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Una memòria per a tots i totes
Aquest any, hem volgut tenir en compte en la nostra memòria anual al
col·lectiu de sords de Sabadell. Amb ells, hem traduït els títols dels
capítols de la present memòria al llenguatge de signes, amb l’objectiu
de fer més visible aquest col·lectiu de la nostra ciutat, cridar l’atenció de
les seves necessitats i apostar per la seva integració total. A més, com
cada any, a l’acte de presentació ciutadana de la memòria haurà un
traductor de llenguatge de signes per garantir que tots els sabadellencs
i sabadellenques tinguin accés a la memòria anual del seu Síndic
Municipal.
www.assabadell.org

Josep Escartín
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Us pre sento la memòria del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
de l’ any 2008. Ho faig en un context social difícil, inimaginable fa tan
sols un any, en què massa gent pateix, en què moltes persones han
vist com el seu món trontollava, en què l’atur ha augmentat i molts
ciutadans i ciutadanes no poden arribar ni de bon tros a final de mes.
Una realitat que també ha deixat a gent sense lloc on viure.
Això ens fa veure, un altre cop, que necessitem respostes i, per tant,
que l’Administració ha d’estar a l’alçada més que mai. Necessitem que
aquells homes i dones que ens representen i aquells que estan al
servei públic, estiguin al costat de les persones que ho passen
malament. És el moment de sumar esforços, de caminar junts,
d’encomanar il·lusió i seguretat, i demostrar a la ciutadania que no està
sola i que la nostra prioritat és el seu benestar.
Davant de tanta incertesa, és imprescindible una Administració que
parli un llenguatge clar, que es faci entendre, que es comuniqui amb
les persones i que prengui decisions pensant en la gent.

5

Com a Síndic, assumeixo la responsabilitat de posar en coneixement de
l’Ajuntament aquells aspectes que podrien millorar de l’actuació
municipal i de ser la figura que representa i defensa els drets i
interesso s dels ciutadans/es de Sabadell. Aquesta memòria no és més
que el recull anual de la meva tasca, la resposta a aquells ciutadans/es
que han acudit al Síndic per tal de trobar respostes, solucions, algú que
se l’escolti o, simplement, algú que li expliqui.

L’equip de l’Oficina del Síndic, amb l’Assumpta Ballús a la recepció,
l’Óscar Gómez fent les tasques de Comunicació, la Muntsa Costa i la
Marta Vidal fent les tasques d’atenció personal i administratives, la
Núria Bartrolí fent les tasques d’asse ssorament jurídic i jo mateix, ha
treballat i seguirà treballant perquè el nostre Ajuntament s’aproximi,
cada cop més, a aquella Administració del segle XXI, aquella que té
com a eix central d’actuació el servei a les persones.

Josep Escartín
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
.
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Atencions i assessoraments
Durant l’any 2008, des de l’Oficina del Síndic s’han fet un total de 841
atencions als ciutadans i ciutadanes.
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Les 841 atencions realitzades durant l’any 2008 representen un
augment de gairebé un 15% respecte l’any 2007 i de més d’un 24%
respecte al 2006.
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Expedients oberts al 2008
L’any 2008, s’han obert 170 expedients, un 18% més respecte al 2007
(14o expedients) i un 28% respecte al 2006 (123 expedients).
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A continuació veiem la comparativa d’expedients oberts al 2008
respecte als dos anys anteriors: primer per mesos i a la pàgina següent
el total anual:
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Per presentar una queixa a l’Oficina del Síndic només cal omplir el
model de sol·licitud que es pot 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.
Aquest 2008, els expedients oberts han entrat a l’oficina del Síndic pels
següents canals:

7%

18%
Correu
E-mai l
1%
1%
4%

Fax
In ici d 'ofi ci
Ofic ines de proxi mitat
Perso nal

6 9%

11

Comparant els canals d’entrada de queixes amb els anys anteriors,
obtenim la següent gràfica resum:
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Veiem a continuació la procedència dels 170 expedients oberts
d’enguany segons els districtes de la ciutat:
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Dels 170 expedients, les proporcions per edats i per sexes són les que
mostren els següents gràfics:
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Temàtiques i àrees
de les queixes
Els expedients oberts al 2008 han estat dels següents temes:

EXPEDIENTS OBERTS 2008
OMHabitatge
SERESA
Estat
Comerç i Turisme
Promoció Econòmica, S.L.
Assessoria Jurídica
Gestió de la Informació
Convivència
Urbanisme
Serveis Socials
Seguretat ciutadana
Educació
Part., atenció i rel Ciutadanes
Salut
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Gestió Tribuitària
Altres
Generalitat
Llicències
Multes
Espai Públic
TOTAL

NÚM.
1
1
1
1
2
3
3
3
3
5
4
5
6
6
4
12
12
17
24
24
33
170

%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
3%
2%
3%
4%
4%
2%
7%
7%
10%
14%
14%
19%
100%
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Els expedients oberts per l’Oficina del Síndic al 2008 i la seva situació a
31 de desembre de 2008 són les següents:
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ÀR EA D E SERVEIS CENTRALS
Asses sori a Juríd ica
SERESA
Gestió Tr ibui tà ria
Gestió de la Informa ció
Seg ur etat ci utad an a
Co merç i Tu risme
Mul te s
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ÀR EA D E SERVEIS A LES PERSONES I C ON VIVÈNCIA
Edu caci ó
Sal ut
Ser veis Socia ls
Co nvi vèn cia
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Urb an isme
Llicè ncie s
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OMHa bi ta tge

32
3
24
4
1

ÀR EA D E RELAC IONS CIUTADAN ES I ESPAI PÚBLIC
Par t., aten ci ó i rel C iutad an es
Espa i Púb lic
ALTRES
Altre s
Altre s: Te lefoni a

39
6
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12
0

ALTRES ADMINISTRACIONS
Gen era lita t
Estat
Altre s En s
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17
1
0
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La següent taula mostra les resolucions fetes al 2008:

ÀREA D E SERVEIS CEN TRALS
Assessoria Jurídica
SERESA
G estió Tr ib uitàr ia
G estió de la In formació
Segu retat ci uta dana
Co me rç i Tu risme
Multes
ÀREA D E SERVEIS A LES PERSO NES I CO NVIVÈNCIA
Educaci ó
Salu t
Serve is Social s
Co nvivèn cia
ÀREA D 'URBANISME
Urba nisme
L licèn cie s
Sostenib ilita t i Gestió d'Ecosistemes
O MHabi tatg e
ÀREA D E RELAC IO NS CIUTADANES I ESPAI PÚ BLIC
Part., atenci ó i Re acions Ciu tad anes
Espai Públ ic
ALTR ES
Altres
Altres: Tele fon ia
ALTR ES AD MINISTRACIONS
G ene ra litat
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Altres En s
ÀREA D E PRESIDÈN CIA
Promoció Econòmica, S.L.
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Queixes iniciades
Arxiu
No admissió
Suspensió
Estimació
No estimat
Resolt en tràmit
Trasllat
Renúncia
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TOTALS
48
1
3
9
2
0
1
32
11
2
3
3
3
32
2
27
1
2
37
5
32
11
11
0
19
17
1
1
0
0
1 58

La següent taula i el seu gràfic compara les resolucions fetes al 2008
amb els anys anteriors (2006 i 2007).
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Presidència
Presidència
PRE SIDÈNCIA
Pr omoció Ec onòmica, S .L.

Núm. E XP
%
O berts 2008
2
1%
2
100%

Promoció Econòmica de Sabadell, SL
Promoció Econòmica de Sabadell, SL és una societat mercantil de
capital públic, creada per l’Ajuntament de Sabadell per afavorir les
polítiques actives d’ocupació, oferint orientació laboral, formació laboral
i treball, dirigides tant a particulars com a empreses.

Aquest any, per primer cop, l’Oficina del Síndic ha rebut dues queixes
d’aquest servei. Aquestes adduïen la manca d’informació que havia
prestat l’Ajuntament per tal d’aconseguir unes ajudes de la Generalitat
per tal d’obrir un negoci i qüestionaven la tasca que s’estava duent a
terme en aquesta societat.
Independentment de la seva resolució, la qual encara no s’ha produït
atès que s’estan tramitant encara, el Síndic aplaudeix l’existència
d’aquest Servei i vol aprofitar aquesta Memòria per felicitar a
l’Ajuntament en aquest sentit.
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Àrea de Serveis Centrals
Àrea de serv eis centrals
SER VEIS C ENTR ALS
Ass es soria Ju rídica
SER ESA
Ge stió Tr ibu tàri a
Ge stió de l a Info rmació
Se gur etat ciuta da na
Comerç i Tur isme
Mu ltes

Núm. EXP
%
Obe rts 200 8
48
28 %
3
6%
1
2%
12
25 %
3
6%
4
8%
1
2%
24
50 %

Assessoria jurídica
Si tenim en compte l’experiència, les queixes que afecten aquest
Servei es centren, fins ara, exclusivament, en els expedients de
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament. D’altre banda, cosa
totalment lògica, atès que són actes que tenen projecció externa,
o sigui, que afecten als ciutadans/es de manera directa,
reconeixent-li o no drets.

Només 3 de les 170 queixes que el Síndic ha rebut aquest any
s’han dirigit a aquest Servei, la qual cosa posa en evidència el
seu bon funcionament en ter mes generals. Més, si aquesta xifra
la posem en relació amb les de l’any passat que, igual que
enguany, tan sols tenia 3 queixes. Així, es pot intuir una
estabilització en el nombre de queixes d’aquest Servei.

La diferència principal entre les queixes d’un i les de l’altre és
que, enguany, el motiu és la dilació en la resolució dels
procediments, mentre que, l’any passat, les queixes versaven,
majoritàriament, sobre el fons de l’assumpte, concretament,
sobre el criteri restrictiu que utilitza l’Ajuntament per acceptar les
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demandes de responsabilitat patrimonial, a l’exigir l’exclusivitat
del nexe causal i, per tant, la tesi que defensa que la
responsabilitat patrimonial només neix quan el resultat lesiu és
conseqüència directe, immediata, exclusiva i necessària d’una
actuació de l’Ajuntament. El Síndic, en la Memòria de l’any
passat, ja va fer constar el seu parer de seguir un criteri menys
restrictiu, seguint la tesi del repartiment proporcional del l’import
de la indemnització entre els causants dels danys.

Com dèiem, aquest any, les tres queixes versen sobre el fet que
l’Ajuntament trigui més del compte en resoldre els expedients de
responsabilitat patrimonial, o sigui, l’incompliment del ter mini
màxim de resoldre que, en aquesta matèria, és de 6 mesos. Així,
en aquest aspecte s’ha de tenir en compte el que estableix la
normativa aplicable, la Llei 30/92, la qual estableix que les
Administracions Públiques estan obligades a dictar i notificar
resolució expressa en el termini que cada nor ma sectorial
especifiqui. A més, és obligació de l’Ajuntament habilitar tots els
mitjans personals i materials per complir amb la tramitació
adequada i dins del ter mini dels procediments, en el cas que el
número

de

sol·licituds

formulades

pogués

suposar

un

incompliment d’aquests terminis.

SERESA ( Recaptació)
Aquesta empresa municipal amb capital 100% de l’Ajuntament de
Sabadell duu a ter me la recaptació de tots els ingressos de
l’Ajuntament i, per això, té competència per a la tramitació del
procediment de constrenyiment quan aquests ingressos no s’han
ingressat en per íode voluntari. Per aquest motiu, l’anàlisi de les
queixes relacionades amb la recaptació en via executiva dels
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tributs locals, així com de les multes i altres ingressos, es tracten
en aquest apartat.

L’Oficina del Síndic ha rebut una queixa relacionada amb aquest
Servei durant l’any 2008, tot i així, se n’han resolt dos que
provenien de l’any passat. Aquestes, sobretot, tenien com objecte
de queixa el domicili fiscal a efectes de notificació. Les dues
s’han desestimat atès que l’Ajuntament ha complert amb la
normativa aplicable, no obstant això, el Síndic creu convenient
repetir el que es va dir sobre aquest aspecte a la Memòria de
l’any passat. Així, el Síndic considera que el domicili fiscal, en el
cas de les persones físiques, hauria de coincidir amb el domicili
habitual, cosa que no sempre succeeix atès que el ciutadà/ana
no sempre té coneixement que ha d’informar expressament del
seu domicili fiscal a l’Ajuntament. L’Ajuntament hauria d’intentar
fer prevaler la realitat al màxim possible; intentant fer el màxim
compatibles el Padró Municipal d’Habitants amb les bases de
dades de domicilis fiscals de les que l’Ajuntament disposa,
contrastant les dades contingudes en un i l’altre. L’ús de mitjans
telemàtics és l’eina crucial per poder compatibilitzar la realitat
amb els procediments administratius, fent l’Administració més
eficaç i justa amb els ciutadans. Per tot això, es recomanable que
periòdicament l’Ajuntament rectifiqui o actualitzi les seves bases
de dades fiscals amb les contingudes en el Padró Municipal
d’Habitants; d’aquesta manera s’evitarien situacions de possible
indefensió i es milloraria la gestió i recaptació del tributs.

També s’ha detectat, per una altre queixa, la qual no pot ésser
classificada estrictament en aquest Servei, però que sí com a
efecte secundari, que, de vegades, succeeixen desajustos degut
a la diferència entre els horaris del Servei i del Servei d’atenció
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ciutadana, atès que els d’aquest últim acostuma a ser més llarg
que el del Servei. Així, per tal d’evitar aquesta problemàtica, les
dates límits, tan d’inici com de final de ter minis per a la realització
de certs tràmits, han de tenir en compte l’horari del Servei
d’Atenció Ciutadana. Per exemple, si el ter mini màxim per
sol·licitar una bonificació és el 28 de febrer, es podrà sol·licitar
fins l’horari que tanca el registre del Servei d’Atenció Ciutadana i
no fins l’horari de tancament del registre de Recaptació, el qual
és més d’hora que el primer.
Un altre motiu de queixa és l’embargament de finques per deutes
de poca quantia. Els ciutadans no entenen com es pot embargar
un pis per un deute d’import d’escassa quantia. El Síndic opina
que en el procediment de recaptació en via executiva de deutes
s’hauria d’aplicar el principi legal de proporcionalitat, així com el
que estableix la Llei General Tributària conforme la qual s’han
d’embargar aquells béns de l’obligat tenint en compte la facilitat
més gran de la seva venta i el menor perjudici d’aquesta per
l’obligat, en cas que això no pogués ser s’embargaria per l’ordre
següent: diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit;
crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt ter mini;
sous, salaris i pensions; béns immobles... A més, el ciutadà/na en
podrà alterar l’ordre d’embargament.

Com a conclusió final, cal dir que el nombre de queixes que
l’Oficina del Síndic ha rebut sobre aquest Servei ha disminuït
respecte altres anys, cosa a destacar i més si tenim en compte la
repercussió que tenen en aquest servei d’altres serveis, com el
de Gestió Tributaria i el de Multes, atès que qualsevol ingrés de
dret públic, quan s’ha d’exigir en via executiva, passa a ser
competència d’aquest. Tot i així, cal continuar treballant per
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preservar i garantir els drets dels obligats, i més, en una tasca tan
sensible com és la de recaptar els diners dels ciutadans/es.

Gestió Tributària
Les queixes que hi ha sobre aquest servei són molt diverses i
diferents entre elles, algunes versen sobre les ordenances que
regulen els propis tributs; d’altres sobre l’existència del tribut en si
i d’altres sobre l’aplicació que l’Ajuntament fa de les bonificacions
i exempcions tributaries.
La imposició i gestió dels tributs és dels temes que afecten i que
causa més susceptibilitat als ciutadans/es, per aquest motiu, per
ser actes de limitació de drets, és molt important que l’Ajuntament
expliqui, informi, utilitzi totes les garanties, faci tot el necessari
per tal que aquests entenguin i percebin la finalitat d’aquestes
exaccions forçoses. Així, en opinió del Síndic, l’Ajuntament hauria
d’utilitzar més la pedagogia i la informació ciutadana perquè els
ciutadans/es puguin entendre el perquè de cada tribut i la cabdal
importància que té la seva recaptació per al bé comú i l’interès
general. Un cas d’aquesta manca de coneixement el trobem amb
les taxes, o sigui, aquell tipus de tributs que s’exigeixen per la
mera utilització del domini públic o per la prestació de serveis de
caràcter obligatori i que no es presten per la iniciativa privada. Els
ciutadans/es no entenen que hagin de pagar per un servei com el
de la recollida de residus, atès que són d’obligada prestació per
l’Ajuntament. Per aquest motiu, és recomanable l’explicació de
que l’Ajuntament no es lucra amb aquests tributs i que és una
font d’ingressos més, a la qual aquest té dret, i necessària per tal
que la ciutadania prengui consciència que el serveis públics
tenen un cost i que s’ha de contribuir socialment al seu
manteniment.
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Altre motiu de queixa és l’aplicació de les bonificacions en els
tributs locals. Aquest és un motiu de controvèrsia generalitzat en
l’àmbit tributari atès que la Llei estatal que regula les hisendes
locals estableix algunes bonificacions automàtiques però, la
majoria, s’han de demanar expressament per l’interessat. Aquest
fet, provocat per la llei, comporta que alguns ciutadans que
tindrien dret a la bonificació no l’acabin rebent degut a que no
sabien que aquesta s’havia de demanar expressament. El tema
s’agreuja, substancialment, en el casos en què l’impost es liquida
per declaració o autoliquidació assistida, atès que qui fa la
liquidació és l’Administració.

Els ciutadans es queixen que les bonificacions no s’apliquin d’una
manera automàtica, d’ofici per part de l’Ajuntament, una vegada
aquesta s’ha sol·licitat per primer cop. Per aquesta raó, el Síndic,
tot i tenir constància que aquest ja està treballant al respecte,
considera apropiat recomanar que els ciutadans/es no hagin de
demanar cada any l’aplicació de les bonificacions, una vegada
aquestes ja s’han sol·licitat per primer cop. A més, i com
conseqüència lògica, es considera adient la millora de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs en el sentit de fer més
fàcil aconseguir les bonificacions, a part de millorar la informació
ciutadana, tant per escrit com per internet, i de fer constar en tots
els fulls autoliquidatoris de tributs la possibilitat de sol·licitar
aquestes bonificacions. També en les declaracions i en les
autoliquidacions

assistides

s’haurien

de

buscar

maneres

efectives d’informar de les bonificacions a les quals la ciutadania
té dret.

Finalment, es vol remarcar a una queixa presentada en la qual
s’adduïa l’aplicació retroactiva dels efectes de l’exempció del
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pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, dels
vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, aix í com aquells
matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús
exclusiu, des del moment en què aquestes sol·licitaven, a la
Generalitat de

Catalunya, el reconeixement del grau de

disminució que tenien. En opinió del Síndic, tot seguint la recent
jurisprudència i les resolucions de la Direcció General de Tributs i
del Síndic

de Greuges

de

Catalunya, s’hauria d’aplicar

retroactivament aquesta exempció atès que no es culpa del
ciutadà, el qual ja posseïa el grau de disminució quan demana el
certificat de reconeixement, el retràs de l’Administració en
l’expedició d’aquest. Com a conseqüència, també es recomana la
modificació de l’Ordenança fiscal en aquest sentit.

Com erç i Turisme (OMIC)
L’Oficina del Síndic tan sols ha rebut una queixa referida a
l’OMIC, el motiu de fons era l’efectivitat d’aquesta Oficina, atès
que la ciutadania té la sensació o la idea que l’Ajuntament pot
obligar a un privat a fer una deter minada acció, cosa que no és
certa. L’OMIC és un òrgan d’assessorament, de mediació i se
resolució de conflictes, sempre i quan les parts s’hi vulguin
sotmetre voluntàriament, no és un Tribunal de Justícia ni té
competència executiva per obligar als particulars, si aquests no
s’hi volen sotmetre.

Així, el Síndic creu convenient i necessari que l’Ajuntament
ofereixi aquest servei a la ciutadania, això no obstant, potser
caldria més informació a la ciutadania de les funcions que l’OMIC
fa, per tal de que no existeixin confusions ni falses expectatives.
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Policia Municipal
Queixes referides pròpiament a la Policia Municipal tan sols en
tenim quatre. Tot i aix í, si que hi ha d’altres queixes que s’hi
refereixen

indirectament.

Els

motius

principals

que

els

ciutadans/es esgrimeixen són la manca d’actuació en deter minats
llocs i casos i l’excés d’aquesta en d’altres. Així, es podrien posar
alguns exemples per tal de fer més entenedora l’explicació.
Algunes queixes versen sobre la manca d’actuació en casos de
sorolls tan de vehicles i establiments com de la ciutadania en
general; de massa actuació en els controls de velocitat a llocs
susceptibles de suposar una major recaptació;

de massa

actuació en les multes d’estacionament o de poca en llocs on hi
ha guals o reserves d’aparcament; entre d’altres.

El disseny, creació i regulació de procediments, protocols o
criteris a seguir són molt importants en aquest Servei ateses la
multitud i diversitat de tasques que la Policia desenvolupa i el
nivell d’autonomia que té aquesta feina. Per això, el Síndic
considera que fora bo que estigués acotat l’àmbit d’actuació, i la
forma i procediment d’exercir aquesta al màxim possible.

D’altra banda, s’ha detectat

la

manca d’utilització

d’un

procediment a la hora de considerar un vehicle abandonat, cosa
que el Síndic no considera acceptable atès el perill d’arbitrarietat,
desigualtat i indefensió que aquest fet pot comportar a la
ciutadania. Per aquest motiu, el Síndic va recomanar la creació i
regulació mitjançant l’oportuna ordenança d’un procediment
sobre quan es considera un cotxe abandonat, com es prova a
aquest abandó, quin procediment seguir en aquests casos,
possibles conseqüències d’aquests, etc.
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El Síndic creu convenient repetir el que va dir en la Memòria de
l’any passat sobre el principi de veracitat dels agents de la Policia
Municipal i sobre el presumpte tracte poc curós per algun agent.
Així, La llei reconeix la presumpció de veracitat dels agents de
l’autoritat, d’això no hi ha cap dubte i tampoc es discuteix perquè
és imprescindible per dur a terme la seva tasca, però sí que
existeixen alguns matisos que ajuden a delimitar aquesta
presumpció. En primer lloc, la presumpció només actua sobre els
fets consignats en l’acta, quan aquests són una relació objectiva
de fets; així,

aquesta presumpció no actua sobre

les

consideracions subjectives i qualificacions d’aquests fets. En
segon lloc, és una presumpció que admet prova en contra del
particular, el qual pot desvirtuar els fets consignats en l’acta atès
que aquests, per si mateixos, tenen caràcter de prova testimonial.
I en tercer lloc, la prevalença de la presumpció d’innocència
reconeguda en l’art. 24 CE per sobre de la presumpció de
veracitat recollida en llei, cosa que comporta que quan els fets i
l’autoria d’aquests no estiguin clars ni provats, l’Administració
hauria d’arxivar el procediment sancionador.

Per tot això, la presumpció de veracitat no és absoluta i
l’Ajuntament hauria d’intentar mitigar els seus efectes aportant
sistemes

de

prova

més

objectius

en

els

procediments

sancionadors. Un altre cop, els mitjans tecnològics s’erigeixen
com la gran solució a molts d’aquests problemes, entre ells, els
denominats radars i les PDAs, mitjans que ajudaran a reduir les
reclamacions, la conflictivitat, la subjectivitat, i millorarà la gestió,
l’eficàcia i eficiència de l’Ajuntament i el sentiment de justícia i
seguretat dels ciutadans.
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Arrel d’aquesta explicació, cal fer esment que continuen arribant
queixes en les quals no s’utilitza com a mitjà de prova la
fotografia de la infracció, tot i saber que l’Ajuntament ja disposa
de les

anomenades

PDAs, com a conseqüència d’una

recomanació de l’any anterior del Síndic. Aquest creu que totes
infraccions, sempre i quan això fos possible, haurien d’estar
justificades mitjançant prova fotogràfica i que ja no existeix cap
motiu pel qual aquest fet no es produeix.

D’altre banda, i afectant el Servei de Seguretat Ciutat, algunes
queixes versen sobre el tracte presumptament poc curós d’algun
agent de l’autoritat. Aquestes queixes, que s’han de reflectir a la
memòria atesa la seva importància, no s’han pogut demostrar i,
per tant, no se’n poden treure conclusions. Tot i aix í, no està de
més recordar que els agents de l’autoritat estan al servei dels
ciutadans i la seva existència rau en el manteniment de la pau i
l’ordre pel bé de la comunitat; per això, el seu tracte amb les
persones ha de ser exemplar.

Multes
La Secció de Multes, amb un 15% del total de les queixes,
concretament 24 de 170 queixes, continua sent la que rep un
percentatge més elevat de queixes, més si tenim en compte que
és una secció i no un servei, en els quals es centra aquesta
memòria, però que, atès el número important de queixes que rep,
el Síndic ha cregut convenient analitzar-la per separat. Això no
obstant, cal destacar que el nombre d’aquestes ha disminuït
respecte l’any passat un quasi 10%, la qual cosa és motiu de
satisfacció pel Síndic.
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El Síndic estima convenient repetir el que va dir l’any passat
sobre el procediment sancionador de multes. Així, des de
l’entrada en vigor de generalment coneguda Llei del carnet per
punts, la conflictivitat s’ha multiplicat considerablement atès que
els presumptes infractors no volen perdre els punts i intenten
arribar fins al final per defensar-los. Aquest fet comporta que
quasi totes les multes són objecte d’al·legacions, de sol·licitud de
període de prova i de vista de l’expedient, de recurs potestatiu de
reposició i, en alguns casos, de recurs contenciós administratiu.
Així, el presumpte infractor, per tal de no perdre els punts, posa
especial atenció en el procediment sancionador que l’Ajuntament
ha dut a ter me, la qual cosa no succeïa en la mateixa intensitat
abans. La ciutadania sembla ser que no era tan exigent i si,
alguna vegada li posaven una multa que no era correcte o no
havia seguit el procediment legalment establert, al no tenir
conseqüències administratives tan greus, no recorria tant ni amb
tanta minuciositat de com ho fa ara. Per tot això, es convenient
que l’Ajuntament s’adeqüi a la realitat i tingui especialment en
compte la tramitació del procediment sancionador de multes de
trànsit, dotant a la secció dels mitjans personals i materials que
siguin necessaris per tal de cobrir aquesta nova demanda tant
des del punt de vista del ciutadà com de l’Administració.

Les queixes sobre el procediment sancionador, són diverses però
recurrents, fent-ne una síntesi podem destacar les següents:
•

Falta de notificació a l’acte i manca de justificació
suficient del perquè d’aquesta en la denúncia posterior.

•

Falta de consignació de la classe d’infracció comesa
(lleu, greu o molt greu) en la denúncia.
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•

Falta de justificació dels motius pels quals no s’aplica la
sanció en el seu grau mínim.

•

Falta de motivació per la qual es desestimen les
al·legacions i no s’accepten les proves proposades pel
ciutadà.

•

Error en el nom i en la matr ícula del vehicle, consignats
en la denúncia.

•

Falta de deter minació de la pèrdua de punts en la
denúncia.

•

Absència de tràmit d’audiència en casos establerts com
obligatoris per la llei o realitzada a posteriori de la
proposta de resolució.

•

Notificacions defectuoses.

•

Manca de resolució expressa i desestimació per silenci
administratiu.

•

Prescripció de la infracció.

•

Informació ciutadana incompleta, confusa i contradictòria.

Totes aquestes temàtiques objecte de queixa tenen com a punt
d’unió la possibilitat de provocar, per si soles o amb la
concurrència d’algunes d’elles, indefensió al presumpte infractor,
cosa que vulnera l’art. 24. 1 de la CE.

No està de més recordar el què el Tribunal Constitucional
estableix del dret administratiu sancionador. Aquest diu que el
dret administratiu sancionador és el mateix poder punitiu de
l’Estat; aquest poder és manifesta de dues maneres: com a
sanció penal i com a sanció administrativa. Per això, tant la
jurisprudència com la doctrina entenen que s’apliquen al dret
administratiu sancionador els mateixos principis inspiradors de
l’ordre penal establerts a l’art. 24 i 25 de la CE, tot i que amb
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alguns matisos. Així, s’aplica els principis de legalitat i tipicitat, el
de irretroactivitat, el de culpabilitat, la presumpció d’innocència, el
de proporcionalitat, el de prescripció, el ‘non bis in idem’, el dret a
la defensa, la exigència d’un procediment formalitzat, la prohibició
de la indefensió, entre altres.

Tot i això, el Síndic considera necessari desenvolupar alguns
d’aquests temes apuntats.

En primer lloc, s’ha detectat que l’Ajuntament informa als
ciutadans/es conforme el pagament de les multes implica el seu
consentiment i conformitat i la impossibilitat de recorre-la. Això no
és així, el fet de pagar només implica la no possibilitat de
formular al.legacions i la fi del procediment sense necessitat de
dictar resolució expressa, però no vol dir que no pugui interposar
recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós administratiu
contra la resolució presumpte d’aquesta, que s’entén ocorreguda
el dia del pagament i, per tant, els interessats disposen d’un
termini d’un mes des d’aquell dia per interposar els esmentats
recursos.

En segon lloc, s’ha comprovat que en la pràctica totalitat de
queixes sobre procediment sancionador de multes, l’Ajuntament
no ha resolt expressament els recursos de reposició interposats
pels ciutadans/es, al·legant la figura del silenci administratiu. Tal i
com estableix la Llei 30/92, l’Administració està obligada sempre
a resoldre expressament i a notificar dins del termini que la
normativa estableixi. La figura del silenci apareix, en forma de
ficció d’acte administratiu, quan aquesta no compleix l’es mentada
obligació, per tal que els ciutadans/es puguin acudir als tribunals i
no hagin d’esperar a la resolució de l’Administració. Aquests

32

actes administratius presumptes poden ser positius o negatius.
Els positius, tenen efectes d’actes administratius finalitzadors del
procediment i la resolució expressa de l’Administració posterior
només pot ser confirmatori d’aquests. En canvi, el negatius, no
finalitzen el procediment, només en per meten la seva impugnació
i, la resposta expressa de la Administració pot ser o confirmatòria
o no d’aquest silenci. Per tot això, tenint en compte que el sentit
del silenci en els recursos és negatiu, la manca de resolució
expressa de l’Ajuntament implica la manca de finalització del
procediment fins que entra en joc la figura de la prescripció de la
infracció. Així, el Síndic recomana fermament la resolució
expressa de tots els recursos de reposició atès que, del contrari,
prescriuen les infraccions i, per tant, ja no es poden sancionar ni
exigir.

En tercer lloc, el Síndic creu convenient canviar les denuncies
realitzades pels vigilants de la zona blava d’aparcament limitat.
Aquests, al no ser agents de l’autoritat, no gaudeixen de
presumpció de veracitat com aquells i les seves denúncies, al ser
considerades denuncies voluntàries realitzades per particular,
només són vàlides i tindran força de prova testimonial, si s’hi fa
constar el nom, professió i domicili del denunciant, o sigui, del
vigilant, i que aquest es ratifiqui expressament en el transcurs del
procediment sancionador. En cas que el butlletí de denúncia la
formalitzi agent de l’autoritat, haurà de constar també el nom i
domicili del particular denunciant, i si personalment va comprovar
o no la infracció denunciada. En cas contrari, les denúncies no
tenen els requisits essencials i són invàlides i, per tant, nul·les de
ple dret, i tampoc poden ser considerades com a prova
testimonial i, si no existeix cap altre prova en la qual basar el
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procediment sancionador, preval la presumpció d’innocència de
l’art. 24 de la Constitució Espanyola.

L’últim aspecte que el Síndic vol destacar és el dret dels
ciutadans/es a obtenir copies i certif icacions acreditatives dels
acords dels ens locals i dels seus antecedents, així com a
consultar els arxius i registres, excepte quan aquests afectin a la
seguretat i defensa de l’Estat, a l’esbrinament dels delictes o la
intimitat de les persones, que llavors s’haurà de verific ar
mitjançant resolució motivada. Aquest és un dret reconegut en la
CE i la nor mativa general i sectorial, fet que no pot ser obviat per
l’Administració.

Finalment, el Síndic considera que l’ús de les noves tecnologies
pot millorar la gestió de les multes; també la posada a disposició
dels ciutadans d’una bona informació tant per escrit com
presencial en la qual s’especifiqui fil per randa tots els passos a
seguir, les possibilitats d’actuacions a realitzar en els casos de no
conformitat amb la multa, els canals en els quals es pot canalitzar
tota aquesta activitat, entre altres; una bona formació i
actualització de coneixements del personal al servei de multes i
la dotació de més mitjans tant personals com materials són els
elements clau per tal que aquesta conflictivitat es redueixi i es
produeixi un grau de satisfacció alt tant per part dels ciutadans
com per l’Administració. De totes maneres, es té constància que
l’Ajuntament està realitzant passos decisius per tal de millorar
aquests aspectes.
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Cas il·lustratiu
2007SDGR00131
L’interessat es queixava de que l’Ajuntament no li havia notificat
correctament una multa per excés de velocitat i que, quan s’havia
assabentat, ja no podia formular al·legacions ni proposar proves
en la seva defensa.

Després d’analitzar el procediment sancionador, a través de
l’expedient corresponent, s’arriba a la conclusió que la notificació
de la denúncia no es realitza correctament, atès que només
consta un sol intent amb resultat de direcció incorrecte i tampoc
es publica el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Prov íncia, cosa que estableix la nor mativa aplicable. Per tot això,
s’estima la queixa perquè es considera que el procediment que
l’Ajuntament ha seguit, en aquest cas, ha causat indefensió a
l’interessat i es recomana l’anul·lació de la multa i el retorn de la
quantia abonada.

Cas il·lustratiu
2008SDGR00076
L’interessat es queixava de que l’Ajuntament li fes pagar una taxa
de 50 euros per sol·licitar la inspecció de dos establiments, que
segons ell, no s’ajustaven a la nor mativa d’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda. Segons aquest, és deure de
l’Ajuntament realitzar aquesta inspecció.

Després d’estudiar la nor mativa aplicable i l’Ordenança Fiscal 3.9
anomenada “ Taxa per llicències urbanístiques”, concretament, en
el seu article 6.4 apartat tercer s’estableix i regula l’es mentada
taxa. D’altra banda, l’import d’aquesta es retorna a l’interessat si
de la inspecció es deriva la incoació d’un expedient de protecció
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de la legalitat urbanística. Així, es desestima la queixa atès que la
taxa està oportunament regulada mitjançant Ordenança Fiscal,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, es retorna el seu import si es
demostra que estava fonamentada la inspecció, i perquè
l’existència de taxes té una finalitat, a més de recaptadora,
pedagògica per tal que la ciutadania no faci un abús dels serveis
municipals i sàpiga que tenen un cost.
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Àrea de Serveis a le
Persones i Convivència
Àrea de serv eis a les persones i conv ivència
SER VEIS A LES PERSONES I CON VIVÈNC IA
Ed ucaci ó
Se rveis So cial s
Con vi vèn cia
Sa lu t

Núm. EXP
%
Obe rts 200 8
19
11 %
5
26 %
5
26 %
3
16 %
6
32 %

Educació
Aquest any s’ha registrat un augment en les queixes dir igides a
aquest Servei, la major ia s’han traslladat al Síndic de Greuges de
Catalunya, tot i aix í, cinc d’elles són competència parcial de
l’Ajuntament. La majoria d’aquestes queixes es refereixen a dos
aspectes, a la zonificació escolar o al mapa escolar del municipi
de Sabadell i a la demanda de places escolars en determinats
centres, de vegades, ambdós aspectes s’entrellacen.

En el primer dels dos aspectes, l’Ajuntament té competència per
proposar la zonificació, la qual es decideix anualment i es fa de
manera consensuada amb el Consell Escolar, el qual emet
informe. Per realitzar aquest procés, l’Ajuntament ha de seguir la
normativa de la

Generalitat i

és

aquesta que l’aprova

definitivament. El segon dels aspectes, l’increment de places
escolars, és competència de la Generalitat, tot i així, l’Ajuntament
pot dir les seves propostes en la Comissió d’Escolarització, a la
qual hi participa amb una persona.

Així, es comprova que el paper de l’Ajuntament és limitat en
l’àmbit de l’Educació. En la part que pot participar, sobretot, en la
proposta de zonificació, ha de tenir en compte tot un conjunt de

37

factors, com són: la nor mativa, l’oferta pública i la concertada,
que hi hagi suficients places escolars per a tothom, l’interès
general o comú, entre d’altres. Així, no es pot donar satisfacció a
la totalitat de preferències que desitja la ciutadania. El dret
individual d’elegir el centre desitjat deixa de tenir virtualitat quan
no existeix oferta suficient, seria portar a l’absurd aplicar aquest
dret sense ponderar-lo amb els demés drets i interessos existents
i amb la realitat. Així, sempre que es pot aquest dret es pot
exercir, i quan no s’intenta buscar la solució menys perjudicial. La
prova d’aquest fet és que un 96% dels alumnes entren al centre
que han elegit en primera opció.

Altre cosa és que s’haurien d’haver previst, en el Planejament
general de Sabadell, més espais per equipaments escolars en el
sector centre, atès que hi ha un dèficit de centres públics en
aquest sector. Per això, el Síndic recomana a l’Ajuntament que
busqui, tan aviat com sigui possible, un espai per a poder
construir un centre públic en l’es mentat sector.

També cal fer constar que aquesta problemàtica genera molta
susceptibilitat entre la ciutadania i que s’hi barregen temes de
percepció subjectiva com estigmes a deter minats centres, tipus
d’educació que s’imparteix – laica o religiosa -, comoditat, un cert
classisme, entre d’altres. Per això, el Síndic recomana tractar de
forma personalitzada els casos de disconformitat que apareguin,
realitzar una acurada planificació i traslladar a la Generalitat
aquelles demandes que es considerin necessàries per al
municipi.

Finalment, s’hauria d’intentar fer pressió per tal de canviar la
normativa de la Generalitat, en el sentit de que no pugui entrar
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cap alumne a cap centre amb menys puntuació que un altre,
encara que aquest últim no l’hagi demanat en primera opció.

Serveis Socials
L’Oficina del Síndic ha rebut poques queixes sobre aquest
Servei, tot i que alguna més que l’any passat. Alguna no s’ha
admès a tràmit per no reunir els requisits necessaris per fer-ho,
altres s’han arxivat per haver-se solucionar sense necessitat
d’iniciar els tràmits procedimentals i les demés s’han desestimat,
tot i així dues queixes encara s’estan tramitant. Els motius de
queixa es centren, bàsicament, en què l’Ajuntament no presta
suficients ajudes a la gent que ho necessita; o pel retràs, per la
desatenció i la manca de seguiment de la tramitació d’ajudes
d’altres Administracions Públiques als ciutadans/es de Sabadell.
També es detecta alguna queixa que critica a l’Ajuntament per
donar més ajudes als immigrants que als ciutadans/es d’aquí,
cosa que no es certa i, per aquest motiu, no s’estimen.

Salut
Les queixes sobre aquest Servei versen sobre problemàtiques
relacionades amb animals, des de la tinença fins a les plagues.
Així, alguna queixa es referia a l’existència de molts mosquits que
provenen

de

piscines

amb

aigua

estancada

de

cases

deshabitades o per la presència de rates a descampats o cases,
altre cop, deshabitades. En aquests casos, tot i no ser edificis ni
finques municipals, l’Ajuntament ha d’actuar per tal de preservar
la salut pública de la ciutadania. De totes formes, la seva
actuació no és tan ràpida com es voldria atès que per tal d’entrar
en aquests llocs, al ser de titularitat particular, es requereix o
autorització d’aquest o una ordre judicial.
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Altres queixes també relacionades amb animals, és per la tinença
de animals en locals en males condicions, motiu pel qual els
veïns es queixen per les pudors que es desprenen i sorolls que
causen.

També tenim una queixa per la manca d’higiene, brutícia, pudors
i sorolls que provenen de cases ocupades per col·lectius okupes,
cosa que causa molèsties a les persones que hi viuen a prop.
Finalment, també s’ha obert una queixa per les molèsties que
causen les orenetes i els seus excrements a una persona
al·lèrgica, que pateix de fibromialgia, i que viu a uns pisos davant
del Parc Catalunya.

El Síndic vol fer constar que l’Ajuntament ha gestionat
ràpidament i de forma efectiva la majoria de queixes relacionades
amb aquest Servei.

Convivència
L’Oficina del Síndic ha rebut alguna queixa sobre problemes de
convivència, centrats fonamentalment en l’àmbit de les relacions
veïnals i per actituds poc tolerants, major itàriament provocades
per les diferents ètnies, costums i tradicions que conviuen en la
societat sabadallenca. De totes maneres, el Síndic, conjuntament
amb els diferents serveis de l’Àrea de Relacions Ciutadanes, ha
mediat per tal de pal·liar la problemàtica.

El Síndic, però, vol aprofitar la presentació d’aquesta Memòria
per deixar constància de la recomanació que va fer a
l’Ajuntament, el passat mes d’octubre, de fer, en el marc de la
Comissió de la Convivència, un protocol d’actuació, a imatge i
semblança de l’existent en matèria de la violència d’extrema
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dreta i de les bandes llatines, en aquells casos que hi hagi motius
de discriminació relacionats amb l’orientació sexual de les
persones.

El Síndic, en la Memòria de l’any passat, ja va reconèixer
l’efectivitat i utilitat de l’es mentat protocol, pioner a nivell nacional,
per a la protecció de les víctimes i la reducció del fenomen de la
violència d’extrema dreta i bandes llatines. Per aquest motiu i
perquè el Síndic considera que la Comissió de la Convivència pot
ser molt útil en totes aquelles problemàtiques que tenen com a
nexe d’unió la manca de convivència, la discriminació, la
intolerància i la violència, aquest va recomanar l’obertura de
mires de l’es mentada Comissió i, així, abarcar també la
discriminació relacionada amb

l’orientació sexual

de

les

persones. Aquest protocol serà un protocol transversal on
s’implicarà l’Ajuntament, mitjançant la dedicació del seu personal
especialitzat en la matèria; l’estament judicial; el Col·legi
d’Advocats i el diferents cossos de

policia, i s’oferirà una

protecció global a la víctima, tan psicològica com judicial.

Cas il·lustratiu
2008SDGR00028
L’interessada es queixava de l’existència, en un local de sota el
seu bloc de pisos, de molts animals que provocaven pudors,
sorolls i manca d’higiene. Argumentava que el veí no tenia
permís per tenir tots aquells animals allà tancats, que no tenia el
local degudament condicionat i que l’Ajuntament no feia res al
respecte.

Després d’estudiar tots els passos fets per l’Ajuntament en
aquest assumpte, es desestima perquè s’arriba a la conclusió
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que aquest ha complert amb la nor mativa aplicable i ha actuat
oportunament realitzant quatre inspeccions, tan inicials com de
comprovació i seguiment; a més de dictar un Decret ordenant la
regularització sanitària dels animals allotjats.

L
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Àrea d’Urbanisme
Àrea d’urbanisme
URBANISM E
Ur ban isme
Lli cèncie s
So stenib ili tat i Ge sti ó d' Ecosis te me s
OMHa bi ta tge

Núm. EXP
%
Obe rts 200 8
32
19 %
3
9%
24
75 %
4
13 %
1
3%

Llicències
El Servei de Llicències continua essent un dels serveis amb més
queixes, concretament, 24 de les 170 queixes rebudes el 2008
tenien com a objecte aquest Servei, junt amb la Secció de
Multes, que també en té 24.

Els motius de queixa no varien substancialment dels de l’any
passat i, per això, la major part del que s’exposarà és
pràcticament igual a la Memòria del 2007.

Existeixen, fonamentalment, dos tipus de queixes, les que es
refereixen al procediment d’atorgament de llicències i les que es
refereixen al procediment de disciplina urbanística o d’activitats, o
sigui, quan existeix un incompliment de la nor mativa urbanística o
la que regula les diferents activitats.

Igual que l’any passat, els ciutadans/es es queixen de la tardança
en l’atorgament de les llicències atès que l’Ajuntament, en
ocasions, no compleix el ter mini establert en la nor mativa,
normalment de dos mesos. El Síndic és conscient de que aquest
termini és molt breu i de dif ícil compliment per l’Ajuntament, tot i
així, és obligació d’aquest el seu compliment i habilitar i aplicar
les mesures necessàries per tal d’aconseguir-ho o, al menys,
mitigar els efectes d’aquesta tardança. Així, seria convenient, a
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ulls del Síndic, donar la màxima informació als ciutadans/es
sol·licitants de llicències de l’estat de tramitació de la seva
llicència i una certa previsió d’atorgament, a més de dotar dels
mitjans personals i materials per poder atendre i complir els
mandats legals.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte la recent normativa en
matèr ia d’habitatge, concretament, els art. 27 amb concordança
amb l’art. 22 de la Llei d’Habitatge (Llei 18/07, de 28 de
desembre) que modifica substancialment la responsabilitat de
l’Ajuntament a l’hora d’atorgar llicències atès que no tan sols
acreditarà el compliment de la nor mativa urbanística sinó d’altres
aspectes com la solidesa estructural, la seva seguretat, barreres
arquitectòniques, entre d’altres, de conformitat amb els Codis
tècnics de l’edificació. Per aquest motiu, cal dotar aquest servei
per poder fer front aquests nous requeriments del legislador que
podrien portar a la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament en
cas que un edifici caigués o no complís amb les nor mes
d’accessibilitat. Aquest fet unit a propera transposició de la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de desembre de 2006, de la qual ja existeix un avantprojecte
de Llei, i comportarà la regla general de no subjecció a
autorització ni llicència prèvia per a l’exercici d’una activitat de
serveis, la qual s’haurà de substituir per una notificació o
declaració responsable que faciliti el control de l’activitat; també
es suprimiran tots aquells requisits que resultin injustificats,
descriminatoris o desproporcionats, a més d’una reducció de les
carregues administratives i simplificació de tràmits, mitjançant la
creació d’una finestreta única a través de la qual qualsevol
ciutadà podrà obtenir informació i realitzar els tràmits necessaris
a tots els nivells de les Administracions Públiques, estatal,
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autonòmic i local. Aquesta normativa implicarà un canvi important
en la manera de funcionar de les Administracions Locals i, per
tant, l’Ajuntament s’hi haurà d’adequar ràpidament.

Entrant en el segon grup de queixes d’aquest Servei, trobem
totes aquelles que estan relacionades amb procediments
d’incompliment tan de la nor mativa com de dels termes de les
llicències atorgades. Aquests incompliments tan poden ser en
l’àmbit urbanístic com referits a activitats (bars, botigues,
fabriques,...).
Tal com el Síndic va dir l’any passat, les queixes en aquest àmbit
són queixes que porten un llarg recorregut dins l’entramat de
l’Ajuntament atès que el procediment establert legalment és llarg,
farregós i garantista pel presumpte infractor. Molts d’aquests
expedients de disciplina es van iniciar fa un any o dos i encara no
s’han solucionat a hores d’ara. Si afegim a aquesta dilació, la
dificultat

d’executar

les

resolucions

fermes

dictades

per

l’Ajuntament, ens dona com a resultat que les persones que
estan patint aquell bar molest, aquelles obres il·legals que els hi
tapen la claror, aquells ventiladors i aires condicionats sorollosos
i aquelles pudors que provenen d’una empresa determinada,
estiguin desemparades i que les situacions es perpetuïn en el
temps, i que no tinguin altre opció que anar als tribunals, cosa
que la majoria de la ciutadania no es pot permetre i no sap com
fer-ho.

Entrant en detall, el Síndic vol fer palesa la seva preocupació per
la manca d’execució dels actes dictats per l’Ajuntament en aquest
àmbit. Així, la majoria de queixes esgrimeixen que l’Ajuntament
dicta les corresponents ordres de tancament o d’enderroc però
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que no es compleixen, i que la imposició de multes coercitives no
és suficient. Per aquest motiu, es creu convenient la utilització de
l’execució subsidiària com a mitjà d’execució forçosa dels
esmentats actes o, fins i tot, la utilització de l’amenaça d’aquesta
per vençer la reticència al compliment, mitjançant l’enviament al
no complidor del cost que li suposaria que l’Ajuntament realitzés
l’ordre que ell es resisteix a complir. La restauració de la realitat
física vulnerada és indispensable per tal que el procediment sigui
efectiu, del contrari, tot i haver-se sancionat la infracció comesa,
si els efectes d’aquesta continuen existint, els perjudicats
continuen patint les conseqüències. De què li servei a una
persona que no pot dormir per les nits per culpa del soroll d’un
local, que l’Ajuntament sancioni el propietari però que no el
clausuri?. També, inversament, no n’hi ha prou en dictar l’ordre i
no sancionar l’actuació. La potestat sancionadora en matèria
urbanística és

obligatòria per

l’Ajuntament, si aquest té

coneixement de la infracció i aquesta encara no ha prescrit.

D’altre banda, el Síndic proposa l’adopció de mesures cautelars
per tal de garantir el dret de les persones perjudicades mentre no
es

resol

l’expedient,

tenint

en

compte

el

principi

de

proporcionalitat en l’adopció d’aquestes i de conformitat amb el
què estableix la nor mativa aplicable al respecte.

També cal destacar que la disciplina urbanística i d’activitats, els
seus procediments, són utilitzats per alguns ciutadans/es per
pressionar i molestar als seus veïns/es, quedant, l’Ajuntament, al
mig i lligat de mans i peus atès que si li arriba una denúncia no
pot evitar inspeccionar-la i sancionar-la. Molts cops s’enllacen en
aquí temes de mobbing o assetjament. Per exemple, totes les
cases d’un carrer tenen una uralita que cobreix la part de dalt de
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la casa, quan la varen comprar ja estava aix í, finalment, alguna
es fa malbé i el veí la canvia. L’altre veí, que no suporta al primer
veí perquè en el fons vol la seva casa, el denuncia i l’Ajuntament
l’obliga a treure la uralita i l’aigua es filtra a la casa, mentre que al
veí denunciant no li diu res perquè, tot i tenir també l’uralita, no
l’ha canviat i com que fa molts anys que està col·locada, la
infracció ha prescrit. Per aquest motiu, el Síndic recomana a
l’Ajuntament que realitzi més inspeccions d’ofici, no provoqui
desigualtats i discriminacions entre ciutadans, i que vagi en
compte amb els temes de mobbing i assetjament que hi pugui
haver relacionats.

Finalment, es detecta que els ciutadans/es no entenen, en moltes
ocasions, els decrets i dictàmens de l’Ajuntament. Per això, seria
convenient la utilització d’un llenguatge administratiu més planer i
entenedor per a la ciutadania, una explicació detallada del perquè
del acte administratiu i evitar el màxim l’ús de llenguatge tècnic i
abreviacions de normes, si abans no s’ha fet constar el nom
complet de la nor ma de la qual prové l’abreviació.

Oficina Municipal d’Habitatge. VIMUSA
No existeixen gaires queixes sobre aquest servei ni sobre
VIMUSA, societat amb capital 100% municipal, tot i així cal
esmentar que s’ha rebut alguna queixa sobre defectes de
construcció en alguns dels pisos en els que aquesta ha sigut la
promotora, a més de manca d’adequació a la nor mativa
d’accessibilitat per a persones minusvalides, com exemple la falta
de rampes d’accés als habitatges per a aquest col·lectiu.

D’altra banda, també s’ha rebut alguna queixa sobre errors en el
sorteig públic d’adjudicació d’habitatge de protecció oficial, la qual
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s’ha desestimat per entendre que va ser un error tipogràfic,
merament, i que en l’acta notarial estava correcte, conforme com
va anar el sorteig.

Finalment, una de les queixes, la qual es va desestimar per
manca d’acreditació del que s’al·legava, un possible tracte i
actuar incorrecte del personal d’aquest.

El Síndic creu que l’Ajuntament haur ia de continuar treballant per
promoure i fomentar l’habitatge oficial i protegit, i l’habitatge de
lloguer assequible per aquells sectors de la població que tenen
més problemes per accedir-hi.

Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes
Cal fer constar que ja fa temps que el Síndic està reclamant una
Ordenança que reguli tota la problemàtica de la contaminació
acústica i del soroll, a més d’elaborar els corresponents mapes
acústics de la ciutat. Doncs, es té constància que l’Ajuntament,
des d’aquest Servei, l’està elaborant. D’altre banda, totes les
queixes de soroll es troben explicades i es tracten al servei al
qual cada una es refereix.

Cas il·lustratiu
2008SDGR00083
L’interessat es queixava de que l’Ajuntament havia iniciat un
expedient de protecció de la legalitat urbanística contra ell, per
haver realitzat unes obres consistents en canviar la coberta de
xapa suportada sobre estructura de ferro del cobert de planta
primera en pati d’illa i que, al no ser legalitzables, li requerien
perquè enderroqués el cobert. L’esmentat senyor no entenia
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perquè li feien enderrocar a ell quan tot el barri n’estava ple i, a
més, al·legava que el cobert ja existia quan va comprar la casa.

Després d’estudiar el cas, es va desestimar la seva queixa atès
l’interessat havia comès la infracció al realitzar unes obres no
legalitzables i l’Ajuntament, el qual té l’obligació d’incoar els
expedients de protecció de la legalitat urbanística, havia seguit el
procediment legalment establert per aquests casos. Tot i així, el
Síndic, conscient de la problemàtica que en aquest cas
s’esgrimia, va recomanar a l’Ajuntament que incoés més
procediments d’ofici, per tal d’evitar que el fet de ser sancionat
depengués del tipus de veí que es tingui i del factor sort.

Cas il·lustratiu
2007SDGR00107
L’interessat es queixava de la inactivitat de l’Ajuntament en la
incoació d’un possible expedient de disciplina urbanística relatiu a
unes obres majors que s’estaven realitzant a la finca contigua
d’aquest. L’esmentat senyor feia constar que havia presentat
dues instàncies explicant la situació i demanant la incoació de
l’oportú expedient i que l’Ajuntament a més de no haver fet res al
respecte no havia ni tan sols contestat les instàncies.
Després d’estudiar el seu cas, es va estimar la queixa atès que
des de la primera instància fins que l’Ajuntament respon passen 9
mesos, temps suficient per causar perjudicis a l’interessat, i més,
en temes tan delicats com l’urbanis me.
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Àrea de Relacions Ciutadanes
i Espai Públic
Àrea de relacions ciutadanes i espai públic

RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
Part., atenció i Relacions C iutadanes
Espai Públic

Núm. EXP
%
O be rts 2008
39
23%
6
15%
33
85%

Relacions Ciutadanes
Aquesta regidoria, tot i estar íntimament lligat amb els ciutadans i
ciutadanes, presenta molt poques queixes i no difereixen de l’any
passat. Així, la majoria d’elles les presenten les associacions de
veïns per algun problema de convivència o veïnal, al·legant una
manca de mediació de l’Ajuntament en aquests. S’ha de dir que
en tots els casos, el Servei ha reaccionat amb celeritat fent-se
càrrec de l’assumpte i realitzant la mediació corresponent. El
Síndic creu que aquest servei és clau per a l’estructura de
l’Ajuntament atès que canalitza les relacions entre ciutadania i
l’Ajuntament, augmentant així la bona gestió de cada servei i
l’eficàcia i eficiència d’aquests, ajudant a dis minuir la conflictivitat
i les reclamacions.

Quant a l’atenció i informació ciutadana, cal dir que el Síndic no
ha rebut cap queixa respecte a l’atenció ciutadana, cosa que ens
demostra la bona tasca que estan realitzant tot l’equip que
s’encarrega d’aquesta. No obstant això, el tema de la informació
ciutadana ha sortit a la llum en diverses queixes que no tenien
com a objecte final queixar-se de la informació, però que s í la
mencionaven com a aspecte a millorar. Per aquest motiu, i tenint
en compte que les persones que realitzen l’atenció ciutadana no
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han de ser experts en totes les matèries, el Síndic recomana la
realització de fulls informatius dels procediments que presenten
més complexitat tècnica i conflictivitat per tal que els ciutadans/es
tinguin en tot moment una pauta a seguir i un lloc a on dirigir-se,
en cas de dubtes que els hi sorgeixin de la lectura d’aquests.
Aquesta informació hauria d’estar disponible a la pàgina w eb
municipal també. D’altra banda, fora convenient que el personal
d’atenció al públic tinguessin la formació i actualització d’aquesta,
adient per desenvolupar la seva tasca al màxim de bé possible.
El Síndic destaca positivament el programa informàtic d’atenció
ciutadana de tramitació de peticions atès que gràcies a aquest
s’agilita la contestació de les peticions i la satisfacció de les
demandes.

Espai Públic
Aquesta regidoria aglutina serveis i seccions que tenen en comú
el fet que tots actuen dins de l’espai públic, de la via pública. El
nombre de queixes és elevat, concretament, 33 de 170 queixes;
de totes maneres, no l’és massa si tenim en compte que és una
regidoria, que té un elevat nombre de serveis i seccions, i que la
seva tasca té una repercussió immediata en la ciutadania atès
que la seva funció primordial és la prestació de serveis públics:
enllumenat públic, neteja viària, transport públic,...

Les queixes que ha rebut el Síndic enguany no difereixen gaire
de les rebudes l’any passat i, per aquest motiu, l’explicació de
les mateixes en aquesta Memòria es molt semblant a la de la
Memòria 2007.
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Servei de Manteniments de Via Pública
Dins el Servei de Manteniments de Via Pública existeixen
algunes queixes referides al mal estat de conservació d’algunes
voreres i del paviment d’algun carrer, a la sol·licitud d’alguna
barana per evitar caigudes i la major accessibilitat en aquells
llocs de la via pública que existeixin desnivells o escales, al mal
estat de algun parc o jardí, entre d’altres. En opinió del Síndic, el
programa informàtic de tramitació de peticions ha millorat molt
aquestes queixes atès que la majoria són recollides, analitzades i
solucionades pel mateix servei o secció al qual anava referida,
agilitant la possible solució i per metent, d’aquesta manera, tenir
un coneixement més extens i una informació més acurada de la
ciutat i dels seus possibles defectes. Aquest programa junt amb
una correcta inspecció i manteniment són les bases per donar un
bon servei als ciutadans en aquest aspecte.

També cal es mentar les queixes referides a les ocupacions de
via pública, tant pel que respecte a aquestes realitzades sense
autorització o amb autorització; a les molèsties ocasionades per
terrasses, parades i per les controvertides festes populars en
places i d’altres espais públics; als pals i comptadors provisionals
elèctrics que es posen en les obres i que ocupen la via pública,
de vegades, molt més enllà de l’acabament de l’obra; i a la gent
que fa soroll a la nit al carrer, als parcs i als jardins públics
destorbant els veïns i el seu descans.

El Síndic considera que l’Ordenança municipal d’ocupació de les
vies i espais públics de Sabadell i el seu règim sancionador és un
bon instrument per gestionar totes les queixes que tenen en
comú l’espai públic com a centre de les activitats. De totes
maneres, seria convenient una regulació més en profunditat
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d’alguns dels aspectes tractats o apuntats en aquesta, com ara
les relacions de veïnatge i els sorolls i molèsties produïts per les
persones que utilitzen l’espai públic.

Pel que fa aquest últim tema, el de la contaminació acústica, el
Síndic creu que és un problema en augment i que s’hauria de
prestar especial atenció mitjançant una regulació específica i
establint un regim sancionador pels qui la incompleixin, una
vigilància a consciència i efectiva per part de la Policia Local i la
posada en marxa de mesures disposaries.
D’altre banda, i en quant a les festes celebrades a l’espai públic,
no sembla convenient prohibir tota expressió d’oci i lleure a la via
pública, per això, cal equilibrar el dret al descans i a la salut amb
el dret a l’oci, tenint en compte que aquell està òbviament per
damunt d’aquest. Així, en opinió del Síndic, s’hauria de informar a
la ciutadania de totes les festes, actes i esdeveniment autoritzats
que es duguin a terme a l’espai públic, el lloc exacte, l’hora i la
durada d’aquests, per tal que els ciutadans tinguin la informació
necessària per planificar-se la vida i sàpiguen a què atenir-se i de
què queixar-se. També seria convenient, quan això sigui
possible, no realitzar les festes en els mateixos espais perquè
provocaria un greuge comparatiu respecte altres ciutadans/nes, i
que aquests fossin adequats i adients per poder atendre les
necessitats tant d’aforament com d’infrastructures que l’acte
requerís.

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport
Les queixes sobre aquest Servei versen majoritàriament sobre la
problemàtica dels guals i les mesures per fer-los respectar:
contraguals i pivots; sobre la col·locació de bandes sonores en
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vies i carrers que la gent corre molt; sobre accessibilitat i barreres
arquitectòniques; i sobre senyalització vertical i horitzontal.

La problemàtica dels contraguals i pivots és difícil de solucionar
atès que no hi ha nor mativa que estableixi els casos o supòsits
quan s’han de col·locar, les mesures que han de tenir aquests, la
forma, entre altres. Per aquest motiu, és una activitat discrecional
de l’Administració. Potser, una manera de reduir aquesta
discrecionalitat i, per tant, les queixes, seria la regulació
d’aquests elements, dels supòsits de la seva col·locació i les
mesures i característiques que han de tenir, en una ordenança
municipal. Tot i així, no es recomanable la col·locació de pivots
atès que constitueixen un obstacle a la via pública, i més per a
totes aquelles persones que tenen una mobilitat reduïda o algun
problema visual. Les pivots haurien de ser una mesura
excepcional, només aplicable en els casos en què el contragual i
la vigilància policial no puguin garantir el dret que confereix el
gual al titular del mateix. Per aquest motiu, l’Ajuntament,
mitjançant la Policia Local, hauria de poder garantir el dret dels
titulars dels guals i, concretament, la vigilància hauria de ser més
intensa en tots aquells punts on els titulars de guals s’han queixat
amb més freqüència, o on les intervencions de la grua municipal
han sigut més nombroses. Tot i així, si aquestes mesures no
disminueixen la problemàtica, el Síndic no tindrà més remei que
recomanar la col·locació de pivots. Una cosa semblant es podria
dir respecte les bandes sonores. El Síndic opina que hauria de
ser la policia Local la que pogués controlar que la gent no vagi a
més velocitat que la per mesa, això no obstant, si això no es pot
aconseguir, s’optarà per la recomanació de la col·locació
d’aquestes en aquells llocs on siguin necessaris per la seguretat
de la ciutadania.
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El tema de l’accessibilitat és un tema cabdal per a la societat
actual i un repte per a totes les Administracions Públiques. El
Síndic ha rebut algunes queixes referida a obstacles a la via
pública, sobretot, com ja s’ha dit, quan hi ha obres, atès que hi ha
pals d’enllumenat provisionals, comptadors elèctrics provis ionals,
voreres provisionals o ocupades, entre altres. Aquest tema
s’hauria de coordinar amb la Secció d’Ocupació de Via Pública i
dur a terme inspeccions regularment per tal de detectar-los.

D’altre banda, les queixes que es refereixen al Transport Urbà de
Sabadell ( TUS) es centren en el soroll que aquests produeixen;
en l’existència d’algunes voreres que no s’adeqüen a les rampes
dels autobusos accessibles, fent impossible pels ciutadans amb
cadires

de rodes accedir-hi; en recorreguts

que no es

compleixen; i en canvis de recorreguts no suficientment indicats i
informats. Entrant en el segon aspecte apuntat, el de les voreres
no adaptades per les rampes d’autobusos adaptats, el Síndic
considera que hi hauria d’haver una coordinació entre aquest
Servei i amb la Secció de Vialitat, per tal que totes les voreres
encaixin amb les rampes dels autobusos i, aix í, anar realitzant les
obres d’adequació que siguin necessàries. D’altre manera, no
tindria gaire sentit fer una inversió en autobusos accessibles si
després no si pot accedir per culpa de les voreres. Pel que fa al
soroll que els autobusos generen, seria convenient, sempre que
això fos possible, que les rutes d’aquests transcorreguessin per
vies o carrers amples per tal de mitigar al màxim el soroll i la
perillositat dels mateixos. També s’hauria de conscienciar als
conductors dels autobusos per tal que condueixin de la forma
menys brusca possible atès que aquesta augmenta els sorolls.
Finalment, l’últim dels aspectes apuntats, els canvis de recorregut
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o el no compliment de totes les parades, s’haurien d’informar i
motivar el per què d’aquests.

Servei de Residus i Neteja Viària
Aquest Servei rep dos tipus de queixes fonamentalment, les que
es refereixen a la polèmica ubicació dels contenidors de brossa i
recollida selectiva i les que es refereixen al soroll que provoquen
els diferents sistemes de recollida, tan dels vehicles com de les
persones que realitzen la recollida manual de brossa o de trastos
vells. Molt lligat a aquest últim tipus de queixes hi ha també, com
a rera fons, els horaris en què es produeix aquesta recollida i els
mètodes que s’usen.

Tal com el Síndic va fer constar en la Memòria de l’any passat,
les queixes referides a aquest Servei són difícils de solucionar
atès que la neteja viària i la recollida de residus són serveis
públics essencials per la comunitat i que, inevitablement, acaben
afectant més a unes persones que a d’altres. Aquest fet es veu
clarament en les queixes sobre la ubicació dels contenidors. A
ningú agrada tenir contenidors davant de casa i haver de suportar
les pudors, manca d’higiene i manca de civisme de la gent, però
en algun lloc s’han de col·locar. Es considera que, per tal de
mitigar aquestes situacions i queixes, s’hauria d’utilitzar molt la
pedagogia mitjançant campanyes dirigides a la ciutadania;
estudiar individualment cada ubicació per tal de fer la millor
elecció; i tenir en compte les situacions particulars que puguin
desaconsellar una ubicació com per exemple malalties, les quals
s’hauran de acreditar oportunament. Tot i l’existència de diverses
queixes sobre aquest Servei, es considera que la feina que
l’Ajuntament està fent en aquest aspecte és molt bona atesa la
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dificultat d‘acontentar a tothom i no causar cap molèstia a la
ciutadania.

L’altre grup de queixes, les que es refereixen al soroll que causen
els diferents mètodes de recollida de la brossa, preocupa molt al
Síndic i considera que, tot i les millores que l’Ajuntament ha fet
per tal de millorar la problemàtica, s’hauria de buscar mesures
més efectives. No es pot oblidar que el soroll i la contaminació
acústica és del problemes més importants en les ciutats d’avui en
dia i, bàsicament, perquè tant l’Organització Mundial de la Salut,
com la Unió Europea i els Tribunals de Justícia de tots els àmbits
consideren que aquesta afecta a la salut de les persones i a la
seva intimitat, ambdós drets fonamentals. Els horaris i els
mètodes de recollida són els punts més problemàtics. Així,
s’hauria d’evitar la recollida, sobretot aquella més sorollosa, com
la del vidre, en hores que passin de les 11, màxim les 12 de la
nit. Pel que fa als mètodes, es detecta que la recollida manual és
molt sorollosa, sobretot, la de trastos vells. Per aquest motiu, es
recomana evitar-la al màxim en hores de descans i establir un
règim sancionador pel concessionari quan aquest no respecti el
descans dels veïns, en funció de les queixes rebudes, per
exemple.

No està de més, per tancar aquest apartat, fer constar la manca
de civisme i de consideració d’algunes persones; per això, cal
treballar amb la pedagogia o educació ciutadana, però també cal
establir un règim sancionador per aquelles persones que amb la
seva actuació provoquen molèsties als demés i sancionar-los, de
conformitat amb el què estableixin les ordenances i la nor mativa
aplicable.
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Cas il·lustratiu
2008SDGR00034
L’interessat es queixava que feia molt temps que demanava a
l’Ajuntament que col·loqués pivots per tal d’impedir que els cotxes
estacionessin davant del seu aparcament, el qual ja disposava de
gual degudament senyalitzat i autor itzat per l’Ajuntament, i que
aquest sempre li denegava.

Després d’estudiar el cas, es desestima la queixa perquè el
Síndic considera que la col·locació de pivots no és la forma de
solucionar el problema atès que aquests són obstacles a la via
pública i que els seu ús és excepcional. D’altre banda, tot i
desestimar la queixa, el Síndic recomana a l’Ajuntament que
sancioni i retiri tots aquells vehicles que estacionin davant de
guals degudament senyalitzats, i adverteix que, si d’aquesta
manera no s’aconsegueix solucionar la situació, recomanarà la
col·locació de pivots en els llocs més problemàtics.

Cas il·lustratiu
2008SDGR00033
L’interessada es queixava que la Línia 6 de la TUS no arribava
mai a l’última parada, la de la Pl. de Farell, i que s’havia queixat
diferents vegades a l’Ajuntament però que aquest no havia
solucionat el problema.

Després d’estudiar el cas i vist l’informe de l’Ajuntament en el
qual aquest manifesta que no considera l’es mentada parada
adequada per diversos motius, s’estima la queixa atès que el
Síndic considera que si la parada no es adequada, l’Ajuntament
l’hauria de suprimir motivadament, aprovar un nou recorregut,
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comunicar-la als ciutadans/es i complir-la i que, mentre aquesta
no es suprimeixi, el recorregut és vigent i s’ha de complir.
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Altres
Altres
ALTRES
Altr es

Núm. EXP
%
O be rts 2008
12
7%
12
100%

En aquest apartat s’hi recullen queixes que no es poden encabir
en cap dels altres o que es refereixen o afecten a més d’un
servei. La majoria són queixes genèriques en les quals el motiu
de queixa és múltiple i, per tant, difícil de centrar en un sol servei
o àrea de l’Ajuntament.

Altres Administracions
Altres administracions

ALTRES ADM INISTRACION S
Generalitat
Est at
Altre s Ens

Núm . EXP
%
Ob erts 2008
18
11 %
17
94%
1
6%
0
0%

Aquestes 18 queixes s’han traslladat o al Síndic de Greuges de
Catalunya, 17 d’elles i quasi la major ia, de conformitat amb el
Conveni de col·laboració signat entre aquest i el Síndic municipal
de greuges de Sabadell, o al Defensor del Pueblo, 1 d’elles.
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Conclusions finals
El Síndic no vol acabar aquesta Memòria de l’any 2008 sense
abans fer unes reflexions finals a mode de conclusió de l’informe.

En primer lloc, el Síndic opina que l’increment del número de
queixes d’enguany respecte de l’any passat no implica que
l’Ajuntament ho faci pitjor ara que abans, si no que vol dir que hi
ha més gent que coneix la figura del Síndic municipal de greuges
de Sabadell. Aquest increment, el valora positivament atès que
és bo que la ciutadania conegui tots els mecanismes que té al
seu abast per defensar els seus drets i interessos legítims.

En segon lloc, es considera que, igual que l’any passat,
l’Ajuntament de Sabadell funciona correctament. Tot i així,
continuen existint coses a millorar, les quals el Síndic no fa més
que posar de manifest per tal de millorar la Corporació i les
relacions d’aquesta amb els ciutadans, no oblidant mai que
aquest té com a funció principal la salvaguarda dels drets i
interessos d’aquests enfront d’aquesta.

En tercer lloc, el Síndic creu convenient un canvi de mentalitat de
les Administracions Públiques i de la seva manera de funcionar,
en el sentit d’adequar-se als futurs canvis normatius, provocats
per les normes comunitàries. Així, cal destacar la propera
transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i
del Consell Europeu, de 12 de desembre de 2006, la qual
promou, com el mateix avantprojecte de llei diu, un marc
transparent, previsible i favorable per a l’activitat econòmica,
impulsa la modernització de les Administracions Públiques per tal
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de respondre a les necessitats d’empreses i consumidors, i
garanteix una millor protecció dels drets dels consumidors i
usuaris de serveis. Aquesta nova normativa comportarà la regla
general de no subjecció a autorització ni llicència prèvia per a
l’exercici d’una activitat de serveis, la qual s’haurà de substituir
per una notificació o declaració responsable que faciliti el control
de l’activitat; també es suprimiran tots aquells requisits que
resultin injustificats, discriminatoris o desproporcionats, a més
d’una reducció de les carregues administratives i simplificació de
tràmits, mitjançant la creació d’una finestreta única a través de la
qual qualsevol ciutadà podrà obtenir informació i realitzar els
tràmits necessaris a tots els nivells de les Administracions
Públiques, estatal, autonòmic i local.

Per tot això, el Síndic creu que, tot i que les problemàtiques són
diferents, hi ha unes mesures comuns que tendeixen a millorarles de forma general. Així, una bona dotació de mitjans materials
i personals; una correcte inspecció, previsió i planificació; una
entenedora, simplificadora i generosa informació ciutadana; una
promoció de la participació ciutadana en aquells aspectes més
sensibles per la ciutadania; una implementació i ús de les noves
tecnologies de la informació; i una suficient autoregulació
municipal mitjançant ordenances són les claus de l’èxit per
aconseguir aquell ideal d’Ajuntament, aquell que procura el bé
comú, aquell que pensa, actua i existeix per servir i defensar a la
ciutadania en general.
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El Síndic amb la ciutadania
Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes
El Síndic municipal ha tingut aquest 2008 més de 200 entrevistes amb
ciutadans i ciutadanes, ja sigui perquè li han demanat o bé perquè ell
s’hi ha adreçat per tal de conèixer diferents realitats de la nostra ciutat.
Aquestes entrevistes han estat tant amb gent individual com a
col·lectius.

Assistència a actes
Aquest any el Síndic ha assistit a més de 60 actes, tant a Sabadell com
fora de la nostra ciutat. El criteri per assistir té a veure amb la temàtica
del mateix, prioritzant les que es portin a terme a Sabadell i els que
facin referència als drets de les persones. En tots ells el Síndic ha
volgut donar suport a la tasca que fan les persones que els organitzen.
Ha participat en actes de suport a dones víctimes de la violència
sexista, amb gent gran, amb AAVV, amb nova ciutadania, col·lectius
desfavorits, religiosos, alternatius...

Xerrades i ponències
El treball en la promoció
dels drets de les persones
s’ha traduït en més de 40
xerrades amb les que s’ha
pretès

fer

conèixer

els

drets i els deures que tenim
tots plegats.
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Comunicació i difusió
Totes les accions de comunicació i difusió dissenyades des de l’Oficina
del Síndic, tenen una doble missió: per una banda, donar a conèixer la
institució del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell a tota la
ciutadania, apropant-se a aquells col·lectius que menys possibilitats
tenen de conèixer-la i adaptant el missatge a cada públic. Es tracta d’un
objectiu important, donat que el Síndic Municipal de Sabadell només fa
dos anys de la seva creació pel Ple de l’ajuntament de Sabadell. I, per
altra banda, des de l’oficina del Síndic també es pretén explicar a tots
els ciutadans i ciutadanes el que fa el Síndic Municipal: les seves
visites, els seus actes, les seve s atencions, les seves resolucions...
Mantenint informats a la ciutadania a través els mitjans de comunicació
garantim transparència i proximitat.

Secció quinzenal a Ràdio Sabadell 94.6
Aquest 2008 s’ha continuat amb la secció quinzenal a Ràdio Sabadell
94.6 iniciada fa ja dues temporades. Enguany, però, s’han portat a
terme alguns petits canvis respecte l’any anterior. La secció, que té una
durada d’uns 25-30 minuts, s’inicia amb un breu repàs per l’actualitat de
l’oficina i l’agenda del Síndic per acabar amb les reflexions i apunts
personals del Síndic Municipal de Greuges, present a l’estudi. També
es permeten trucades en directe dels oients del programa.

Notes de premsa i rodes de premsa
Aquest any 2007, s’han redactat i difós 9 notes de premsa d’actualitat
relacionada amb el Síndic Municipal de Greuges. Es realitzen des de la
mateixa Oficina del Síndic, garantint la independència i transparència de
totes les informacions. Des de Comunicació de l’oficina del Síndic
també s’atenen als mitjans de comunicació que sol·liciten informació
puntual.
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Web (www.sabadell.cat/sindicdegreuges)
La pàgina web permet informar-se sobre la institució, conèixer al Síndic
Municipal, presentar una reclamació, informar-se mitjançant l’apartat de
notícies, llegir i descarregar-se els programes radiofònics del Síndic, els
seus discursos i el newsletter.

Newsletter
L’objectiu del newsletter (Síndic.sbd) és establir una forma de
comunicació on-line periòdica i breu, que recapituli les principals
informacions relacionades amb el Síndic Municipal. S’edita cada 3
mesos des de la mateixa Oficina del Síndic i es fa arribar mitjançant l’email a ciutadans i ciutadanes de Sabadell, partits polítics, entitats i al
FòrumSD. També s’han mantingut contactes amb altres Defensories de
l’estat espanyol i d’altres punts del món. Per subscriure’s, es pot fer a
través de la pàgina web. Amb la voluntat d’arribar a un públic més
ampli, el newsletter també s’imprimeix i es pot consultar al Casal Pere
Quart.

El micròfon del Síndic
L’Oficina del síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha posat en
marxa aquest 2008 una nova iniciativa per fomentar la proximitat amb la
ciutadania. Periòdicament, personal de l’Oficina del Síndic Municipal
surt al carrer amb un micròfon, per tal de recollir les opinions i
inquietuds dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell sobre qualsevol
tema. Totes les opinions, queixes i preocupacions recollides pels
micròfons de l’Oficina del Síndic les escolta personalment el Síndic
Municipal, qui després d’estudiar-les, dóna resposta a través del seu
blog personal (josepescartin.blogspot.com) i a la secció quinzenal del
Síndic Municipal al programa A bona hora de Ràdio Sabadell 94.6.
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Programa Educatiu de
l’Oficina del Síndic
L’Oficina del Síndic Municipal ha posat en marxa aquest 2008 la tercera
edició del seu programa educatiu, emmarcat dins de l’oferta del Ciutat i
Escola, amb el que el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell pretén
apropar-se als estudiants de la ciutat per explicar les seves funcions i,
sobretot, per difondre el joc dels drets i deures com a ciutadans i
ciutadanes i la mediació i el diàleg com la millor manera de resoldre
conflictes.

A partir d’un conflicte que es pugui haver generat a l’aula, al centre
educatiu, a la ciutat... es plantegen els mecanismes per resoldre'l. Per
tal de dur a terme aquesta tasca, els alumnes disposen d’un dossier de
treball que els va guiant en els diferents passo s a seguir, simulant les
tasques que realitza el Síndic. A més, l’Oficina del Síndic reparteix diaris
del dia a tots els estudiants, amb la finalitat de que aquests trobin
notícies en les que considerin que s’estan violant els Drets Humans. Un
cop realitzada aquesta activitat, els alumnes reflexionen juntament amb
el Síndic sobre la resolució de conflictes mitjançant la mediació.
Com a novetat d’enguany, s’ha repartit a tots els estudiants un punt de
llibre amb les dades bàsiques per contactar amb el Síndic Municipal.
L’objectiu de l’Oficina del Síndic és fer saber als joves de Sabadell que
el Síndic escolta a tots els ciutadans i ciutadanes, independentment de
l’edat que tinguin.

El programa, destinat a alumnes de cicle superior de primària i als de
secundària, ha estat dissenyat per l’Oficina del Síndic i ha comptat amb
el suport de pedagogs especialistes en activitats divulgatives. Aquest
2008, s’han realitzat 15 sessions, arribant a més de 600 estudiants.
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Seminari sobre drets socials
a l’Equador
El Síndic Municipal va participar com a ponent el passat mes de febrer
de 2008 en un seminari dedicat als drets socials, la introducció a la
política, el sistema de partits polítics i la promoció econòmica a la ciutat
equatoriana de Cotacachi. La trobada es va idear en una reunió entre la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Ajuntament de
Cotacachi, que va tenir lloc el passat 2007. Escartín, en condició de
Síndic Municipal de Sabadell i de vice-president de l’Associació de
Síndics Locals de Catalunya (FòrumSD), va impartir una ponència
dedicada a potenciar la creació de la institució del defensor local i la
defensa dels drets socials, així com el foment de la participació
ciutadana per tal de millorar la societat.
El contingut del seminari es va estructurar en 4 grans mòduls temàtics:
l’estudi dels partits polítics, els partits i les campanyes electorals, la
promoció econòmica i el desenvolupament i la cooperació. Els
assistents a les ponències van ser ciutadans i ciutadanes i líders socials
del municipi de Cotacachi, al nord-oest d’Equador. Les diferents
ponències van ser impartides per experts en cada tema seleccionats
per la Federació de Municipis de Catalunya.
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Altres campanyes
específiques
Nova Ciutadania
Durant el 2008, s’ha continuat la tasca iniciada a finals del 2007 amb la
col·laboració de la Comissionada de Nova Ciutadania de l’Ajuntament
de Sabadell. l’Oficina del Síndic Municipal ha
editat

uns targetons i

uns cartells on

s’explica, en català, castellà, anglès i àrab,
l’existència del Síndic Municipal i les seves
dades de contacte. Aquests targetons i
cartells s’han repartir aquest 2008 en tots els
locutoris de la ciutat amb la voluntat d’arribar
al col·lectiu de nouvinguts de Sabadell.

A l’hora de fer el repartiment dels pòsters i
targetons, l’equip del Síndic explica in situ
què és el Síndic i com els canals de
comunicació disponibles per posar-se en
contacte.
Aquest targetó es va presentar en una reunió
celebrada

a

finals

del

2007

amb

representants del col·lectiu de nouvinguts.
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Oficines de proximitat
Aquest 2008 s’ha continuat potenciant i organitzat oficines de proximitat,
amb l’objectiu d’apropar el Síndic Municipal a tots els barris i districtes
de la ciutat. Les oficines de proximitat tenen lloc periòdicament en
espais públics de cada barri, com per exemple casals d’avis, seus de
les associacions de veïns i veïnes, mercats, centres cívics... i fins i tot
els bars més concorreguts de cada barri. Fins allà s’hi desplaça un
equip de l’Oficina del Síndic Municipal, liderat pel mateix Síndic, que
atén personalment a tots els veïns i veïnes que s’apropen per formular
queixes i preguntes al Síndic i que visita la zona amb ells.
Prèviament a l’oficina de proximitat, s’anuncia la data i l’hora de la visita
del Síndic al barri mitjançant cartells repartits a tots els comerços i
equipaments municipals de la zona.
Enguany, s’han atès 150 persones en aquestes oficines de proximitat.
Al 2008 realitzat 12 oficines de proximitat a les següents localitzacions:
•

La Concòrdia

•

Can Deu

•

La Roureda

•

Rav al d’Amàlia

•

Creu Alta

•

Les Termes

•

Serra d’en Camaró

•

CC Rogelio Soto

•

CC Creu de Barberà

•

Plana del Pintor

•

Mercat de la Creu Alta

•

CC Sant Oleguer
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Acte de presentació
ciutadana de la memòria del
Síndic Municipal
El passat 8 d’abril, el Síndic Municipal va presentar al conjunt de la
ciutadania els resultats de la memòria 2007; un acte paral·lel a la
presentació de la memòria al Ple de l’Ajuntament i que pretén acostar la
Institució al conjunt de la ciutadania. Més de 200 persones es van donar
cita a l’auditori de Fira Sabadell.
Des de l’Oficina del Síndic Municipal, es pretén que aquest acte es
converteixi en una activitat més dins del calendari de Sabadell, que
serveixi per a explicar els resultats de tot l’any de l’Oficina Municipal del
Síndic i per copsar l’opinió i les aportacions de la ciutadania.
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Acte de celebració del 60è
Aniversari de la Declaració
Universal dels Drets Humans
El passat 9 de desembre, el Casal
Pere Quart va ser la seu de les
celebracions del Dia Mundial dels
Drets Humans del Síndic Municipal de
Greuges de Sabadell. Més de 170
estudiants d’entre 12 y 16 anys van
participar en l’acte en el que el Síndic va recordar la importància
d’aquests drets universals i la missió que tots tenim de garantir el seu
respecte. Després de la xerrada del Síndic Municipal, un grup
d’estudiants va llegir els articles de la Declaració Universal dels Drets
Humans i dels Drets dels Infants. Cada estudiant va escollir un article i
el va llegir públicament. L’acte va comptar també amb la presència de
l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el regidor d’educació, Ramon
Burgués, que també van llegir un article de la Declaració.
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FòrumSD
El Síndic forma part del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i
defensores locals de Catalunya i altres de l’estat espanyol. El Síndic de
Sabadell, que és també vicepresident del FòrumSD, ha assistit a les
juntes directives i a diferents actes i entrevistes relacionades amb
aquesta associació, fonamentalment a la difusió de la Institució dels
síndics i síndiques locals i a la formació dels equips que treballen a les
oficines dels síndics municipals.
En la imatge, la trobada que el FòrumSD van mantenir amb el president
del Parlament de Catalunya i la Comissió de Peticions, Ernest Benach.
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1a edició dels Tallers de
Comunicació dels Síndics
Locals
En el marc del FòrumSD, el Síndic Municipal de Sabadell, juntament
amb el Síndic de Sant Cugat i el de Rubí, va impulsar la primera edició
dels Tallers de Comunicació per als Síndics locals de Catalunya, que va
reunir el passat juliol a Sabadell a més de 70 persones, entre els titulars
de les institucions i personal dels seus equips. Aquests tallers van servir
per poder explicar la importància que té la comunicació per tal de donar
a conèixer la institució del Síndic local i ser pròxims amb la ciutadania.
Els temes tractats han estat centrats en l’empatia, el foment de la
proximitat i la importància de la comunicació en l’administració pública
del segle XXI. Toni Cruanyes, director del diari Avui, va ser un dels
ponents de les jornades.
En el marc dels Tallers de Comunicació, el president del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach, va assistir a la jornada de formació per
mantenir una trobada privada amb els Síndics, Síndiques, Defensors i
Defensores locals de Catalunya i intercanviar amb ells opinions sobre la
defensa de la ciutadania.
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Síndic de Greuges de
Catalunya
Aquest 2008, s’ha portat a terme la primera reunió tècnica entre
membres de l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya i el Síndic
Municipal de Greuges de Sabadell, per tractar temes comuns i posar
sobre la taula experiències i resolucions, amb la finalitat de coordinar-se
i intercanviar formes de fer.
També hem parlat i intercanviat experiències de les xerrades de
formació del Síndic de Sabadell i dels programes del Síndic de Greuges
de Catalunya en atenció a la Infància.
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Redacció i coordinació: Equip de l’Oficina del Síndic
Disseny i maquetació: Comunicació de l’Oficina del Síndic
Oficina del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Febrer 2009

Equip del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Josep Escartín, Síndic
Núria Bartrolí, Asse ssora jurídica
Muntsa Costa, Atenció a les persones
Marta Vidal, Atenció a les persones
Assumpta Ballús, recepció
Òscar Gómez, Comunicació i difusió
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