resultats, però també de fracassos i de decepcions. Em
refereixo a la feina invisible, aquella que no es veu, ni es
toca, ni s'escriu; aquella que hi ha darrere de tota la tasca
realitzada any rere any a l'oficina.
De vegades imagino aquesta institució com una petita trinxera
enmig de la ciutat. Des d'allà, procuro/procurem defensar
la ciutadania però també l'Ajuntament quan ho fa bé. És
igual d'injust no defensar un ciutadà, que culpar l'Ajuntament
sense motiu.
Del que no hi ha dubte és que aquesta institució no existiria
si no hi hagués gent que li confiés les seves queixes i si
Fa cinc anys quan començava a caminar la institució del Síndic
Municipal de Greuges de Sabadell, teníem al davant grans
reptes, tot estava per fer. Vam donar-li forma i vida. Ara
amb la institució ja consolidada a la ciutat, enceto el segon
mandat, desprès que el Ple municipal del dia 1 de març em
renovés la confiança, amb la mateixa il·lusió i ganes que el
primer.
Aquesta institució ha d'utilitzar tots el mitjans per fer-se
conèixer, no ha d'escatimar esforços per estar al costat de
les persones, ha de ser valenta per dir les coses com són i ha
de fomentar els valors com a eina per a un Sabadell millor.
No es poden resumir tants dies de feina, d'il·lusions, de

l'Ajuntament, en corporació, no n'hagués decidit la creació
ara fa 5 anys.
Permeteu-me dedicar la nostra feina i la nostra il·lusió a
totes aquelles persones que han fet possible l'existència del
Síndic i a aquelles persones que no hem pogut ajudar, i també
a l'Ajuntament, per cada persona que no hem aconseguit
convèncer quan aquest ho havia fet bé.
Josep Escartín
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Els Síndics de Sabadell, Sant Cugat
i Terrassa organitzen un Seminari
de Drets Humans

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep
Escartín, i el Degà de la Facultat de Dret de la
UAB, Josep Maria de Dios, han formalitzat un
conveni de col·laboració mitjançant el qual els
estudiants de Dret podran realitzar les pràctiques
a l'Oficina del Síndic. L'objectiu del conveni és que
els estudiants universitaris combinin la seva
formació acadèmica amb la pràctica professional
amb el Síndic local, aprenent dels casos reals que
tracta el defensor local per garantir els drets de
la ciutadania.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria
de Gispert, va inaugurar el cicle de ponències
sobre Drets Humans que els Síndics municipals de
Sabadell i Sant Cugat i la Síndica de Terrassa han
organitzat. Sota el nom de "Seminari de Drets
Humans", les 3 ciutats vallesanes acolliran, des del
mes de març fins al novembre, diverses ponències
d'experts.
La inauguració del Seminari, que es va celebrar al
Casal Pere Quart de Sabadell -on té la seu el Síndic
de Sabadell- va comptar amb una nodrida
representació d'altres Síndics municipals catalans, a
més dels organitzadors. La conferència inaugural,
que va tractar sobre els Drets Humans i la ciutadania,
va ser a càrrec de José Chamizo, Defensor del Pueblo
Andaluz, i Íñigo Lamarca, Ararteko (defensor) del
Poble Basc. El moderador de la ponència va ser Vicenç
Creus, president d'AVAN.

El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, va

va creure necessari reforçar la difusió i comunicació

presentar el passat 1 de març la memòria del 2010.

amb una petita campanya publicitària a Ràdio

Escartin va destacar les 912 atencions realitzades

Sabadell 94.6.

(5 més que al 2009), entre queixes i consultes. En
total s'han obert 127 expedients:

L'any 2010 s'ha portat a terme la cinquena edició
del programa educatiu de l'Oficina del Síndic, amb
el que el Síndic pretén apropar-se als estudiants
de la ciutat per explicar les seves funcions. Les
enquestes realitzades per l'Oficina del Síndic al
finalitzar l'activitat demostren l'acceptació de la
mateixa entre els estudiants de secundària i
batxillerat: un 97% dels alumnes considera que
l'activitat ha estat interessant. A més, algunes de
les preguntes de les enquestes mostraven aquests
resultats:

En quant a resolucions, se n’han portat a terme

Creus que a la teva escola es respecten els

126 durant el 2010. El 77% de les resolucions del

drets dels alumnes? Sí: 71% No: 29%

2010 han estat favorables als ciutadans i ciutadanes.
La difusió de les funcions del Síndic Municipal és

A classe es respecten els drets...
dels nouvinguts? Sí: 71% No: 29%

també una part important de la tasca diària de

Tot i el seu aspecte físic? Sí: 63% No: 37%

l'equip de l'Oficina del Síndic. Enguany, destaca la

Tot i la seva orientació sexual? Sí: 43% No: 57%

creació d'una nova adreça de contacte per a tots
els joves: femdrets@sabadell.cat, a on el Síndic

L’activitat realitzada a classe ha estat...
Interessant: 97% Avorrida: 3%

ha pogut rebre els seus problemes, queixes i
suggeriments. Durant el 2010 també s'ha portat a
terme la primera campanya publicitària realitzada

A grans trets, el Síndic s'ha reunit aquest any amb

per l'Oficina del Síndic en els 5 anys de la seva

més de 230 ciutadans i ciutadanes, ha visitat més

existència. Tot i que la publicitat no és la formula

de 15 entitats de la ciutat i s'ha entrevistat 16

més utilitzada per difondre les funcions del Síndic

vegades amb Associacions de Veïns de Sabadell.

(es fan conferències, cartelleria, trobades

Ha assistit a 95 actes i ha pronunciat 10

sectorials, visites, intervencions als mitjans de

conferències. El Programa Educatiu de l'Oficina

comunicació, etc), des de l'Oficina del Síndic es

del Síndic ha arribat a 12 sessions.

Manca de resolució expressa en els expedients

Ratificació per agent de policia diferent del que

sancionadors i mala utilització de la figura del

va fer la denúncia

silenci
Un dels requisits que demana la jurisprudència per
L'Ajuntament, sempre i en tot cas, té l'obligació de

tal que es pugui predicar la presumpció de veracitat

resoldre expressament i notificar dins del termini,

de les denuncies realitzades pels agents de

tal i com estableix l'art. 42 de la Llei règim jurídic

l'autoritat, és que aquestes siguin ratificades per

de les Administracions Públiques i procediment

l'agent que les va fer, en veure la infracció. La

administratiu comú. En cas que no ho faci, neix la

ratificació per agent diferent a aquell/a que va

figura del silenci administratiu. Aquesta figura, que

fer la denúncia i va observar el fet infractor no és

no deixa de ser un acte presumpte, existeix a favor

possible o, si més no, no té efectes per poder fer

dels drets dels ciutadans/es, i no com a mecanisme

valer la presumpció de veracitat. Aquestes

a favor de l'Administració perquè eludeixi els seus

denúncies tindrien el mateix valor que aquelles

deures. El silenci, com és sabut, té dos sentits amb

fetes per una persona particular.

conseqüències diferents. Si el sentit és positiu,
aquest té la consideració d'acte finalitzador del
procediment, i la resolució expressa posterior mai
pot ser desestimatòria, només pot ser confirmatòria
del sentit del silenci.
Si el silenci és negatiu, el procediment es considera
inacabat per manca de resolució i l’acte no posarà
fi a la via administrativa ni adquirirà fermesa, per
la qual cosa no es podrà executar mai la sanció
administrativa.
En qualsevol cas, si en un procediment ha operat
el silenci negatiu, la resolució expressa que s’emeti
en posterioritat no es trobarà vinculada a resoldre
en el mateix sentit i ho podrà fer tant de forma
favorable com a desfavorable.

