objecte del cas exposat) està 
considerat com una bona pràctica, que no seria, per tant, objecte d’infracció. Els agents 
de la Guàrdia Urbana van fer una foto del citat cartell (penjat al lateral d’un immoble) 
en el moment de la denúncia. Aquesta fotografia, curiosament, no forma part de 
l’expedient sancionador (2011/6075243 i 2001/6075244) del cas. A més, els agents no 
van veure enganxar cap cartell als denunciats, sinó amb cartells a les mans, cosa que 
per si sola no prova cap infracció.
  
Per últim, volem manifestar que la multa ens sembla totalment desproporcionada, a 
més d’injusta, ja que per a casos com aquest, s’estableixen sancions que van des 
dels 150 euros als 750 euros. Sí tenim en compte que, en denunciar-los pel mateix 
fet, responen solidàriament repartint entre els dos l’import de la sanció, han imposat la 



multa més alta possible. Això només podria passar en els supòsits següents: que els 
perjudicis causats fossin greus; que hi hagués reincidència en menys d’un any o que hi 
hagués intencionalitat o reiteració manifesta, coses que en cap cas han estat així.
  
Per tot això els sotasignants, amb el suport de les entitats del Districte de Sant Andreu 
que consten a continuació, demanem una revocació total de les multes imposades a 
Martí Tapias Vilanova i Oriol Gil Badenes per una presumpta infracció de la Ordenança 
de Convivència de l’Ajuntament de Barcelona.
 
 
 
 
Martí Tapias Vilanova                             Oriol Gil Badenes                             
  
Amb el suport de:
 
 
 
 
 
 


