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PRIMER ANY DEFENSANT ELS DRETS DE LA CIUTADANIA

Pàgina 1

MEMÒRIA 2006

ÍNDEX
3

Presentació del Síndic

6

Història del Síndic Municipal de Sabadell

9

Estadístiques

23

Material divulgatiu i de comunicació

33

El web del Síndic

36

El Síndic a la ràdio

38

El Síndic amb la ciutadania: xerrades,
actes, entrevistes, visites…

57

Recomanacions a l’Ajuntament de
Sabadell

67

Informe del Síndic

Pàgina 2

MEMÒRIA 2006

Presentació del Síndic

Pàgina 3

MEMÒRIA 2006

Fa un any vaig ser nomenat Síndic
Municipal de Sabadell. Per a mi
començava una etapa en la meva
vida en la qual un cop més em
comprometia a defensar els drets
de les persones. Aquest repte el
vaig agafar amb tota la il·lusió de
treballar per la meva ciutat, pels
meus

conciutadans

i

conciutadanes, amb ganes de posar el meu treball en la constitució d’allò que
sembla la utopia per antonomàsia: un món més just. Perquè la justícia i la qualitat de
vida també és saber que l’administració té l’obligació de gestionar bé el dia a dia de
la nostra ciutat i que realment ho fa. I fer-ho no és més que sentir que ens escolten.
És evident que no sempre ens podrem posar d’acord, que el sentiment de ciutat a
vegades es perd quan ens posen una multa, quan hem de pagar..., i ens torna quan
veiem un carrer arreglat amb bancs, papereres, cantonades adaptades a persones
amb mobilitat reduïda... Però aquí hi ha la gràcia: saber-nos ciutat sempre, fins i tot
quan no hi estem d’acord, perquè el Sabadell que ens il·lusiona és el que fem entre
tots i totes.
La funció del Síndic és justament aquesta: vetllar perquè sempre ens sentim tots,
ciutadans i ciutadanes, perquè aquells que tenen la veu fluixa també siguin escoltats,

La memòria que teniu a les mans és la feina feta per l’equip de l’Oficina del Síndic
d’abril a desembre de 2006. Aquest primer any ha estat marcat per la posada en
marxa d’aquesta institució. Al llarg d’aquests 9 mesos hem viscut moltes coses al
costat de la gent de la nostra ciutat i hem pogut compartir amb altres síndics i
sindiques diferents formes de fer ciutat. Però si hi ha algun denominador comú és el
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perquè quan sembli que ja no importes a ningú algú t’obri una porta.
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sentiment que l’administració no escolta, i aquest és el nostre repte: escoltar i ajudar
que l’administració també ho faci més.
Us deia el dia de la meva investidura que un síndic era algú que resolia amb el cap i
ho explicava amb el cor. Ara, nou mesos més tard, continuo pensant igual. Desitjo
que mai no ens manqui el cor a la nostra feina.

«No es tracta de xoc de civilitzacions sinó de xoc d’ignoràncies,
la ignorància de la diversitat, la ignorància de l’altre,
la ignorància de l’ètica i la ignorància del futur»

Presentació del Síndic

Koichiro Matsuura
Director general de la UNESCO
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Història del Síndic
Municipal de Sabadell
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El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell és
una institució creada pel Ple de l’Ajuntament
encarregada de vetllar pels drets fonamentals i
les llibertats publiques de les ciutadanes i els
ciutadans de Sabadell en les seves relacions
amb l’Ajuntament i els seus ens dependents. El
31 de març de 2006 prengué possessió el
primer

síndic

municipal

de

greuges

de

Sabadell, en Josep Escartín, al saló de plens,
en acte institucional solemne i en presència
dels membres de la corporació i ciutadania,
presidits per l’alcalde, Manuel Bustos.
Aquesta institució la regula el Reglament del
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de data 21 de desembre de 2005 i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 44,
de data 21 de febrer de 2006.
En Josep Escartín i Laurito va néixer fa 43 anys a Sabadell, on ha desenvolupat

El seu compromís per un món més just es materialitzà amb la cofundació
d'ACTUEM!, entitat sense ànim de lucre que pretén integrar i millorar la qualitat de
vida dels malalts de sida i els drets humans en general. Escartín ha estat president
d'ACTUEM! durant 13 anys, durant els quals ha desenvolupat projectes com el de
donar suport a les treballadores del sexe comercial o la creació de pisos d'acollida
per a persones malaltes, tallers de prevenció per a joves, entre d'altres.
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gran part de la seva vocació al servei de la ciutadania.
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L'actual síndic municipal de greuges de Sabadell va ser president i fundador de
l'empresa d'inserció laboral PlecinPres, dedicada a persones amb risc d'exclusió
social. En ser investit síndic, es va veure obligat a abandonar la presidència
d'ACTUEM! i la de PlecinPres.
La seva experiència en l'àmbit associatiu i cooperatiu inclou també la vicepresidència
de la Joventut de la Faràndula, el càrrec de patró tresorer de la Fundació Sabadell
Solidari o projectes com el de la construcció d'una casa d'acollida de nens i nenes de
famílies desestructurades a Sabadell, entre d'altres. A més, Escartín ha estat
membre de diferents associacions de defensa dels drets de les minories i de lluita
contra la sida.
Professionalment, Josep Escartín és cap del Servei d'Atenció al Client del Grup
CASSA.
El seu nomenament com a síndic es va produir per unanimitat de tots els grups
polítics del consistori de la ciutat i prengué possessió el dia 31 de març de 2006.
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Atencions de l’Oficina del Síndic
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En els 9 mesos de l’any 2006, des de l’Oficina del Síndic s’han fet un total de 636 atencions als
ciutadans i ciutadanes. D’aquestes, n’hi ha que són queixes, altres consultes i la resta s’han hagut de

Estadístiques

derivar a altres oficines.
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Canals d’entrada de les queixes

Personal

Correu ordinari

Inici d'Ofici

Fax

Correu
electrònic

Els expedients han entrat a la oficina per diferents canals d’entrada:

Canal
Presencial
Correu electrònic
Correu ordinari
Fax
Inici d’ofici
Total

%
83,74%
7,32%
4,88%
2,44%
1,63%
100%

trobar a la mateixa oficina o a la pàgina web del Síndic, o bé dirigir un escrit al Síndic. Sempre s’ha
d’indicar el nom i cognoms, el DNI, el domicili i una explicació breu dels fets i els antecedents que qui
la presenti cregui oportuns.
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Per presentar una queixa a l’Oficina del Síndic només cal omplir el model de sol·licitud que es pot
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Fora del municipi 0,44%
3,63%

3,08%

7,32%
8,94%
0,44%
0,54%

3,24%
9,76%
0,59%

4,92%
3,25%
0,20%
8,71%

10,45%

13,01 %

42,28%

0,78%
2,55%

3,31%
8,13%
0,49%

Percentatge de queixes en relació amb el total de queixes presentades a la
ciutat
Percentatge de queixes per districte en relació amb els habitants de
Sabadell
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Percentatge de queixes en relació amb els habitants de cada districte
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De les 636 atencions realitzades, es van obrir 123 expedients, la qual cosa significa que un 0,060%
de la població de Sabadell ha presentat queixa al Síndic.
Observem que el Districte 1 representa un 42,28% de totes les queixes presentades a la ciutat. Tot i
que aquest tant per cent sembla elevat, representa un 2,55% dels habitants de Sabadell i un 10,45%
del total d’habitants del Districte primer.
Al mapa següent podem observar com les queixes realitzades a l’Oficina del Síndic es concentren
majoritàriament a la zona central de la ciutat. Com més ens dispersem del centre, menys atencions es
fan. Aquest fet posa de manifest la necessitat de l’Oficina del Síndic d’arribar a tots els ciutadans i
ciutadanes de Sabadell. El Districte setè és el que ha presentat menys queixes, només un 3,25% de
les queixes provenen d’aquest districte, que representen només un 0,20% del total d’habitants de la

Estadístiques

ciutat. En quant al Districte un 4,92% de ciutadans han presentat alguna queixa a l’Oficina.
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Expedients oberts l’any 2006 (9 mesos)

31
28
21

4

5
1

NO ADMISIÓ A TRÀMIT
GREUGE
NO GREUGE+RECOMANACIÓ
RESOLT EN TRÀMIT
RENUNCIA
SUSPENSIONS

11

8

7
1

3

3

EN TRÀMIT
NO GREUGE
NO GREUGE+CONCILIACIÓ
RESOLT EN TRÀMIT+RECOMANACIÓ
ARXIU
TRASLLATS

Dels 123 expedients oberts a l’Oficina del Síndic durant l’any 2006, un total de 28 no es van poder
admetre a tràmit per diferents motius:

La causa de la queixa no és una actuació o omissió municipal
Ha passat un any des que l’interessat coneix els fets objecte de
la queixa
TOTAL NO ADMISSIONS

4
6
5
8
4
1
28
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Motius de no admissió a tràmit
La persona interessada no té domicili a Sabadell
La queixa no té fonament
L’actuació municipal és correcta i justificada
L’expedient administratiu municipal està tramitant-se dins de
termini
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Segons el reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, un cop registrada la queixa o
reclamació, l’Oficina del Síndic ha de comunicar al presentant de la queixa l’inici de les actuacions o,
si s’e scau, el seu rebuig motivat.
Dels expedients admesos a tràmit durant 2006, a finals d’any n’hi ha 31 en tràmit, és a dir; encara no
s’han resolt. Els motius són els següents:

Pendents de
subsanació
13%

Pendents
entrevista
10%

Pendents
estudi de
tercers
3%

Pendents
informe
Ajuntament
51%

Pendents
estudi Oficina
del Síndic
23%

Dels 64 expedients ja finalitzats, en 11 casos es van traslladar a l’òrgan competent, majoritàriament al
Síndic de Greuges de Catalunya:

8

TRASLLAT
TAULI

1

TRASLLAT
SCAI

1

TRASLLAT
OMIC

Estadístiques

1

TRASLLAT
SINDIC DE
CATALUNYA
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Sempre que la persona hi estigui d’acord, i creient que és convenient establir unes bases de
col·laboració necessàries per assegurar al conjunt de la ciutadania la resolució ràpida i eficaç de les
seves queixes, l’Oficina del Síndic estableix relacions amb altres institucions de diversos àmbits per
traslladar els expedients que no són competència del Síndic Municipal de Greuges.
Tot i fer el trasllat dels expedients, des de l’Oficina del Síndic fem el seguiment de l’expedient fins a la
resolució.
Els 53 expedients restants els ha resolt el Síndic Municipal de Greuges d’acord amb el quadre i gràfic
següent.

21

8
4

7

5
1

1

3

3

GREUGE

NO GREUGE

NO GREUGE+RECOMANACIÓ

NO GREUGE+CONCILIACIÓ

RESOLT EN TRÀMIT

RESOLT EN TRÀMIT+RECOMANACIÓ

RENUNCIA

PROVEÏMENT D'ARXIU

Estadístiques

SUSPENSIONS
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Resolucions del Síndic Municipal de Greuges any 2006
Greuge

L’actuació municipal no ha estat l’adequada
No greuge

L’actuació municipal ha estat la correcta
No greuge + recom anació
Tot i ser correcta l’actuació municipal, es recomana revisar processos per millorar el
servei donat a la ciutadania
No greuge + conciliació
Malgrat no existir greuge, s’escau que la persona interessada es reuneix amb algú de
l’Ajuntament
Resolt en tràmit
Després d’iniciar els tràmits a l’Oficina del Síndic, l’Ajuntament resol el fet motiu de la
queixa
Resolt en tràmit + recom anació
Després d’iniciar els tràmits a l’Oficina del Síndic, l’Ajuntament resol el fet motiu de la
queixa; tot i aix í es considera recomanar a l’Ajuntament que revisi el procés per millorar
el servei donat a la ciutadania
Renúncia
El ciutadà sol·licita que no es continuï tramitant el seu expedient
Suspensió
La intervenció d’altres administracions o de l’àmbit judicial impedeix la intervenció del
síndic
Arxiu
Manca d’interès del ciutadà o ciutadana a aportar documentació necessària o en
col·laborar en l’estudi del seu expedient, d’acord amb el Reglament del Síndic es
procedeix a arxivar

Tot i que el Reglament del Síndic Municipal indica que el temps màxim per resoldre les queixes és de
tres mesos, l’objectiu del síndic és reduir el temps per resoldre’ls. La tardança en resoldre pot venir

Estadístiques

motivada per les actuacions o estudis previs necessaris o per l’espera de l’informe de l’Ajuntament.
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La mitjana de dies que l’Oficina del Síndic ha trigat a resoldre els expedients en els quals ha calgut un
informe de l’Ajuntament és de 117 dies. Quan l’expedient no es pot admetre a tràmit s’ha trigat una
mitjana de 52 dies a estudiar el cas i notificar la no admissió al ciutadà o ciutadana. En els casos que
ha calgut fer un trasllat, la mitjana de dies fins que la documentació ha arribat a l’oficina competent ha
estat de 22. Quan hem arxivat l’expedient per manca d’i nterès del queixant s’ha esperat una mitjana
de 103 dies a fer-ho. D’aquí traiem la conclusió que els diferents departaments municipals s’han
d’agafar d’una forma més seriosa el que estableix l’article 3 del Reglament, que crea la figura del
Síndic, sobre l’obligació de col·laborar amb el Síndic: “Tots els òrgans i personal de l’Ajuntament
de Sabadell i els seus ens dependents tenen l’obligació de col·laborar amb la Sindicatura en

Estadístiques

tot allò que requereixi en el decurs de les investigacions que dugui a terme”.
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Queixes per sexe i per edats

COL·LECTIUS
6%

HOMES
5 1%
DONES
43%

No es troben diferències importants entre els dos sexes a l’hora de venir a l’Oficina del Síndic a
presentar una queixa. Les proporcions són similars entre els dos sexes i el sector amb menys
incidència són els col·lectius. Al gràfic següent veiem les proporcions de les queixes segons les edats:

>60
32%

41 a 60
43%

Col·lectius
6%
18 a 30
5%

>18
0%
Estadístiques

31 a 40
14%
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En relació amb les edats de les persones que s’han dirigit al Síndic per presentar alguna queixa,
observem que els menors d’edat no han fet servir el dret a presentar una queixa, segurament per
desconeixement de la institució o per no saber que hi tenen dret tot i ser menors d’edat.
Precisament, un dels objectius de les xerrades informatives que imparteix el síndic municipal de
greuges a l’alumnat de secundària és donar-los a conèixer què és el Síndic, quines són les seve s
funcions, on i quan el poden trobar i que no hi ha limitacions d’edat per a accedir-hi, a més de
recordar les persones joves quins són els seus drets i deures. Creiem que a mesura que aquestes
se ssions vagin arribant als diferents instituts de la ciutat començarem a rebre queixes de persones
menors d’edat.
Tal com hem vist en el gràfic, la franja d’e dats que més ha visitat l’Oficina del Síndic va dels 41 al 60
anys, seguida dels més grans de 60 anys.
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Desglossament temàtic de queixes
TEMES
ALTRES

Subtemes

Totals

Medalla de la ciutat

1

Telefonia mòbil
Varis

2
2

5

1

1

CEMENTIRIS
Cementiris

CIUTADANIA
Civisme

4

Policia Municipal

3

7

EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Contenidors escombraries

3

Antenes de telefonia
Senyals de trànsit

1
2

6

URBANISME
Disciplina urbanística
Guals

8
4

Afectació per pla d'u rbanisme
Habitatge de protecció oficial

3
3

Llicències
Cases ocupades

12
1

Vimusa

1

32

INFÀNCIA
Escolarització

8

Protecció

2

10

Responsabilitat patrimonial

5

5

Oficina Informació al Consumidor

1

1

Al·lèrgies

3

Assistència Sanitària
Assistència social

4
6

Taulí

1

Contribucions especials

2

IBI

1

JURÍDICS
OMIC
SANITAT

Estadístiques

14

TRIBUTS
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Plusvàlues
Valors cadastrals

4
1

8

16
1

17

VEHICLES
Multes de trànsit
Vehicles

VIA PÚBLICA
Senyalització carrers
Transport públic

2
2

Clavegueram
Manteniment carrers i espais públics

4
1

Fires i events al carrer
Jardineria

4
1

Recollida de residus

3

123

17

123

CEMENTIRIS
1%

OMIC ALTRES
1%
4%

URBANISME
2 5%

JURÍDICS
4%

EQUIPAMENTS I
MOBILIARI
5%
CIUTADANIA
6%
TRIBUTS
7%

INFÀNCIA
8%
VIA PÚBLICA
14%

VEHICLES
14%

SANITAT
11%

Dels 123 expedients oberts a l’any 2006, el tema amb més incidència ha estat el d’urbanisme. Per
Estadístiques

darrere i destacant en relació amb els altres hi ha Via Pública i Vehicles.
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Material divulgatiu
i de comunicació
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L’Oficina del Síndic ha utilitzat diversos suports de comunicació per tal de difondre i
fer conèixer la nova institució al conjunt de la ciutadania. A banda del web del Síndic
o la secció quinzenal a Ràdio Sabadell (accions que veurem mes endavant), l’Oficina

Material divulgatiu i de comunicació

Municipal del Síndic ha utilitzat diferents cartelleries i suports corporatius:
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Articles treballats de la Declaració Universal de Drets Humans
Article 1 Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se f raternalment els uns amb els altres.
Article 2 Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça,
color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, f ortuna,
naixement o altra condició.
Article 3 Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.
Article 4 Ningú no serà sotmès a esclavitud o serv itud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes les
sev es f ormes.
Article 5 Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 16 Els homes i les dones, a partir de l'edat adulta, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça,
nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant
el matrimoni i en la seva dissolució.
Només es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos.
La f amília és l'element natural i f onamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat.
Article 18 Tota persona té dret a la lli bertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la
llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, indiv idualment o col lectiv ament, en públic o en priv at,
de manif estar la sev a religió o creença per mitjà de l'enseny ament, la pràctica, el culte i l'observança.
Article 20 Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
Article 21 Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants
lliurement elegits.

La v oluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant
eleccions autèntiques, que hauran de f er-se periòdicament per suf ragi univ ersal i igual i per v ot secret o per
altre procediment equiv alent que garanteixi la llibertat del v ot.
Article 26 Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i
f onamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'enseny ament tècnic i prof essional es posarà a l'abast de
tothom, i l'accés a l'enseny ament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius.
L'educació tendirà al ple desenv olupament de la personalitat humana i a l'enf ortiment del respecte als drets
humans i a les llibertats f onamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i
grups ètnics o religiosos, i f omentarà les activ itats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
El pare i la mare tenen dret pref erent d'escollir la mena d'educació que serà donada als seus f ills.
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Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.
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PRINCIPALS DRETS DE LA CIUTADANIA DE SABADELL
DOCUMENTS NORMATIUS ALS QUALS FAN REFERENCIA ELS ARTICLES

ABRV.

DRETS I LLIBERTATS DE LA PERSONA

ARTICLE

Dret a la vida i integritat física
Dret a la llibertat
Dret a la seguretat
Dret a la tutela judicial efectiva
Dret a la propietat privada
Dret a contreure matrimoni lliure i formar família
Llibertat de residència i circulació
Dret a la igualtat i a la no discriminació
Dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar
Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
Dret a la presumpció d'i nnocència

3, 5 DUDH, 15 CE, 15 EAC
4 DUDH, 17 CE, 15 EAC
3 DUDH, 17 CE, 15 EAC
8 i 10 DUDH, 24 CE
17 DUDH, 33 CE
16 DUDH, 32 CE, 10 CEDH
13 DUDH, 19 CE
7 DUDH, 14 CE, 2 CEDH,
15 EAC
18 CE, 10 CEDH
20 EAC
11 DUDH

DRETS I LLIBERTATS DEL CIUTADÀ

ARTICLE

Dret a la llibertat d'empresa
Dret d'a ssociació
Dret de reunió i manifestació
Dret de sufragi, lliure i secret, i d'a ccés a càrrecs públics

38 CE
20 DUDH, 22 CE, 9 CEDH
20 DUDH, 21 CE, 9 CEDH
21 DUDH, 23 CE, 29 EAC
21 DUDH, 23 CE, 29 i 43
EAC
6 CE
23 DUDH, 28 CE
18 DUDH, 16 CE, 3 CEDH
30 CE
19 DUDH, 20 CE
3 CE, 32 a 36 i 50 EAC, 3
CEDH
20 CE, 52 EAC, 11 CEDH,
116 ROM

Dret a participar en els assumptes públics
Dret a la creació de partits polítics
Dret de sindicació i de vaga
Dret a la llibertat ideològica, religiosa, de culte, lingüística
Dret a l'objecció de consciència
Dret a la llibertat d'e xpressió i de pensament
Drets lingüístics
Dret a informar i ser informat

DUDH
CE
EAC
CEDH
LPA
LMC
ROM
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ARTICLE

Dret a la cultura
Dret a la promoció de la participació de la joventut

23 DUDH, 35, 37 i 41 CE,
14 CEDH, 25 i 45 EAC
26 DUDH, 27 CE, 13 CEDH,
21 i 44 EAC
16 DUDH, 39 CE, 10 CEDH,
16 i 40 EAC
25 DUDH, 43 CE, 10 i 17
CEDH, 23 EAC
25 DUDH, 24 EAC
25 DUDH, 47 CE, 10 i 16
CEDH, 26 i 47 EAC
50 CE, 4 CEDH, 18 i 40
EAC
49 CE, 4 CEDH, 40 EAC
25 DUDH, 39 CE, 17 i 40
EAC
19 i 41 EAC
27 DUDH, 44 CE, 15 CEDH,
22 i 44 EAC
48 CE

Dret al medi ambient
Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible
Dret a la circulació i la tranquil·litat a la ciutat
Dret al lleure

45 CE, 18 CEDH, 27 i 46
EAC
46 CE, 19 CEDH
20 CEDH, 48 EAC
24 DUDH

ALTRES DRETS

ARTICLE

Drets dels consumidors

51 CE, 22 CEDH, 28 i 49
EAC

Dret al treball i laborals
Dret a l'educació i ensenyament
Dret a la protecció de la família
Dret a la salut i la seva protecció
Dret als serveis socials
Dret a l'habitatge digne
Dret a la protecció de la 3a edat
Dret a la protecció dels discapacitats
Dret dels menors a atenció integral
Dret de les dones

Dret a la ciutat
Deure de solidaritat
Cohesió i convivència
Cooperació municipal internacional
Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació

1 CEDH
5 CEDH, 45 EAC
42 EAC, 4 CEDH
6 CEDH, 51 EAC
53 EAC

PRINCIPIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ARTICLE

Principi d'e ficàcia
Principi de transparència
Principi de subsidiarietat
Dret a escollir la llengua cooficial i a tramitar procediments
Dret de petició

23 CEDH, 7 LMC, 3 LPA
24 CEDH
9 LMC
5 LMC, 35 d i 36 LPA
29 CE, 116 c ROM
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ARTICLE

Dret de sufragi i d'a ccés als càrrecs públics locals
Dret d'iniciativa legislativa
Dret a la participació política
Dret a sol·licitar consulta popular
Dret a ser rebut per les autoritats municipals
Dret a proposar actuacions municipals
Dret a assistir a les sessions plenàries

21 DUDH, 23 CE, 43 LMC,
116 f ROM, 29 EAC
20 DUDH, 21 CE, 43 LMC,
29 EAC
87 CE, 29 EAC
8 CEDH, 43 LMC, 29 EAC
43 LMC, 144 ROM, 29 EAC
116 d ROM
127 ROM
116 e ROM

Dret a obtenir còpies, certificats i acords de les corporacions
Dret a utilitzar els serveis municipals

116 b ROM
30 EAC, 43 LMC

Dret a exigir la prestació i/o establiment dels serveis públics locals obligatoris

Dl 2/2003, 43 LMC

DRETS RELACIONATS AMB EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

ARTICLE

A conèixer l'estat de tramitació dels procediments en els quals sigui interessat
A obtenir còpia dels documents del procediment
A identificar autoritats i personal al servei de l'Administració pública sota quina
responsabilitat es tramita l'e xpedient
A obtenir còpia segellada dels documents que es presentin
A formular al·legacions i aportar documentació en qualsevol fase del procediment
anterior al tràmit d'audiència
A no presentar documents no exigits per les normes
A no presentar documents que ja tingui al seu poder l'administració

35 a LPA, 116 b ROM
24 CEDH, 35 a LPA

Dret a participar en els assumptes públics locals

A obtenir informació i orientació sobre requisits jurídics i tècniques dels projectes
actuacions o sol·licituds que es proposen realitzar

35 b LPA
35 c LPA
35 e LPA
35 f LPA
35 f LPA
35 g LPA
35 h LPA

A l'a ccés als registres i arxius de l'Administració
A ser tractats amb respecte i deferències per les autoritats i funcionaris

35 i LPA

A exigir responsabilitats de les administracions públiques i del personal al seu
servei quan correspongui
Al tràmit d'audiència prèvia a la resolució de l'e xpedient
A rebre resolució expressa sobre la seva petició

35 j LPA
84 LPA
42 LPA

A que se li notifiquin les resolucions sobre les quals té interès amb el contingut
previst a la llei

42 i 58 LPA

MECANISMES DE GARANTIA DELS DRETS HUMANS DE PROXIMITAT

ARTICLE

Administració de justícia local
Policia de proximitat
Mecanismes de prevenció (mediadors i síndics)
Tutela drets ciutadans de Catalunya
Mecanismes fiscals i pressupostaris
Drets i garanties com a contribuents

25 CEDH
26 CEDH
27 CEDH
53 i 54 CE, 38 EAC
28 CEDH
Llei 58/2003 (art. 34)
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Traducció del díptic informatiu de l’Oficina del Síndic en àrab:
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El web del Síndic
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Mitjançant la pàgina www.sabadell.cat es pot accedir a la pàgina web del Síndic.
L’objectiu d’aquesta pàgina és informar sobre el Síndic i la seva activitat, tant la
institucional com la de la tramitació dels expedients, a més de poder contactar amb
l’oficina.
La pàgina principal del web conté una petita explicació de la funció del Síndic. Des
d’aquí s’accedeix als cinc apartats de la pàgina:
Qui és el Síndic : hi ha una petita biografia, l’agenda del Síndic, alguns dels seus
discursos i conferències, accés a les intervencions del Síndic a la ràdio i un enllaç
amb el seu e-mail.
Vull presentar una queixa: e xplica com presentar-la (presencialment, correu, fax) i
qui pot presentar-la, a més de contenir un model normalitzat de la sol·licitud per
descarregar o per omplir-la directament a l’ordinador. També enumera el contingut
imprescindible que ha de tenir la queixa.
A més informa de l’adreça i horaris de l’Oficina del Síndic i de les oficines de
proximitat, quan estan previstes.
Com actua: en aquest apartat s’explica la tramitació que es fa de la queixa
(admissió, investigació, resolució) o de l’expedient iniciat d’ofici. La mateixa pàgina
parla de les competències del Síndic (en què pot intervenir i en què no) i permet
l’accés al Reglament del Síndic.
Noticies: s’accedeix a notes de premsa elaborades per l’Oficina del Síndic.
Enllaços: s’accedeix a diferents enllaços com els d’altres Sindicatures (de
Catalunya, Defensor de Pueblo, Defensor del Poble Europeu i Fòrum de Síndics),
d’altres administracions

(Parlament de Catalunya, Generalitat, Diputació de

Barcelona i Consell Comarcal) i associacions de municipis (Federació de Municipis

Molts ciutadans i ciutadanes han utilitzat aquesta eina per presentar queixes al
Síndic, i també per fer suggeriments o reflexions sobre la gestió de la ciutat.
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El Síndic a la ràdio

EL SÍNDIC A LA RÀDIO
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Des

del mes

d’octubre, cada

dos

dimecres, el síndic participa en

el

programa de

Ràdio

Sabadell

94.6

A b ona hora.
Durant la mitja hora que dura la seva
intervenció, el síndic explica i analitza
notícies actuals relacionades amb els
drets humans, a més de parlar de les
activitats
formatives,

de

l’Oficina

oficines

de

(sessions
proximitat,

conferències) i de casos que gestiona a
l’Oficina del Síndic: taxa de grua, silenci
administratiu, termini de resolució dels expedients administratius, entre d’altres.
Durant el programa qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitgi pot fer una consulta
al Síndic per via telefònica.
Des de la pàgina web de la Oficina del Síndic es poden descarregar les

El Síndic a la ràdio

intervencions del síndic a la ràdio:
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El Síndic amb la ciutadania
xerrades, actes, entrevistes, visites…
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Sessions formatives per a estudiants de
secundària
El síndic municipal de greuges de Sabadell s’ha adherit al consell Ciutat i Escola; per
tant, dins de les activitats i serveis educatius que ofereix aquest programa, des del
maig de 2006 els estudiants de segon cicle de secundària poden assistir també a
una xerrada informativa sobre la figura del Síndic Municipal de Greuges, que es duu
a terme al Casal Pere Quart, si bé en determinats casos el síndic es pot traslladar a
l’Institut interessat.
El guió de l’activitat s’ha elaborat conjuntament amb la síndica municipal de greuges
de Vilafranca del Penedès i té diferents objectius: parlar dels drets i deures de les
persones (també dels joves) i de com es poden defensar; donar a conèixer la figura
del Síndic Municipal de Greuges als estudiants; parlar de la importància de participar
en la nostra societat, que els joves entenguin que la seva opinió també compta, que
al Síndic l’interessa què opinen i volen els joves; i també que si es mouen, si són
actius, poden fer que el món que ens envolta sigui més just.
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Per fer dinàmiques les sessions, s’ha optat per una metodologia interactiva: els
estudiants han de preparar prèviament un cas pràctic que es representa i debat al
llarg de la sessió. A més compten amb la participació de convidats del síndic, que
parlen sobre els drets humans, amb la finalitat de fer-les més enriquidores. A les
sessions es lliura als estudiants un quadre amb els principals drets de la ciutadania
de Sabadell (una còpia del qual està en aquesta memòria) i d’alguns dels articles
més rellevants de la Declaració Universal dels Drets Humans.
El 2006 s’han dut a terme quatre sessions, en les quals han participat estudiants
d’ESO de diferents instituts d’ensenyament secundari de la ciutat. A totes el síndic
ha volgut remarcar la importància que tothom faci valer la seva veu i defensi els seus
drets i els dels que hi ha al costat, i que la gent jove participi i opini sobre la nostra
societat.
En tots els casos en els quals s’ha representat i debatut un cas pràctic, el síndic ha
comunicat als grups participants com han resolt finalment el cas el síndic i
l’Ajuntament.
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Volem destacar com especialment interessant la sessió que va tenir lloc durant les
primeres Jornades de Formació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores del
Ciutadà de Catalunya, el 26 d’octubre d’enguany, ja que juntament amb el síndic de
Sabadell hi van participar el senyor Hans Ytterberg, Homo Ombudsman, suec,
contra la discriminació per raons d’orientació sexual, i la senyora Glòria Valeri,
síndica municipal de greuges de Vilafranca del Penedès. Aquesta vegada es va
optar per no treballar cap cas pràctic i donar a conèixer als estudiants l’organització
a Suècia de l’Ombudsman, diferents situacions de discriminació per raó d’orientació
sexual i la figura dels síndics municipals a Catalunya.
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I Jornades de Formació dels Síndics,
Síndiques, Defensors i Defensores Locals
de Catalunya
El

Fòrum

de

Síndics,

Síndiques,

Defensors i Defensores Locals

de

Catalunya va organitzar les I Jornades
de Formació per als seus associats, i
van tenir lloc a Sabadell, els dies 26 i
27 d’octubre de 2006.
El Fòrum va encarregar-se de decidir i
planificar l’activitat formativa i de cercar-ne els ponents, i el síndic de greuges de
Sabadell va encarregar-se, conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, de la
infraestructura: preparació de la sala de formació, àpats, material per a les
ponències i per als participants...
Les jornades van tenir lloc a l’auditori del Casal Pere Quart de Sabadell, on hi ha la
seu del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, mentre que els dinars es van dur
a terme a l’Escola d’Hostaleria - Restaurant Vapor Llonch de Sabadell
Entre els ponents vam poder comptar amb l’assistència de Hans Ytterberg, Homo
President de la ONG Justícia i Pau; Margarida Camós, Antonio Madrid i Judith
Gifreu, tots tres professors de Dret Administratiu; Núria Pernas, assessora del síndic
de greuges de Catalunya; i Joan Badosa, cap del servei de Disciplina Urbanística i
Llicències de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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A les jornades van participar-hi unes 40 persones entre síndics i personal de les
seves oficines i hi van ser representades totes les sindicatures associades al fòrum,
llevat de tres, que van excusar la seva absència.
Tots els assistents, i especialment el president del Fòrum, van felicitar l’Ajuntament
de Sabadell i l’Oficina del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell i els van agrair la
bona gestió realitzada, el bon condicionament d’aquest espai i del material que vam
lliurar per dur a terme les jornades, com també el bon servei rebut tant en els
descansos d’esmorzar com en el Restaurant Vapor Llonch.
En aquest sentit, voldríem aprofitar l’avinentesa per remarcar la generosa
col·laboració que vam rebre, i rebem cada dia, de l’equip de persones que treballen
al Casal Pere Quart, i agrair-los una altra vegada el seu valuós suport.
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Oficines de proximitat
Un dels objectius que es va proposar el síndic municipal de greuges de Sabadell
quan va ser investit va ser esdevenir un Síndic de proximitat i conèixer la realitat de
la nostra ciutat el més a prop possible. Per aquest motiu va decidir que faria una
visita anual a cada districte de Sabadell, per tal de conèixer sobre el terreny la
realitat d’aquell sector i els seus actors, a més de facilitar l’accés dels serveis de
l’Oficina del Síndic als ciutadans i ciutadanes que bé no els coneixen o que per
motius de mobilitat no es poden desplaçar a les oficines del centre.
Aquest projecte es va iniciar durant el passat mes de novembre al districte 7è de
Sabadell. Es va escollir aquest districte precisament per ser el més allunyat
físicament de les oficines del Síndic.
Atesa la geografia del districte, es van obrir quatre oficines en dies, llocs i horaris
diferents per facilitar l’accés al major nombre d’interessats i així poder atendre les
persones que viuen a Torre-romeu, el Poblenou i Can Roqueta. El calendari va ser el
següent:

13-11-06

Poblenou

Centre Cívic

10.00-11.30 h

20-11-06

Torre-romeu alt

Biblioteca

17.00-19.30 h

23-11-06

Torre-romeu baix

Centre Cívic

17.00-19.00 h

28-11-06

Can Roqueta

CEIP Agnès Armengol

17.00-19.30 h
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A més de l’Oficina del Síndic pròpiament dita, que tenia com a funció atendre els
ciutadans i ciutadanes que volien presentar una queixa i iniciar l’expedient, si
s’esqueia, el síndic va aprofitar l’avinentesa per passejar pels barris i fer-se una idea
de la seva realitat i també per reunir-se amb els presidents de les diferents
associacions de veïns, i amb els veïns i veïnes que ho van sol·licitar a títol individual;
a més, va convocar a les diferents entitats del Districte a una reunió per tal d’escoltar
tot allò que els seus representants pensessin que el Síndic havia de saber en
referència als seus barris.
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Relació amb altres síndics i síndiques
locals
El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell està
associat al Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i
Defensores Locals de Catalunya. El ForumSD és una
associació sense ànim de lucre que aplega totes les
sindicatures

locals

de

Catalunya.

L’objectiu

és

incrementar la implantació de la institució en els
municipis, compartir experiències i aprofundir en la funció de mecanisme de defensa
i garantia dels drets de la ciutadania davant l’administració local. En el marc del
Fòrum, el Síndic ha participat en les assemblees generals de 4 de juliol i 26 de
setembre.
A més, ens han vingut a veure els següents síndics i síndiques locals:
El dia 17 de maig de 2006 la síndica de greuges de Barcelona, Pilar Malla, va visitar
les oficines del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell. Pilar Malla va desplaçar-se
a Sabadell per conèixer i entrevistar-se amb Josep Escartín, ja que no havia pogut
assistir a la presa de possessió. Després de la reunió, ambdós van compartir un
dinar amb l’entitat Drapaires d’Emaús.
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El 29 de maig de 2006 el síndic
municipal

de

greuges

Badalona,

Armand

Soler,

de
va

visitar Sabadell per entrevistar-se
amb

el

síndic

de

Sabadell.

Després de reunir-se a la seu del
Síndic, al Casal Pere Quart, van
desplaçar-se al Complex de Gent
Gran de Sant Oleguer. Allà es va
dur a terme una tertúlia col·loqui amb els usuaris de l’equipament, en la qual els
participants van poder preguntar als síndics els seus dubtes sobre el servei i
plantejar els seus suggeriments. A la trobada van assistir-hi també els equips de
treball d’ambdós síndics.
L’adjunt a la Defensoría

del

Pueblo de la població argentina
de Neuquén, Hernán Ingelmo, va
visitar Sabadell l’11 de juliol.
Durant la seva estada a la ciutat,
es va entrevistar amb el síndic i
va

poder

persona
ciutadans

veure
com
i

en

primera

s’atenen
ciutadanes

els
que

La síndica de Vilafranca del Penedès, Maria Glòria Valeri, es va reunir amb Josep
Escartín el 20 de juliol, amb l’objectiu d’elaborar un document comú que servís de
base a les xerrades informatives que tots dos adrecen als alumnes de secundària
dels centres educatius d’ambdues ciutats, per al curs 2006-2007. El document, que
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s’adrecen al servei.
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està obert a les aportacions d’altres sindicatures interessades, pretén enriquir més el
contingut d’aquestes sessions.
El 10 d’octubre van visitar les dependències del Síndic Municipal de Greuges de
Sabadell el senyor Fernando Oteros, síndic municipal de Santa Coloma de

El Síndic amb la ciutadania

Gramenet, acompanyat del tècnic de la seva oficina.

Pàgina 48

MEMÒRIA 2006

Conveni de col·laboració amb el Síndic de
Greuges de Catalunya
El 25 de juliol, el síndic municipal de greuges i el de Catalunya, Rafael Ribó, van
signar un conveni per incrementar la col·laboració entre les dues institucions per tal
d’agilitar els tràmits entre els dos síndics i donar millor servei a la ciutadania. A més,
l’acord preveu que el Síndic de Greuges de Catalunya doni suport al Síndic
Municipal en qüestions de formació, assessorament jurídic, exercici de les seves
competències i el treball en xarxa.
El conveni pretén oferir una actuació ràpida del Síndic de Catalunya per tramitar tot
allò que desbordi les competències dels síndic local. També preveu que totes dues
sindicatures col·laborin per donar més força a la figura del Síndic sabadellenc i a
millorar les actuacions de proximitat del síndic de greuges de Catalunya a la ciutat.
Ai xí mateix, les dues institucions s’informaran, respectant sempre les garanties
legals, dels casos que puguin interessar tant a l’una con a l’altra. Tot i aquesta
col·laboració, les relacions entre les sindicatures es basaran en la independència de
cadascuna pel que fa a la gestió de queixes de la seva competència.
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Presentació de l’informe semestral
Passats els primers sis mesos des del seu nomenament, el Síndic Municipal de
Greuges va emetre un informe en el qual valorava aquest primer semestre. L’informe
es va presentar el dia 3 de novembre a la Junta de Govern Local, i en roda de
premsa a la plaça de les Dones, al barri del Poblenou, en data 10 de novembre.

Pàgina 50

MEMÒRIA 2006

Comissió tècnica per al seguiment de
casos d’assetjament immobiliari
Sabadell ha posat en marxa un servei per combatre els casos d’assetjament
immobiliari i vetllar pel dret a un habitatge digne. L’alcalde i el Síndic Municipal de
Greuges de Sabadell van signar un conveni, el dia 3 d’octubre, per tal de crear una
Comissió Tècnica que s’encarrega del seguiment de casos, queixes i suggeriments
respecte a l’assetjament immobiliari. D’aquesta manera, es va iniciar una experiència
pionera que vol donar resposta a un fenomen que vulnera un dels drets més bàsics
de les persones.
La Comissió Tècnica s’encarrega d’avaluar les denúncies d’assetjament immobiliari
que es presentin al síndic municipal o que es facin constar als diferents
departaments del Consistori. Aquest servei també té com a funció determinar quines
actuacions es portaran a terme des dels serveis municipals, en el marc de les seves
competències, per garantir el dret de la víctima i afavorir el cessament de la situació.
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La posada en marxa d’aquest servei és fruit de la demanda de l’Alcalde de Sabadell.
Amb aquesta mesura, s’avança en la protecció del drets de les persones i sobretot
d’aquells que disposen de pocs recursos per fer valer els seus drets a l’espera que
es promulgui una llei que creï jurisdicció en aquesta matèria.
Fins ara, set persones han presentat queixa perquè consideren que estan patint
assetjament immobiliari. Després de fer les investigacions i entrevistes necessàries,
en dos casos s’ha determinat que efectivament existeix assetjament. En un
d’aquests casos s’han pogut executar determinades accions que estaven dins les
competències municipals per tal de frenar-lo (assignació d’un policia interlocutor de
la víctima, i actuacions des del departament de Disciplina Urbanística d’Obres pel
mal estat dels habitatges veïns, de la mateixa propietat). En l’altre cas, es va decidir
amb el representant jurídic de la víctima que primer ell parlaria amb la propietat.
En un altre cas es va determinar que no hi havia mobbing, per la qual cosa es va
arxivar l’expedient, sens perjudicis de derivar aquesta persona al departament de
Serveis Socials.
Tres queixes fan referència a persones que són pressionades per la propietat perquè
marxin dels seus habitatges de lloguer, però les accions que fan els propietaris són
les que estableix la Llei d’arrendaments urbans: sol·licitud de permís a la Delegació
del Govern per enderrocar l’edifici per tal de reconstruir-lo amb un terç més
ser reallotjat en el nou edifici en condicions similars a les actuals. En aquests casos,
hem assessorat els llogaters de la legalitat de l’acció i dels seus drets i deures, i ens
hem posat a la seva disposició per a qualsevol dubte o problema que puguin tenir
referent a aquest tema.
Un darrer cas està en estudi actualment.
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La Comissió Tècnica s’ha reunit en diverses ocasions per determinar si es tractava
d’un cas d’assetjament immobiliari, i si era necessària i possible la intervenció
municipal.
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Participació en jornades, conferències i
col·loquis
Durant aquest primer any, el síndic ha participat en els cursos de formació següents:
Jornades sobre l’autogovern (Reus)
Jornades de modernització i qualitat a l’administració local (Màlaga)
Jornades organitzades per l’Ararteko (Donosti)
Jornada sobre la Llei de Gestió del deute extern
També s’ha d’esmentar la seva participació en diversos actes culturals relacionats
amb els drets humans. Així doncs, va participar en el col·loqui amb la Rigoberta
Menchú en la seva visita a Sabadell, va fer de moderador en la I Jornada
d’estratègies i polítiques de seguretat pública al voltant del col·lectiu GLBT a Sitges,
va fer una ponència a les Jornades de Màlaga abans esmentades, la presentació
sobre el dret a l’habitatge avui dins del Cicle Drets Humans Emergents a Sabadell,
una xerrada col·loqui sobre defensors de drets a Barcelona, i una altra sobre drets
de les minories amb AMPGIL també a Barcelona.
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Reunions i acords amb entitats
Durant el mes d’abril, el síndic municipal de greuges de Sabadell va assistir a
cadascun dels set Plens dels Consells de Districte de la ciutat, per tal de presentarse i explicar els objectius, finalitats i funcionament de l’Oficina del Síndic. També va
reunir-se amb tots els partits polítics amb representació municipal, i amb diferents
regidors i tinents d’alcalde de l’equip de govern municipal.
Va reunir-se amb representants de l’Organització Nacional de Cecs Espanyola
(ONCE), amb els quals va acordar la traducció al braille del tríptic informatiu del
Síndic i del Reglament (que ja està realitzat i a disposició de qualsevol persona des
del mes de juliol), i van convenir que l’ONCE traduirà al braille les resolucions del
síndic sobre queixes formulades per alguna persona invident.
En la mateixa línia, el síndic es va reunir amb l’Associació de Sords de Sabadell, i
van acordar que quan una persona sorda presenti una queixa aquesta entitat posarà
a disposició de l’Oficina del Síndic un traductor al llenguatge dels signes per tal de
facilitar tot el possible la comunicació d’ambdues parts i garantir la correcta
comprensió de la resolució del síndic.
Ai xí mateix, el síndic va demanar d’assistir amb veu però sense vot a les reunions de
la Comissió per a la Convivència, a fi de conèixer de primera mà els problemes que
sorgeixen en aquest àmbit i la seva gestió. Des del mes de novembre hi assisteix

Durant aquests any 2006 el síndic s’ha entrevistat amb el responsable d’Atenció al
Pacient del Consorci Hospitalari del Parc Taulí i amb els veïns acampats al parc del
Taulí que reivindicaven una millora en el sistema hospitalari que s’ofereix a Sabadell.
També s’ha entrevistat amb la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell; amb
la responsable de la Delegació de Trànsit de Sabadell, per tractar el tema de les
llargues cues que han de fer els usuaris i usuàries de la delegació local de Trànsit;
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amb el director de la zona de l’ICS; amb representants dels sindicats, amb membres
del col·lectiu okupa...
A més, i a banda de les múltiples entrevistes i reunions mantingudes amb els
ciutadans i ciutadanes que li han presentat alguna queixa o reclamació, el síndic s’ha
reunit amb diverses associacions de veïns, culturals, regionals, religioses, escolars i
sanitàries.
Dins de la difusió de la institució, el síndic ha assistit a diverses presentacions dels
informes i memòries d’altres síndics i síndiques municipals i a la del Síndic de
Greuges de Catalunya, a entrevistes a la televisió, premsa i ràdio comarcals, i a
diversos actes culturals i de cooperació organitzats per entitats sabadellenques i per
l’Ajuntament, prioritzant als que reivindicaven la pau, la igualtat i drets humans en
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general; així com a diferents actes de ciutat.
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Recomanacions a
l’Ajuntament de Sabadell
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Recomanacions del Síndic Municipal de
Greuges durant l’any 2006
Tem a

Resolució

Molèsties per sorolls d’una activitat
Molèsties per sorolls d’una activitat
Molèsties per sorolls d’una activitat
Edificabilitat de parcel·la sobrera
Situació d’uns contenidors d’escombraries
Molèsties causades per una finca
malmesa per un accident
Caiguda i trencament de làpida d’un nínxol
Trànsit tallat en un carrer sense
especificar motiu
Manca de resposta a una reclamació
patrimonial
Cremades per tocar una escultura pública
Manca de notificació de resolució
administrativa
Cobrament de la taxa de la grua

Greuge + recomanació
Greuge + recomanació
Greuge + recomanació
No greuge + recomanació
No greuge + recomanació
No greuge + recomanació
No greuge + recomanació
No greuge + recomanació
No greuge + recomanació
No greuge + recomanació
No greuge + recomanació
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D’ofici + recomanació
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Expedients en els quals s’ha resolt que ha
existit greuge
Expedient GR-1/06: molèsties per sorolls d’una activitat
Antecedents
Una activitat comercial provoca molèsties als veïns del mateix edifici: pudor, sorolls
per sobre dels permesos i vibracions; sorolls i molèsties al carrer per manca
d’aparcament; brutícia i desordre al carrer... Els veïns fa més de 4 anys que ho han
denunciat a l’Ajuntament, que ha requerit a l’activitat en diverses ocasions que
solucioni aquestes immissions, tot i que l’activitat no ho fa.
Resolució
L’Ajuntament va donar la llicència malgrat que l’activitat no complia amb la previsió
de places d’aparcaments que preveuen les ordenances municipals. A més la seva
actuació en el tema d’olors, sorolls i vibracions ha estat lenta i poc enèrgica, per la
qual cosa a hores d’ara els veïns continuen patint aquestes immissions als seus
domicilis. S’ha recomanat que es prenguin les mesures legals necessàries perquè la
titular de l’activitat adopti les mesures correctores pertinents al més aviat possible,
brutícia i desordre.
Expedient GR-2/06: molèsties per sorolls d’una activitat
Antecedents
Una activitat comercial causa sorolls en els domicilis dels veïns per sobre del màxim
permès en horari nocturn. Fa més de tres anys i mig que s’ha denunciat a
l’Ajuntament, que ha requerit a l’activitat en diverses ocasions que solucioni
aquestes immissions, i també ha emès ordres de suspensió de l’activitat, que no
s’han arribat a executar per al·legacions de l’activitat. Malgrat tot, el problema de
sorolls no es soluciona.
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Resolució
Les actuacions fetes per l’Ajuntament són les que preveu la llei, però no ha adoptat
totes les mesures possibles, ni el prou enèrgiques ni amb la celeritat adient perquè
aquest problema es solucionés. Es recomana a l’Ajuntament que solucioni aquest
greuge.
Resultat
Verbalment l’Ajuntament ens ha informat que va ordenar la suspensió de l’activitat
fins que s’adoptessin les mesures correctores. Un cop es van prendre aquestes i es
va comprovar que el soroll emès estava dins els nivells previstos a les ordenances
municipals, l’activitat va poder reprendre’s.
Expedient GR-3/06: molèsties per sorolls d’una activitat
Antecedents
En el local social d’una entitat es desenvolupa una activitat de bar restaurant, sense
la preceptiva llicència municipal. A més, causa problemes de pudor i sorolls en els
domicilis dels veïns per sobre del màxim permès en horari nocturn. Fa més d’un any
que s’ha denunciat a l’Ajuntament, que ha requerit a l’activitat perquè legalitzi
l’activitat. En aquests moments s’està tramitant la llicència. L’activitat no s’ha suspès
molèsties als veïns.
Resolució
Les actuacions fetes per l’Ajuntament són les que preveu la llei, però no s’han fet
amb prou celeritat perquè cessin les molèsties als veïns. Es recomana a
l’Ajuntament que solucioni aquest greuge.
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Expedients en els quals s’ha resolt que no
ha
existit
greuge
però
s’ha
fet
recomanació
Expedient NGR-1/06 : edificabilitat d’una parcel·la sobrera
Antecedents
Un ciutadà es va queixar que l’Ajuntament l’havia informat malament expressament
sobre l’edificabilitat d’una parcel·la sobrera amb la finalitat que la comprés.
Resolució
L’Ajuntament va fer totes les gestions correctament i adequant-se a la normativa
d’aplicació. Un advocat, a més, va representar el ciutadà i el va acompanyar i
assessorar. Es va resoldre que no hi havia greuge.
Malgrat això, durant l’actuació investigadora es va detectar un possible error en el
planejament municipal pel que fa a l’edificabilitat d'aquestes parcel·les sobreres, i es
va recomanar a l’Ajuntament que revisés aquests paràmetres d’edificabilitat.

Antecedents
Una ciutadana es va queixar que l’Ajuntament no accedia a canviar de lloc els
contenidors d’escombraries que tenia sota el seu domicili, i que sol·licitava per què el
seu fill té una afecció asmàtica que obliga a ventilar contínuament l’habitació i la
immissió d’olors al domicili era molt forta.
Resolució
L’Ajuntament va justificar degudament el motiu de la ubicació dels contenidors en
aquell lloc, per la qual cosa es va resoldre que no hi ha greuge.
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Malgrat tot, es va tenir en compte la malaltia del nen i que a escassos metres hi ha
ubicat l’antic col·legi Creu Alta per recomanar a l’Ajuntament que desplacés allà els
contenidors.
Expedient NGR-3/06 : molèsties causades per una finca malmesa per un
accident
Antecedents
Fa més de 18 mesos que un accident va malmetre una casa de Sabadell, la qual va
quedar sense façana, amb una tanca molt provisional i sense vorera. Els problemes
que denunciaven els veïns eren diversos: rates, mosquits, manca de vorera,
inseguretat... Van presentar una queixa al Síndic perquè l’Ajuntament no actuava.

Resolució
Les reparacions a aquesta finca les ha de fer la propietat, que ha marxat de la finca i
no es localitza. Des del punt de vista legal, l’actuació municipal (actuacions puntuals
per temes de seguretat de tercers) és correcta i s’ha resolt que no hi ha greuge.
Però atenent la situació que pateixen els veïns des de fa tant temps, s’ha recomanat
a l’Ajuntament que mitjançant una execució subsidiària es realitzin les reparacions
accessibilitat que va provocar l’explosió.

Expedient NGR-4/06 : caiguda i trencament de làpida d’un nínxol
Antecedents
Una ciutadana es va queixar que l’Ajuntament no responia a la seva sol·licitud de
que li abonessin una làpida d’un nínxol que va caure, al seu judici, per manipulació
dels operaris del Cementiri d’un nínxol veí, i a més que ningú no li va informar de la
caiguda i el trencament de la làpida.
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Resolució
Es va comprovar que no hi havia hagut cap manipulació dels nínxols veïns en els
últims sis mesos, per la qual cosa es va resoldre que no hi ha greuge.
Malgrat tot, es va recomanar a l’Ajuntament que els treballadors del Cementiri
informin als concessionaris dels nínxols quan es produeixin aquest tipus de
situacions.

Expedient NGR-5/06 : trànsit tallat en un carrer sense especificar motiu
Antecedents
Un ciutadà es va queixar que l’Ajuntament tallés el carrer de Covadonga sense
indicar-ne el motiu i també que estava en contra que es celebrés Medievàlia.
Resolució
Es va resoldre que no hi ha greuge. Però es va recomanar a l’Ajuntament que
indiqués als ciutadans, sempre que sigui possible, la causa per la qual té lloc un tall
a la via pública.

Pàgina 63

MEMÒRIA 2006

Expedients amb altres finalitzacions
Expedient AF-1/06: manca de resposta a una reclamació patrimonial
Antecedents
Una ciutadana es va queixar que l’Ajuntament no li havia donat resposta a la seva
reclamació de responsabilitat patrimonial, feta a l’abril de 2004.
Resolució
L’Ajuntament va informar que durant la tramitació del nostre expedient havien resolt
el de responsabilitat patrimonial, per la qual cosa es va donar per finalitzat el
procediment.
Tot i amb això, es va suggerir a l’Ajuntament que posés els mitjans necessaris per
resoldre els expedients en els terminis que indica la llei.

Expedient AF-2/06: cremades per tocar una escultura pública
Antecedents
Una ciutadana es va queixar que l’Ajuntament havia desestimat la responsabilitat
patrimonial que havia sol·licitat per les cremades a les mans de la seva filla a

Resolució
No es va admetre a tràmit perquè es va considerar que l’oposició a la resolució
municipal havia de ser mitjançant la via judicial. A més, es va sol·licitar per part de
l’Oficina del Síndic un informe a un tercer independent que va corroborar el que
afirmava l’Ajuntament. Malgrat tot, es va recomanar a l‘Ajuntament algun tipus de
cartell indicatiu que advertís que la barca és una escultura i no un banc ni un espai
de joc.
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Expedient AF-3/06: manca de notificació de resolució administrativa
Antecedents
Un ciutadà va presentar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per una
multa, i aquest va suggerir a l’Ajuntament retrotraure les actuacions al moment
procedimental de la pràctica de la prova o d’anul·lar la sanció imposada.
L’Ajuntament va considerar convenient anul·lar la sanció i retornar l’import pagat.
L’Ajuntament, però, no li ha notificat les resolucions d’anul·lació de la sanció i
devolució dels imports pagats, i per aquest motiu aquest senyor es va adreçar al
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.
Resolució
Atès que el tema s’havia resolt per una altra via, no es va iniciar nou expedient; però
es va recomanar a l’Ajuntament que complís amb la llei de procediment administratiu
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i notifiqués a l’interessat les resolucions.
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Actuacions d’ofici
Expedient AO: 1/06: cobrament de la taxa de la grua
Antecedents
A Sabadell es cobrava la taxa municipal del servei de retirada de vehicles encara
que el procediment sancionador instruït hagués resolt que no hi havia infracció o
aquesta havia prescrit, emparant-se en el fet que el servei de grua efectivament
s’havia prestat.
Resolució
Es va recomanar a l’Ajuntament que la taxa del servei de retirada de vehicles per
part de la grua municipal vagi forçosament lligada al procediment sancionador per
infracció de trànsit, i que es retorni l’import recaptat quan es retiri la sanció
econòmica.
Resultat
En data 29 de gener de 2007 l’alcalde va escriure que consideraven adient la nostra
recomanació i s’estaven prenent les mesures per dur-la a terme com més aviat
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millor.
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De l’Ajuntament en general
En primer lloc, voldria destacar les relacions en general entre l’Oficina del Síndic i
l’Ajuntament. A la institució del Síndic, per ser creïble i per ser útil, li calen poques
coses: la il·lusió de treballar pels drets dels homes i les dones, escoltar i també que
l’Ajuntament s’ho cregui. Haig de destacar les facilitats que s’han donat a la nostra
feina, des de l’estructura, i passant per la difusió i el personal que ha de formar-la.
Començar de nou sempre és difícil, surten moltes coses que no esperaves i també
cal greixar una maquinària que comença a funcionar. Es pot dir que els tres primers
mesos s’han emprat en el fe d’aprendre a treballar junts: com demanem els
informes, com ens els retornen...
Val a dir, però, que no sempre l’oficina del síndic ha pogut tramitar els expedients en
els terminis que estableix el Reglament del Síndic que aquest Ple va aprovar, perquè
l’informe que ha d’emetre l’Ajuntament supera el termini màxim pactat d’un mes
(superior als 15 dies que estableix el Reglament), i que en ocasions ha trigat més de
quatre mesos.
En alguns casos els informes que ens han lliurat no contenen tota la informació
necessària per resoldre el cas, o es remeten a altres temes que no s’expliquen del
tot; fet que ens obliga a sol·licitar un segon informe o un de complementari que
també dilata en el temps la tramitació de l’expedient. Això em fa pensar que cal fer
pedagogia entre qui ha de fer els informes, perquè en el Síndic no hi vegin un perill

Hem observat que en bastants ocasions, i mentre esperem l’arribada d’aquest
informe que s’endarrereix, l’Ajuntament soluciona el problema a la persona que
havia presentat la queixa. Ai xò ens ha fet crear un nou tipus de resolució de
l‘expedient anomenat “resolt en tràmit”, que significa que el greuge que existia quan
la persona ha vingut ha queixar-se ja està solucionat. Cal, doncs, felicitar
l’Ajuntament per la seva celeritat a l’hora de solucionar els problemes que es
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detecten mitjançant les queixes al Síndic. Això vol dir que si es vol es pot respondre
abans. Hem de fer entendre a tothom que darrere de cada expedient hi ha una cara,
un ciutadà o una ciutadana que està descontent amb l’administració, cosa que
d’entrada vol dir un problema, un patiment, una possibilitat.
També ens hem trobat que molt del personal de l’Ajuntament deriva al Síndic a
ciutadans i ciutadanes molt insistents en la seva petició, encara que la desestimació
municipal de la petició sigui la resolució correcta, jurídicament parlant. En un primer
moment la persona interessada se sent satisfeta que se li obri una nova via, però
després això li genera frustració: destina un temps considerable a fer un o més
desplaçaments a les oficines del Síndic, potser també trucades o reunions, i a més
se li han generat unes expectatives que no es compliran, ja que la resposta és
exactament la mateixa que li havia donat l’Ajuntament. És clar que en els casos de
dubte, de descontent per manca de resposta en el temps previst, o de decisions que
tenen una part de discrecionalitat és important informar la ciutadania de la figura del
Síndic, però no quan la matèria estigui absolutament reglada i la decisió municipal
no pot ser una altra dins del marc de la legalitat. Nosaltres tenim com a missió també
explicar a la ciutadania allò que està bé però no es pot enviar a la gent al Síndic
només perquè no sé què més dir-li.
Ai xí mateix crec important esmentar que en algunes ocasions, quan hem analitzat la
documentació d’un expedient iniciat per la queixa d’un ciutadà o ciutadana perquè
l’Ajuntament els desestimava —o no accedia— a la seva petició, hem constatat que
vigent hi havien d’altres solucions, igualment ajustades a dret i que no perjudicaven
a cap altra persona, que haguessin satisfet tant l’interès públic que defensa
l’Ajuntament com el de la persona que va fer la sol·licitud. En aquests expedients he
resolt que no hi ha greuge però també he fet una recomanació o suggeriment en
aquesta línia de buscar una solució que fos beneficiosa per ambdues parts.
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Durant aquest primer any ens hem trobat que en 9 ocasions no hem pogut admetre
a tràmit una queixa contra l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell perquè la persona
que ens la feia no complia el que estableix l’article 10.2 del Reglament: no té el seu
domicili a Sabadell. És molt difícil d’explicar a la ciutadania que el Síndic, que té com
a funció atendre les persones que puguin sentir-se agreujades per alguna actuació,
resolució o inactivitat de l’Ajuntament de Sabadell i els seus ens dependents, no pot
intervenir en un possible cas d’incorrecta actuació municipal perquè la persona
interessada no viu a Sabadell. I creiem que el Ple municipal hauria de reflexionar
sobre si aquesta restricció del dret d’accés a l’Oficina del Síndic és necessària i
justificada.
La solució que des de la Sindicatura oferim a aquestes persones no residents és
trametre la seva queixa al Síndic de Greuges de Catalunya a l’empara del conveni
de col·laboració que ambdós vam signar, per a que aquesta Institució iniciï la
tramitació oportuna.
Voldríem parlar en aquest apartat de la memòria d’un tema que ens preocupa molt i
que no fa referència a l’Ajuntament i el personal al seu servei, sinó a persones que
vénen a les nostres oficines: en alguns casos, cada cop més, ens trobem que
mentre ens expliquen el motiu de la seva queixa, relacionada amb l’activitat
municipal, els ciutadans aprofiten per fer comentaris racistes i despectius contra les
persones nouvingudes, tot i que la seva queixa no estigui relacionada amb el fet
migratori. És evident que des de l’Oficina del Síndic intentem evitar aquests
se sol·liciti la defensa del Síndic atacant, a la vegada, altres ciutadans. M’ha semblat
interessant comentar-ho al Ple, perquè hem pogut constatar que es tracta de més
gent del que en principi es pot pensar que fa aquest tipus de comentaris.
Segurament caldria poder explicar a la ciutadania en general què significa per al
conjunt de la societat l’arribada de noves persones en tots els camps de la nostra
vida sabadellenca.
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Per tancar aquest apartat, voldria agrair a l’Ajuntament que hagi entès tan bé el
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Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica
Dels departaments que configuren aquesta àrea, la majoria de queixes rebudes fan
referència a temes gestionats per Serveis Econòmics (7% del total de les rebudes) i
a Assessoria Jurídica (3%).
En el primer cas, la majoria de queixes es referien a diversos aspectes relacionats
amb la gestió de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua): desacord amb la seva naturalesa, amb l’elaboració del càlcul,
amb el sistema d’autoliquidació... Tot i que també s’ha rebut una queixa sobre
l’Impost de Béns Immobles, dues sobre contribucions especials i una altra sobre el
mètode de càlcul dels valors cadastrals.
En tots els expedients de queixes relacionades amb temes tributaris tramitats durant
2006 s’ha resolt que no hi ha hagut greuge en l’activitat municipal, ja que s’ajusta en
tot moment al que estableix la legislació aplicable.
Entenem, però, que es podria millorar aquest servei si els ciutadans i ciutadanes que
tenen els rebuts domiciliats sabessin tant aviat com fos possible què han de pagar al
llarg de l’exercici i quan ho pagaran. Per això avui recomanem que es comuniqui per
escrit a cada contribuent quina quantitat haurà de pagar a l’Ajuntament per cada
concepte (impostos, taxes i contribucions) i quan ho haurà de pagar. És un deure de
la ciutadania pagar els impostos que aquest Ple aprova, però també es un dret saber

Les queixes referents al Servei d’Assessoria Jurídica estan relacionades amb petició
de responsabilitat patrimonial. En alguns casos, la queixa ha estat per la
desestimació de la sol·licitud, i la tasca de l’equip de l’Oficina del Síndic ha consistit a
comprovar que s’hagi seguit el procediment legalment establert i que la decisió
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municipal estava ben fonamentada en informes tècnics, com així ha estat en la
majoria de casos.
El major nombre de queixes, però, han fet referència a la demora en la tramitació i
resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial; en aquests supòsits
generalment l’Ajuntament ha finalitzat el procediment durant la tramitació del nostre
expedient. Per aquest motiu, i perquè el retard en la tramitació superava moltíssim el
màxim establert a la normativa, s’ha recomanat a l’Ajuntament que posi els mitjans
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necessaris per resoldre els expedients en els terminis que indica la llei.
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Àrea de Serveis Personals
S’han rebut poques queixes relacionades amb aquesta àrea. Quatre tracten en part
de la gestió del Servei de Cultura, ja que fan referència a molèsties de soroll i manca
d’intimitat per causa de celebracions de fires i festes al carrer, inclosa la Festa Major,
tot i que també fan referència al servei de Via Pública i a efectes d’aquesta memòria
s’han comptabilitzat en aquesta segona àrea. Dues s’han resolt durant aquest any
en el sentit que no hi ha greuge, ja que en ambdós casos es tractava d’actes de
periodicitat anual amb immissions molt acotades tant en horaris com en molèsties.
Una altra no s’ha pogut resoldre perquè estem pendents de l’informe del
departament competent. L’últim expedient té tota la documentació i informació
completada, i actualment està en estudi pel Síndic i el seu equip.
Tot i que entenem que qualsevol acte festiu que s’organitza al carrer comporta cert
nivell de soroll i d’altres molèsties inherents a la festa, creiem que l’Ajuntament ha de
ser molt sensible i veure l’acte des de totes les perspectives per tal d’escollir el lloc i
l’hora més idonis, i per poder preveure els mitjans necessaris per minimitzar
aquestes molèsties el màxim possible. També creiem que s’hauria de mirar de variar
cada cert temps el lloc on es fan els actes més multitudinaris de la Festa Major, amb
la finalitat que el veïnatge afectat no sigui sempre el mateix. De les diferents
entrevistes que he tingut amb l’Ajuntament em consta la voluntat de treballar més
encara en aquesta línia.
Cinc (4%) fan referència a diversos temes relacionats amb Serveis Socials: per
exemple hem rebut una queixa sobre que l’equip d’atenció primària triga molt a
destinatària en els recursos que l’Ajuntament hi aporta en el seu cas, o per manca
de resposta a la necessitat familiar d’allotjar en una residència una persona gran
dependent.
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Les queixes que s’han resolt durant aquest exercici o bé les hem derivat al Síndic de
Greuges de Catalunya (tema de residència de gent gran) o bé les ha resolt
l’Ajuntament durant la tramitació del nostre expedient.
També vull reflectir en aquesta memòria que algunes persones usuàries de Serveis
Socials tenen la percepció que aquest servei vulnera el dret fonamental a la igualtat i
a la no discriminació quan gestiona els seus recursos, en dos sentits totalment
oposats: mentre les persones de nacionalitat espanyola es queixen de que la majoria
de recursos es destinen a la població nouvinguda, aquest col·lectiu creu que per
raons de raça i origen els recursos es destinen a la població de nacionalitat
espanyola. Aquesta percepció fomenta la xenofòbia entre la població d’origen i la
sensació d’exclusió entre la nouvinguda. Crec que s’hauria de treballar per eradicar
aquesta percepció irreal que té part de la ciutadania de gestió discriminatòria d’un
servei municipal.
Vull demanar la necessitat de més serveis sociosanitaris i assistencials adreçats a
persones amb malalties mentals. El 1985 s’inicia un canvi de model en l’atenció
d’aquestes persones, que havia de consistir en la sortida dels pacients dels hospitals
psiquiàtrics i en la creació paral·lela d’una xarxa assistencial que optava per l’atenció
psiquiàtrica i psicològica a la comunitat i per la seva inserció sociolaboral.
Actualment la deshospitalització psiquiàtrica s’ha dut a terme, però no s’han
desplegat les mesures alternatives i substitutòries per tenir cura d’aquests malalts,
per manca de pressupost per realitzar les inversions o contractar els recursos
primer lloc, els pacients, i en segon lloc, les seves famílies, que s’han convertit en el
principal recurs comunitari en la seva cura i atenció, cuidadors informals de la salut
mental i promotors de la seva inserció social. I aquesta situació es dóna en una
malaltia que cada vegada és més comuna entre nosaltres: l’Organització Mundial de

Pàgina 75

Informe del Síndic

humans necessaris. Els perjudicats d’aquesta manca de polítiques públiques són, en

MEMÒRIA 2006
la Salut preveu que el 2010 les malalties mentals seran la segona causa
d’incapacitat al món.
Vull recordar que les prestacions econòmiques per mantenir l'autonomia personal i
atendre amb dignitat les càrregues familiars que suposen aquests malalts, l'accés als
serveis sanitaris especialitzats, la protecció jurídica i la promoció de la seva
integració social, econòmica i laboral són drets de les persones amb malalties
mentals recollides a l'Estatut d’Autonomia de Catalunya. També la Constitució
Espanyola reconeix el dret a la salut i la protecció de les persones. I crec que
s’hauria d’oferir serveis assistencials i sanitaris a les persones que pateixen malalties
mentals, més assistència psicològica i psiquiàtrica; més possibilitats d’inserció social
i laboral; en definitiva, més suport als pacients i a les seves famílies perquè puguin
gaudir dels seus drets fonamentals. Sé que el món local no te prou competències
per resoldre això i hem constatat de primera mà l’interès d’aquest Ajuntament en el
tema, però vull deixar palès que es un problema greu i no puc deixar passar aquesta
ocasió per parlar-ne.
Per finalitzar aquest tema del dret a la salut, volia compartir amb les regidores i
regidors d’aquest Ple un cas que he conegut per raó del meu càrrec: el cas d’una
nena malalta, a la qual li havien receptat un medicament que no estava subvencionat
per la Seguretat Social. El metge especialista que la portava afirmava que l’únic
medicament possible era el que ell recomanava, i la seva adquisició comportava una
mitjana de 800-1.000 euros de despesa mensual per a la seva família.
L’administració autonòmica és la competent per subvencionar la medicació, si
autoritzar la subvenció de la medicació, i quatre més a començar a pagar (és el que
triguen a tramitar el pagament). És a dir, la família va estar nou mesos assumint com
podia aquesta forta despesa, fins que l’administració autonòmica va acabar amb una
tramitació que, al meu parer, s’hagués pogut accelerar donades les circumstàncies.
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Malgrat que aquest assumpte no és competència municipal, crec que és el meu
deure informar els qui representen públicament la ciutadania de situacions
indignants com aquesta: de com una persona que creu viure en un estat de
benestar, se sent totalment exclosa i desemparada en el moment que ha de fer front
a una situació que li supera.
Des d’aquí vull enviar un petó a aquesta nena, a qui he tingut la sort de conèixer
personalment, i el meu agraïment a tota la gent que va ajudar a moure tots els fils
possibles perquè es solucionés ràpid aquesta situació, especialment a la cap del
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Servei de Salut de l’Ajuntament de Sabadell.
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Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Patrimoni
S’han rebut quasi quaranta queixes (un 26%) relatives a l’activitat municipal en
aquesta àrea.
El servei de Llicències és qui ha rebut el major nombre de queixes. Moltes fan
referència al fet que sobrepassen de molt llarg els terminis que la llei atorga per
donar llicències. A la majoria d’aquests casos l’Ajuntament ens ha informat de
l’atorgament de la llicència mentre tramitàvem el nostre expedient, per la qual cosa
entenem que s’han resolt durant la tramitació.
També s’han rebut moltes queixes per la lentitud municipal en la tramitació dels
expedients de disciplina, que obliguen la persona denunciant —i que té la llei de la
seva part— a aguantar per temps molt superior al raonable les molèsties i
immissions que provoca l’activitat o obra no ajustada a llei. En tres d’aquests casos
hem resolt que hi ha greuge precisament per aquesta lentitud i falta de fermesa en
l’activitat municipal.
En tots els expedients que hem analitzat hem observat que els informes tècnics
s’han fet amb rigor i professionalitat i que el procediment seguit és el que determina
la normativa d’aplicació; malgrat això, la manca de compliment dels terminis
(d’atorgament de llicències, en uns casos, i de fer complir els requeriments i ordres,
en altres) dilueix aquesta qualitat tècnica. Per això recomanem a l’Ajuntament que
posi els recursos humans i tècnics necessaris perquè es resolgui aquest problema

També hem rebut queixes i consultes relatives a la necessitat d’habitatges a preu
assequible. En tots els casos tramitats relatius a l’accés a l’habitatge, hem resolt que
no hi ha greuge, ja que mai no s’ha tractat de casos de discriminació, sinó de
recursos limitats per a una demanda molt gran: llistes d’espera massa lentes per a
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qui espera, persones que sostenen que tenen la necessitat d’accedir-hi però que no
estan dins el sector de població prioritari, etc.

Sabem que aquest és un dels principals problemes i reptes socials actuals, que
afecta tota la població i que la solució a la qüestió de l’accés a un habitatge
—malauradament— no la pot donar en solitari l’Ajuntament, el qual només pot oferir
solucions parcials. Malgrat això, creiem que aquesta memòria de 2006 també ha de
deixar constància que l’encariment indecent de l’habitatge, de les hipoteques i del
nivell de vida en general fa que cada cop més sabadellencs i sabadellenques no
puguin accedir a un habitatge, ni de lloguer ni de compra. I que les persones que no
poden fer ús del seu dret a l’habitatge ni de tots els drets que un habitatge ajuda a
assolir (com el dret a formar una família, el dret a la intimitat personal i familiar, a la
llibertat...) es troben en tots els sectors socials: joves, gent gran, famílies
monoparentals, famílies nouvingudes... Els poder públics han de ser molt sensibles a
aquest temes, entendre que per a molta gent l’increment de les quotes mensuals de
les hipoteques és un motiu de desesperació perquè no poden arribar a final de mes.
Precisament qüestions com aquestes, bàsiques i del dia a dia, són les que
preocupen la gent i de les que esperen solucions per part dels seus representants.
Finalment, s’han rebut algunes queixes que afecten altres departaments: una relativa
al desacord amb una afectació d’expropiació, una altra relativa a la inclusió d’una
parcel·la en una unitat d’actuació, una més sobre l’edificabilitat d’una parcel·la
sobrera... en totes s’ha resolt que no hi ha greuge, ja que l’Ajuntament té
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Àrea del Territori i Medi Ambient
Gairebé un 13% de les queixes que s’han rebut durant l’any 2006 corresponen a
aquesta àrea.
Quatre de les queixes són relatives a la sempre polèmica ubicació dels contenidors
d’escombraries, ja que aquest servei necessari per a totes les persones pot causar
molèsties als que hi viuen a prop.
En els expedients finalitzats s’ha resolt que no hi ha greuge, perquè la ubicació
escollida pels serveis tècnics del departament respon als criteris de proximitat a una
determinada ràtio de població i de recollida àgil per tal d’evitar que els camions
col·lapsin el trànsit. Només en un cas, en el qual hi havia afectat un nen malalt i al
costat es trobava el pati d’una antiga escola, vam recomanar el desplaçament.
Creiem que si es fomentés que la ciutadania i les activitats —sobretot els comerços
amb producte fresc— complissin els horaris de dipòsit de les escombraries, aquests
problemes, fonamentalment els de pudor, s’alleugerien.
De fet, detectem una manca de civisme per un ampli sector de la població. Sembla
que hem perdut la capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre, i fins i tot la capacitat
de pensar que existeix un altre a qui li causem molèsties: llenço les escombraries
quan em va bé, aparco on em va bé encara que sigui en un pas de vianants, carril
bici, pas adaptat, crido o poso música alta on vull i quan vull, sec a l’autobús i no em
fa res si hi ha dretes persones molt grans, faig l’ús del mobiliari urbà que a mi em

Moltes de les consultes i queixes que hem rebut a l’Oficina del Síndic fan referència
a aquesta manca de respecte pels drets i les necessitats de les altres persones, i
malauradament hem pogut fer poca cosa, a banda d’escoltar i suggerir alguna
solució (mediació, consell de districte, etc.). També hem iniciat un expedient d’ofici,
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sobre l’ús de places i espais públics pels patinadors, que té com a rerefons la
convivència: fins on els skaters tenen dret a practicar el seu esport? I les persones a
la seva seguretat? Com podem evitar que es malmetin els espais comuns i patrimoni
de tots per un mal ús? Però, al mateix temps, s’ha de trobar espais on es pugui
desenvolupar aquesta activitat sense que es generi cap problema a ningú. Aquest
expedient actualment està en fase d’estudi a l’Oficina del Síndic.
També s’ha rebut alguna queixa sobre senyals de trànsit, clavegueram, jardineria i
desperfectes a la via pública. Val a dir que en tots aquests expedients l’Ajuntament
s’ha interessat per resoldre el problema o ens ha justificat raonadament els motius
pels quals no accedia a la petició ciutadana. En tots aquests casos s’ha resolt que
no hi ha greuge.
Pel que fa a aquesta Àrea, m’agradaria finalitzar amb una reflexió sobre si el model
de ciutat que construïm entre tothom és el d’una ciutat integradora i per a tothom. I
amb això em vull referir a les enormes dificultats que tenen moltes persones
discapacitades per desplaçar-se pels carrers i també pel transport públic, per fer ús
dels espais i equipaments públics, per accedir als serveis que ofereix el municipi; en
definitiva, per poder fer ús dels drets que tenen com a ciutadans i gaudir de la seva
ciutat de forma autònoma.
És un esforç que ens pertoca a tots: en primer lloc a l’Ajuntament, com a
administració més pròxima a la ciutadania i responsable de suprimir les barreres
arquitectòniques dels carrers i equipaments públics, de fer guals de vianants a les
invidents, de fer lavabos per a persones discapacitades on calgui, de millorar el
transport adaptat en el transport públic urbà, de disposar de mitjans per atendre
persones invidents o sord-mudes... Creiem que el camí ja està començat i fins
m’atreviria a dir que anem per bon camí. Però mentre no acabem de tenir la ciutat
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completament adaptada sempre hi haurà qui patirà, i si una sola persona no pot
viure la seva realitat sense traves no haurem fet la nostra feina.
També hi tenen responsabilitat altres administracions: RENFE encara no disposa
d’ascensors a les estacions; les línies d’autobusos interurbans tenen molt poc
transport adaptat; els lavabos d’alguns Centres d’Atenció Primària no estan
adaptats; edificis públics, com ara el de Correus, tenen barreres arquitectòniques...
Fa un dies aquest ple aprovava per unanimitat que s’adaptés el sistema de votació
perquè les persones invidents poguessin exercir el seu dret a votar i fer-ho en secret.
És un exemple més de les dificultats que tenen moltes persones per poder viure el
seu dia a dia.
I per últim la ciutadania tenim el deure de ser més cívics i educats, més considerats
amb les necessitats dels altres. De res serveix fer voreres deprimides si els cotxes
que hi aparquen a sobre impedeixen que hi passin les cadires de rodes; de res
serveix fer reserva d’aparcaments per a discapacitats si qualsevol hi aparca; unes
escombraries fora del contenidor o uns mobles deixats al mig del carrer poden ser
perillosos per a una persona amb visió molt reduïda...
Entre tots, cadascú dins les seves possibilitats, hem de treballar perquè a la nostra
ciutat hi capiguem totes les persones, independentment del nostre estat físic, i
perquè totes puguem fer ús dels nostres drets i gaudir de la nostra ciutat. No podem
acceptar que determinades persones no puguin fer ús dels seus drets, perquè
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Àrea d’Educació i Convivència
18 de les queixes rebudes durant 2006 (11,62%) es poden imputar als departaments
que integren aquesta àrea.
La meitat d’aquestes queixes feien referència a educació, concretament a problemes
d’escolarització causats durant el període de preinscripció i inscripció als centres
escolars, i la majoria dels casos s’han derivat al Síndic de Greuges de Catalunya per
tractar-se de temes de competència del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Crec, però, que seria important per a la ciutadania
reivindicar que l’Ajuntament pogués participar més activament en la determinació
dels criteris de prioritat dins el procediment d'admissió de l'alumnat als centres
d’ensenyament sufragats amb fons públics, ja que és l’administració pública que
millor coneix la realitat social i les necessitats de la seva població.
Entre els expedients que va gestionar el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
destaca el cas de problemes en la matriculació als instituts de secundària dels nois i
noies de Can Llong, perquè al barri de Can Llong s’havien assignat les escoles de
primària del sector de la Concòrdia (l’institut de referència de les quals és el Ferran
Casablancas) i en canvi l’institut de secundària assignat era l’IES Sabadell, per la
qual cosa sempre tenien menys punts per accedir als instituts que la resta
d’interessats (o els faltaven els punts de zona o els de l’escola d’origen). Mitjançant
mediació de l’Oficina del Síndic municipal, la delegació d’Ensenyament va resoldre
aquest tema per a l’alumnat afectat per al curs 2006-2007 i des del departament
contradicció per als propers cursos. Seria convenient tenir en compte aquesta
experiència en la creació de futurs barris, com pot ser el cas de Can Gambús.
Voldria també aprofitar l’avinentesa per fer referència a la “fugida” d’escolars dels
barris perifèrics de Sabadell a les escoles del centre de la ciutat, ja siguin públiques
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d’Educació se’ns ha informat que s’està treballant a fi de resoldre aquesta
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o concertades, perquè molts pares i mares tenen la percepció que aquests centres
ofereixen més qualitat educativa que òbviament beneficiarà els seus fills i filles. A
part que aquest fet pot dur-nos a reflexionar sobre si el dret fonamental a l’educació
establert a la Constitució s’assoleix en condicions d’igualtat i no discriminació, obliga
a alguns escolars residents al centre a desplaçar-se a escoles perifèriques perquè
es queden sense places a les escoles properes al seu domicili.
Ai xí mateix, vull deixar constància en aquesta memòria dels problemes de
discriminació que poden patir els infants amb diabetis també a la nostra ciutat, als
quals en alguns casos se’ls denega la possibilitat de participar junt amb els seus
companys de classe a les colònies i/o excursions i sortides organitzades per l’escola,
per raó de la seva malaltia; també ens van denunciar un cas al qual no se’l permet
dinar al menjador escolar si no aporta un monitor o monitora que conegui la malaltia i
el tractament a seguir. Sóc conscient que moltes d’aquestes discriminacions
s’escapen de la competència municipal, però he considerat que havia de fer partícips
tots els grups polítics d’aquest Ple d’aquesta situació.
També s’han rebut diverses queixes relacionades amb el servei de Seguretat
Ciutadana: dues denunciaven un suposat abús de poder i actitud prepotent per part
de la Policia Municipal, tot i que no les hem tramitat perquè en ambdós casos
s’havien instruït diligències judicials.
En moltes ocasions els ciutadans i ciutadanes ens han manifestat que se senten en
situació d’indefensió davant la presumpció de veracitat de les Policies establerta per
càrrega de la prova? Per què el policia no va aturar-lo en el moment de cometre la
infracció? Tot i que aquesta presumpció té caràcter legal, caldria estudiar algun
procediment que permetés demostrar a la persona denunciada que realment ha
comès la infracció, com ara fotografiar-la o aturar-la de seguida.
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llei: com poden demostrar que la denúncia no és certa? Per què s’ha d’invertir la
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També hem rebut queixes que afirmen que policies municipals han posat en una
butlleta de denúncia que la persona infractora estava “absent” quan estava davant
però li discutia la denúncia. Entenc que en cas de que la persona denunciada no
vulgui signar la butlleta cal indicar que es nega a signar-la.
Cal fer esment que, tot i que l’enquesta “Imatge i b alanç de la gestió municipal a
Sab adell de desembre de 2006” valora al cos de la Policia Municipal amb 5,5 punts,
entenc que s’hauria de treballar la imatge d’aquest cos, que al meu entendre la tasca
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d’excel·lents professionals es veu a vegades perjudicada per l’actuació d’uns pocs.
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Agraïments
Voldria acabar aquest informe donant les gràcies a tots i a totes els que l’han fet
possible però especialment a aquella gent que forma part de l’equip del Síndic: a la
Montse Travé que en va formar part la primera etapa, aquella en què tot era nou; a
la Muntsa Costa, que des del primer dia s’ha fet seu aquest projecte, i a la Rosa
Núñez, que des del juliol també va començar a treballar per un Sabadell millor des
de la nostra oficina. I no m’oblido de la Rosi Maldonado, que, gràcies al Programa
Plans d’Ocupació de la Generalitat gestionat pel Servei de Promoció Econòmica, ha
posat el seu granet de sorra en la nostra feina. També a l’equip del Casal Pere Quart
que des del primer dia ens han fet sentir “com a casa”.
Als partits polítics de la ciutat, que mai no m’han utilitzat de manera partidista i
sempre ha estat en clau de ciutat. També als tècnics municipals que resumeixo amb
en Ramon Barnusell, Marcel Galofré i Montse Costa, per tal com la seva interlocució
constructiva ha evitat molts problemes.
I a l’alcalde pel seu suport decidit que el Síndic Municipal de Greuges sigui una
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realitat i ho sigui tal com s’ha creat: independent i respectat.
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