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Com cada any, des de l’Oficina del Síndic convidem a col·laborar a 

alguna entitat o associació de la ciutat amb la memòria anual del Síndic. 

Enguany, comptem amb la col·laboració d’Êthos  (associació per a la 

prevenció i rehabilitació  de les dependències) i l’Associació Salut 

Mental de Sabadell . 

 

ÊTHOS: CONSTRUINT-NOS 

Fa més de vint anys que ens dediquem a la rehabilitació de les dependències i encara ara 

ens trobem que la societat no ha estat capaç de veure al polidependent com una persona 

normal que pateix una malaltia diferent, però aquest trastorn ja no fa discriminacions. 

No cal pertànyer a barris perifèrics, grups desarrelats o famílies desestructurades per 

patir-lo, arriba a tothom! 

És per això, que Êthos té la vocació de donar resposta a totes les persones amb 

problemes directes i/o indirectes de dependència, al marge de quin sigui el seu estatus 

social, raça o religió, doncs la nostra experiència vital i professional ens ha demostrat al 

llarg dels anys, que tots, absolutament tots, som iguals davant d'aquesta malaltia. 

 

SALUT MENTAL SABADELL 

Des de l’observatori privilegiat de Salut Mental Sabadell, creiem que la missió del Síndic 

consisteix bàsicament en garantir el dret de totes les persones a una bona administració 

amb independència i objectivitat. 

Però quan les garanties i mesures utilitzades són exercides en defensa dels més febles 

de la societat com són les persones amb malalties mentals, la funció del defensor 

adquireix un valor afegit incommensurable. 

Creieu-me, des de Salut Mental Sabadell sabem de que parlem. Quinze anys de 

dedicació, d’experiència contrastada, de compromís amb el col·lectiu, treballant i aprenen 

amb i de les persones a les que normalment no se’ls dóna veu, ens permeten posar en 

valor la nostra tasca i el coneixement assolit per a considerar-nos un referent en el territori 

amb tota legitimitat per representar la seva Veu i demanar al Síndic que ens acompanyi a 

traslladar aquesta veu a les nostres Administracions. 
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“De "desitjar" la mort del nostre fill, a reconèixer que amb la seva 

recuperació, ell ens ensenya cada dia com ser millors persones”.  

(Mª Josefa i Jacinto, pares d'usuari d’Êthos) 
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"La bona administració tracta de dotar d'ànima una administració que, conceptualment 

limitada al servei objectiu i neutre dels interessos generals, i legitimada per l'escrupulós 

respecte de la norma habilitant, s'havia anat allunyant dels ciutadans a qui ha de servir" 

 

Dr. Joaquín Tornos  

Informe sobre bona administració de la Síndica de Barcelona 

 

 

Us presento la memòria del Síndic municipal de Greuges de Sabadell 

corresponent a l'any 2009. Aquí hi trobareu el que s’ha fet, en quines 

coses s’ha incidit, tot allò que s’ha recomanat, el nombre d’atencions, 

de queixes rebudes... però el que no hi trobareu són les cares que hi ha 

darrera de cada expedient. Això és el més important, saber que darrera 

de cada número, de cada recomanació, hi ha algú que no estava 

d'acord amb el seu Ajuntament. Posar cara als números, o el que és el 

mateix, dotar d'humanitat a l'Administració, saber que darrera de cada 

queixa hi ha una realitat, una persona, és part important de la tasca d’un 

Síndic. 
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Amb aquest objectiu, el de la bona administració, el de posar a les 

persones en el centre de l'activitat publica, és amb el que treballa el 

Síndic i el seu equip. Treballa per aconseguir una Administració més 

humana, en la que no hi hagi males pràctiques administratives i tingui 

més en compte aquelles situacions particulars, perquè tingui en compte 

aquelles cares i no tan sols els números. 

 

Però, tot això, no hagués estat possible sense un equip de persones, el 

de l'Oficina del Síndic municipal de Greuges de Sabadell, que té clar 

que la proximitat, el desplaçar-se on calgui, el rigor en la feina, la 

promoció dels drets i deures, és el camí. Tampoc hauria estat possible 

sense la complicitat dels sabadellencs i sabadellenques. Gràcies per 

fer-ho possible. 

 

 

Josep Escartín 

Síndic Municipal de Greuges de Sabadell 

 .
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“Les drogues, la presó, la Sida, la solitud més profunda i la tortura 

dels errors comesos. A Êthos aprenc a fer allò que em fa sentir 

cada dia un “home bo”.  

(Juan, 44 anys, usuari d’Êthos) 
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    Atencions i assessoraments  
 
Durant l’any 2009, des de l’Oficina del Síndic s’han fet un total de 907 

atencions als ciutadans i ciutadanes.  
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En el següent quadre es veu l’evolució soferta en els últims anys, 

comprovant que any rera any s’ha incrementat el nombre d’atencions i 

assessoraments realitzats. 

 

 2006 2007 2008 2009 
Gener  89 101 52 
Febrer  63 65 67 
Març 2 60 70 75 
Abril 63 57 71 66 
Maig 103 59 79 72 
Juny 76 63 87 63 
Juliol 75 58 79 89 
Agost 9 6 12 17 
Setembre 110 59 57 93 
Octubre 73 59 69 117 
Novembre 60 70 75 103 
Desembre 65 73 76 93 
 636 716 841 907 
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Les 907 atencions i assessoraments realitzats durant l’any 2009 

representen un augment d’un 8% més que l’any 2008, un 26% més que 

el 2007 i un 42% més que l’any 2006, tenint en compte que aquest any, 

el 2006, no es va treballar tot l’any atès que la institució del Síndic es va 

crear l’abril d’aquell any. 
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Comparativa de les atencions mensuals en els últims anys: 
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    Expedients oberts al 2009 
 
 

L’any 2009, s’han obert 134 expedients, 36 expedients menys que l’any 

2008, 6 menys que l’any 2007 i 11 més respecte al 2006. 
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A continuació veiem la comparativa d’expedients oberts al 2009 

respecte als tres 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. 

 

El següent gràfic mostra els diferents canals d’entrada de les queixes o 

reclamacions. La majoria d’elles (66%) o entren de forma personal, és a 

dir, els ciutadans/es acudeixen a l’Oficina i exposen la seva queixa, o 

mitjançant el correu electrònic (22%). 
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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 134 expedients oberts 

d’enguany segons els districtes de la ciutat: 
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Dels 134 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  
 
El següent quadre mostra les temàtiques sobre les que versen 

els expedients oberts l’any 2009 i el nombre d’expedients oberts: 

 

 

 
ÀREA SERVEI SECCIÓ TEMA Núm
Altres Altres Altres Altres 2
ALTRES 2
Altres Ens Altres Ens Altres Ens Taulí 3
Altres Ens Altres Ens Altres Ens Casa Real 1
Altres Ens Altres Ens Altres Ens Servei Normalització Lingüística 1
Altres Ens Altres Ens Altres Ens Servei Acollida nova Ciutadanía 1
Altres Ens Altres Ens Altres Ens Síndica de Barcelona 1
Altres Ens Altres Ens Altres Ens Estat 3
Altres Ens Altres Ens Altres Ens Generalitat 14
ALTRES ENS 24
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Manteniment Via Pública Infraestructura Urbana 2
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Manteniment Via Pública Manteniment equipaments 1
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Manteniment Via Pública Manteniment Via Pública 3
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Manteniment Via Pública Parcs i Jardins 3
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Manteniment Via Pública Vialitat 2
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Mobilitat, Trànsit i transport Aparcaments 2
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Mobilitat, Trànsit i transport Mobilitat 1
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Mobilitat, Trànsit i transport Senyalització 1
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Obres Públiques Obres Públiques 6
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Espai Públic Residus i Neteja Viària Residus i Neteja Viària 3
Area Relacions Ciutadanes i Espai Públic Participació, atenció i relacions ciutadanesMediació Ciutadana Mediació Ciutadana 1
ÀREA RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC 25
Area Serveis a les persones i Convivència Convivència Convivència Convivència 3
Area Serveis a les persones i Convivència Educació Educació Educació 7
Area Serveis a les persones i Convivència Educació Escoles Bressol Escoles Bressol 2
Area Serveis a les persones i Convivència Salut Salut Salut 1
Area Serveis a les persones i Convivència Serveis Socials Discapacitats i exclosos socials Discapacitats i exclosos socials 2
Area Serveis a les persones i Convivència Serveis Socials Gent Gran Gent Gran 1
Area Serveis a les persones i Convivència Serveis Socials Serveis Socials Serveis Socials 6
Area Serveis a les persones i Convivència Serveis Socials Serveis Socials al CAP Serveis Socials als CAP 1
ÀREA SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA 23
Area Serveis Centrals Assessor ia Jurídica Assessoria Jurídica Assessoria Jurídica 2
Area Serveis Centrals Comerç i Turisme Junta Arbritral de Consum Junta Arbitral de Consum 1
Area Serveis Centrals Comerç i Turisme OMIC OMIC 1
Area Serveis Centrals Gestió de la informació Gestió de la Informació Cadastre 2
Area Serveis Centrals Gtributs i altres impostos Altres Ingressos Multes 23
Area Serveis Centrals Gtributs i altres impostos Tributs IAE 1
Area Serveis Centrals Gtributs i altres impostos Tributs Plusvàlua 1
Area Serveis Centrals Gtributs i altres impostos Tributs Vehicles 1
Area Serveis Centrals Seguretat Ciutadana Policia Municipal Policia Municipal 7
Area Serveis Centrals Tresoreria (SERESA) Tresoreria (SERESA) Tresorer ia (SERESA) 1
ÀREA SERVEIS CENTRALS 40
Area Urbanisme Llicències Activitats Activitats 2
Area Urbanisme Llicències Disciplina Disciplina 9
Area Urbanisme Llicències Obres Obres 2
Area Urbanisme Oficina Municipal d'Habitatge VIMUSA VIMUSA 1
Area Urbanisme Sostenibilitat i Gestió d'EcosistemesPoliítiques sostenibilitat Soroll 4
Area Urbanisme Urbanisme Gestió de la Informació Gestió Urbanística 1
Area Urbanisme Urbanisme Planejament Planejament 1
ÀREA D'URBANISME 20



 17 

El següent gràfic compara els expedients oberts al 2009 amb els del 

2008: 
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Aquest quadre mostra l’estat de tramitació dels expedients que 

s’han obert al 2009: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEI
No 

Admissió En Tràmit
Deses-
timada Estimada

Resolt 
durant 

tramitació Mediació Trasllat Renúncia Suspensió Arxiu TOT AL

Altres 2 2
Altres Ens 0
    Generalitat 14 14
    Estat 3 3
   Altres 7 7
Espai Públic 4 12 3 3 2 24
Participació, atenció i rel. ciutadanes 1 1
Convivència 3 3
Educació 1 1 1 2 1 3 9
Salut 1 1
Serveis Socials 2 1 3 2 1 1 10
Assessoria Jurídica 1 1 2
Comerç i Turisme 2 2
Gestió de la informació 1 1 2
Tributs i altres impostos 0
   Multes 3 7 3 10 23
   Altres 1 2 3
Seguretat Ciutadana 4 1 1 1 7
Tresoreria (SERESA) 1 1
Llicències 4 3 3 2 1 13
Oficina Municipal d'Habitatge 1 1
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes 4 4
Urbanisme 1 1 2

TOTAL 12 41 16 21 8 6 24 4 2 0 134
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Els següents gràfics volen reflectir la procedència dels expedients 

resolts durant el 2009. Així, dels 166 expedients resolts al 2009, 3 

provenien del 2006, és a dir, que es van obrir el 2006; 7 

provenien del 2007; 60 provenien del 2008 i 96 s’havien obert 

aquest mateix any de resolució, el 2009. 
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  2006 2007 2008 2009 
ESTIMADES 1 1 8 21 
NO ESTIMADES     10 16 
RESOLT DURANT LA 
TRAMITACIÓ 1   18 8 
RENÚNCIA   1 5 6 
SUSPENSIÓ 1   1 2 
ARXIU   5 16 1  
NO ADMISIÓ     1 12 
MEDIACIÓ     1 6 
TRASLLAT       24 
  3 7 60 96 
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Aquest quadre que tenim a continuació mostra les resolucions 

fetes al 2009, en funció de l’any en que es va iniciar l’expedient, 

de la matèria i del tipus de resolució: 

 

SERVEI

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Altres 3
Altres Ens
   Generalitat
   Estat
   Altres
Espai Públic 2 3 3 1 3 3
Participació, atenció i relacions 
ciutadanes
Convivència 1
Educació 2 3 1 1 1
Salut 2
Serveis Socials 3 1 1 2
Assessoria Jurídica 1 1 1 1
Comerç i Turisme 1
Gestió de la informació 1 1
Tributs i altres impostos
   Multes 1 2 10 1 3
   Altres 1 2 2 1
Seguretat Ciutadana 1 1
Tresoreria (SERESA) 1
Llicències 1 1 3 1 3 4 2
Oficina Municipal d'Habitatge

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Urbanisme

TOTAL 1 1 8 21 0 0 10 16 1 0 18 8

ESTIMADES NO ESTIMADES RESOLT DURANT LA TRAMITACIÓ

 
 
 
 

SERVEI

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Altres 1 1
Altres Ens
   Generalitat
   Estat
   Altres 2
Espai Públic 3 2 3 3
Participació, atenció i relacions 
ciutadanes
Convivència 1 4
Educació 
Salut 1
Serveis Socials 1
Assessoria Jurídica
Comerç i Turisme
Gestió de la informació 1 1
Tributs i altres impostos
   Multes 1 1 2
   Altres 1
Seguretat Ciutadana 1
Tresoreria (SERESA)
Llicències 1 1 1 1
Oficina Municipal d'Habitatge

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes 1
Urbanisme 1 1

TOTAL 0 1 5 6 1 0 1 2 0 5 16 0

RENÚNCIA SUSPENSIÓ ARXIU

SERVEI

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Altres 2
Altres Ens
   Generalitat 14
   Estat 3
   Altres 7
Espai Públic 4
Participació, atenció i relacions 
ciutadanes 1
Convivència
Educació 1 3
Salut
Serveis Socials 1 1
Assessoria Jurídica
Comerç i Turisme 2
Gestió de la informació
Tributs i altres impostos
   Multes 3
   Altres 1
Seguretat Ciutadana
Tresoreria (SERESA)
Llicències
Oficina Municipal d'Habitatge 1

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Urbanisme

TOTAL 0 0 1 12 0 0 1 6 0 0 0 24

NO ADMISIÓ MEDIACIÓ TRASLLAT
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Aquest gràfic mostra les recomanacions que ha realitzat el Síndic 

durant l’any 2009 per matèries. 

 

SERVEI RECOMANACIÓ 

Altres temes 1 
Altres Ens   
   Generalitat   
   Estat   
   Altres Ens   
Espai Públic 7 
Participació, atenció i relacions ciutadanes   
Convivència   
Educació  6 
Salut   
Serveis Socials 5 
Assessoria Jurídica 2 
Comerç i Turisme   
Gestió de la informació   
Tributs i altres impostos   
   Multes 15 
   Altres tributs i impostos 3 
Seguretat Ciutadana 2 
Tresoreria (SERESA) 1 
Llicències 9 
Oficina Municipal d'Habitatge   
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes   
Urbanisme   

TOTAL 51 
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“M’he tornat a enamorar del meu marit. Tornem a riure, feia molts 

anys que només ploràvem!”.  

(Laura, parella d'usuari d’Êthos) 
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Consideracions inicials 
 
 

Per tal de facilitar la comprensió de l’Informe del Síndic, es convenient 

realitzar algunes consideracions: 

 

• L’Informe s’estructura en funció de l’organigrama municipal i, 

per tant, es divideix en àrees i serveis. També, poden constar-hi 

seccions quan el volum de queixes sobre aquestes sigui 

important i, com excepció, la Regidoria d’Espai Públic està 

analitzada en el seu conjunt sense diferenciar-se’n els serveis.  

 

• Tan sols hi consten aquells serveis que, pel seu volum de 

queixes o per la importància o peculiaritat d’aquestes, el Síndic 

creu convenient esmentar. 

 

• L’explicació de les queixes de cada servei es realitza de 

diferents formes: en uns s’explica el motius de les queixes de 

forma succinta i es realitzen recomanacions concretes  o 

genèriques, en d’altres s’analitza un a un aquests motius i, en 

d’altres s’expliquen recomanacions específiques que el Síndic 

ha realitzat durant el 2009. 
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Àrea de Serveis Centrals 
 
Assessoria jurídica 

Començant amb el Servei d’Assessoria jurídica, com ja va essent 

habitual en les últimes memòries del Síndic municipal, cal dir que 

enguany s’han obert 2 queixes i se n’han  resolt 4, les dues d’aquest 

any i dues de l’any passat. D’aquestes resolucions, dues s’han estimat, 

una s’ha desestimat  i l’altre s’ha resolt en tràmit.  

 

Si comparem les xifres amb les dels anys anteriors, podem fer tres 

consideracions. La primera, les queixes sobre aquest Servei es 

redueixen a les reclamacions de responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament. La segona, les queixes sobre aquest Servei són poques i, 

enguany, s’han reduït atès que s’ha passat de les 3 de l’any passat a 

les 2 d’aquest any. La tercera, per segon any consecutiu, el motiu de 

queixa es centra en el retràs en la resolució dels expedients de 

responsabilitat patrimonial, no tant en si l’Ajuntament estima la sol·licitud 

de reclamació o no i quins criteris utilitza per resoldre. 

 

Quant al motiu de queixa, la dilació en la resolució dels expedients de 

responsabilitat patrimonial, el Síndic vol destacar que en les dues 

queixes que s’han estimat, el termini de resolució havia excedit, amb 

escreix, més del doble del temps permès per l’art. 13 del Reglament 

regulador del procediment de responsabilitat patrimonial de les 

Administracions públiques, el qual desenvolupa el Títol X de la Llei 

30/92 de règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment 

administratiu comú, que estableix que aquests procediments s’han de 

resoldre en 6 mesos. Tot i això, i que la competència per resoldre 

aquests expedients és d’aquest Servei, també s’ha de tenir en compte 

que per a la seva resolució hi intervenen altres serveis i seccions de 

l’Ajuntament (com ara el Servei de Manteniments de via pública) que, 

mitjançant els seus informes tècnics, aporten aspectes essencials per 

aquesta decisió. D’aquesta manera, no només el Servei d’Assessoria 
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jurídica ha de complir aquests terminis, sinó que els demés 

departaments afectats per aquests procediments han d’expedir els 

informes tècnics en el menor temps possible. 

 

Per tot l’esmentat, el Síndic fa les següents recomanacions, recordatoris 

o suggeriments a l’Ajuntament de Sabadell: 

• Recordar l’obligació de dictar resolució expressa en tots els 

procediments i a notificar-la qualsevol que sigui la seva forma 

d’iniciació. 

 

• Recordar i recomanar que habiliti els mitjans personals i 

materials necessaris per acomplir l’anterior obligació, tot i que 

es té constància que ja s’està treballant en aquest sentit. 

 

 

SERESA (Recaptació) 

El Síndic tan sols ha rebut una queixa d’aquest Servei a l’any 2009, 

igual que l’any anterior, que també en va rebre una. A més, aquesta la 

queixa té el mateix motiu de fons que la del 2008, que és 

l’embargament de finques per deutes de poca quantia.  

 

Seguint el criteri utilitzat per resoldre la queixa del 2008, el Síndic, en la 

seva resolució, recomana que l’Ajuntament, en la provisió de 

constrenyiment, informi als obligats o deutors de la possibilitat 

d’alteració, a sol·licitud i preferència seva, de l’ordre de prelació de béns 

que s’han d’embargar, sempre i quan es garanteixi el cobrament del 

deute amb igual eficàcia i promptitud i no es perjudiqui a tercers, i que 

en el cas que no existeixi acord, alteri l’ordre en el sentit d’embargar 

abans els vehicles que els béns immobles, de conformitat amb els 

principis de proporcionalitat, de facilitat més gran d’alienació i de menor 

onerositat per l’obligat. 

 

Finalment, el Síndic també vol recordar el criteri que creu que hauria de 

seguir l’Ajuntament a l’hora d’executar les multes de trànsit, les quals al 
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ser considerades com a deutes es recapten també a través d’aquest 

Servei i que, per aquest motiu, és convenient parlar-ne també en aquest 

apartat. Així, segons l’art. 20 del RD 320/1994 que regula el 

procediment sancionador en matèria de trànsit, les sancions no 

s’executaran fins que siguin fermes en via administrativa. La fermesa és 

un estat que s’aconsegueix de dues maneres diferents, o bé quan el 

sancionat no recorre la sanció o quan la recorre i l’Administració resol 

expressament el recurs interposat. Només en aquell moment es 

considera la sanció ferma i, per tant, es pot reclamar el pagament de la 

sanció.  

 

Per tot l’esmentat, el Síndic fa les següents recomanacions, recordatoris 

o suggeriments a l’Ajuntament de Sabadell: 

• Recomanar que alteri l’ordre d’embargament i no embargui 

béns immobles per deutes de poca quantia, de conformitat amb 

els principis de proporcionalitat, de facilitat més gran d’alienació 

i de menor onerositat per l’obligat. 

 

• Recordar que les sancions en matèria de trànsit no es poden 

executar fins que siguin fermes en via administrativa. 

 

 

Gestió Tributària 

Les queixes a aquest Servei, sense tenir en compte la Secció de 

Multes, que per la seva consideració com a altres tipus d’ingressos està 

inclòs aquí però que poc té a veure amb els tributs, ha disminuït 

considerablement enguany, anant de les 13 queixes de l’any passat a 

les 3 d’enguany, representant, tan sols, el 2,24% del total de queixes. A 

més de resoldre 2 de les queixes del 2009, també s’han resolt 5 que 

estaven obertes del 2008. 

 

De tots els expedients resolts, tan sols un s’ha estimat, per aquesta raó 

i per tal de buscar possibles explicacions, es creu que existeixen dos 

motius determinants d’aquesta xifra tan baixa d’estimacions. El primer, 
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a la ciutadania li costa comprendre el perquè dels tributs i per a què 

serveixen cada un d’ells, producte de la dificultat i del desconeixement 

que hi ha en aquesta matèria, que porta a creences o associacions 

equivocades, com el no entendre el perquè existeix una taxa de residus 

si ja es paga l’Impost de béns immobles; o el per què s’ha de pagar la 

taxa de gual si no s’ha demanat l’autorització de gual permanent. I el 

segon, pel fet que aquests tributs estan regulats, cada any, en les 

corresponents ordenances fiscals, les quals s’aproven cada any i tenen 

força normativa de reglament. Aquest fet, blinda d’alguna manera la 

regulació d’aquests tributs dels ciutadans/es, atès que si no presenten 

al·legacions quan s’aprova inicialment l’ordenança, després no poden 

impugnar directament l’acte liquidador a no ser que aquestes no fossin 

conformes a dret.  El que a la pràctica succeeix és que la ciutadania no 

sap quan s’aproven aquestes ordenances i molt menys el contingut de 

totes elles i, el que és més important, de si els perjudicaran. Aquest fet 

és clau, per exemple, amb les bonificacions atès que la Llei és molt 

amplia i la seva concreció es realitza en les ordenances.  S’observa, 

que en molts casos, del que es queixa el ciutadà/na no és de la Llei, 

sinó de l’Ordenança que ha concretat aquests màxims legals. Per 

aquest motiu, el Síndic, en ocasions, desestima la queixa perquè 

l’Ajuntament ha actuat conforme a la seva Ordenança que, al mateix 

temps, és legal i conforme a dret, però recomana la modificació 

d’aquesta per considerar que s’hauria de regular aquell aspecte en 

concret d’una forma més favorable al ciutadà/na. A partir d’aquesta 

recomanació, si l’Ajuntament l’accepta, els resultats seran de cara a 

l’any vinent i, per tant, no podrà mai beneficiar a la persona reclamant, 

cosa que el/la frustra considerablement. 

 

Els temes més freqüents de queixa són molt similars als exposats l’any 

passat en la memòria, per aquest motiu els tornarem a esmentar 

succintament, però ens remetrem bàsicament a la lectura de la memòria 

de l’any passat. D’aquesta manera, els motius de queixa es centren 

majoritàriament en la manca d’aplicació de bonificacions per no complir 

algun requisit que marca l’Ordenança però no la Llei, per una 
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interpretació massa restrictiva de la Llei, per desconeixença del 

ciutadà/na o perquè aquests consideren que l’Ajuntament no els ha 

informat bé. També, hi ha queixes sobre la manca d’aplicació  

automàtica de la bonificació, amb la necessitat de demanar-la cada any. 

L’altre motiu de queixa freqüent, després de les bonificacions, és la 

notificació edictal, algunes empreses no entenen perquè el seu nom ha 

de sortir publicat en el Butlletí Oficial de la Província si ells no han rebut 

cap notificació personal. En aquests casos, el que sovint succeeix és 

que després d’intentada la notificació personal i no aconseguida, es 

publica al BOP, tal i com diu la Llei 30/92. Tot i així, tot i seguir la Llei, 

s’ha de fer esment a la nova línia jurisprudencial seguida pel Tribunal 

Constitucional, que utilitza un criteri molt restrictiu d’aquest tipus de 

notificació i la reserva com a última instància i en casos excepcionals, 

obligant a la Administració a fer una activitat indagadora per tal de 

conèixer el/s domicili/s on intentar la notificació personal. Finalment, un 

altre motiu de queixa freqüent és el no entendre el perquè de les 

regularitzacions de les taxes de guals ni entendre el perquè s’ha de 

pagar gual, si no s’ha demanat la placa. Així, la major part de la 

ciutadania no sap que la taxa de gual es paga pel simple fet de tenir un 

aparcament i passar per la vorera, que és propietat pública, amb el 

vehicle per accedir-hi, i que és independent de la llicència de gual que 

actua com a reserva d’aquell tros de domini públic i impedeix als demés 

vehicles aparcar-hi.  

 

Finalment, el Síndic voldria fer especial esment a una recomanació que 

ha fet sobre l’aplicació de la bonificació de l’Impost sobre l’increment de 

valor dels terrenys de naturalesa urbana per transmissió de l’habitatge 

habitual realitzat a títol lucratiu per causa de mort a favor de 

descendents del causant. L’Ajuntament, en la seva Ordenança fiscal 

reguladora de l’esmentat tribut, estableix que per gaudir de la 

bonificació s’ha d’acreditar la convivència del darrer any amb el/la 

causant amb el/la descendent. Aquest requisit no està contemplat en la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals i, per tant, és un requisit afegit 

per l’Ajuntament de Sabadell. El Síndic considera aquest requisit massa 
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estricte, atès que molta gent gran passa els seus últims anys de vida en 

residències o a casa d’altres familiars, i el fet de no poder acreditar 

l’últim any de convivència no vol dir que no sigui el domicili habitual del 

causant i de l’hereu, sempre i quan aquest últim pugui demostrar que és 

el seu domicili habitual i que ell hi resideixi efectivament i hi estigui 

empadronat. Per aquest motiu, el Síndic ha recomanat la supressió de 

l’esmentat requisit de l’Ordenança fiscal.  

 

Per tot l’esmentat, el Síndic fa les següents recomanacions, recordatoris 

o suggeriments a l’Ajuntament de Sabadell: 

• Recomanar que reguli les bonificacions de manera que siguin 

més favorables a la ciutadania i suprimeixi aquells requisits que 

siguin massa estrictes. 

 

• Recomanar i recordar la necessitat d’informar a la ciutadania de 

forma precisa i acurada perquè aquesta sàpiga en tot moment a 

què atenir-se i quins drets i obligacions té.  

 

 
Multes 

Aquesta secció acumula 23 queixes, que representen un 17% de totes 

les queixes, el quasi mateix nombre que l’any passat, que se’n van 

rebre 24. Així, després d’una important davallada en què es va passar 

de 25% al 15%, aquest any aquesta xifra sembla estabilitzada. Tot i 

així, continua essent la matèria en què més queixes es reben. 

 

Cal dir, però, que encara que sigui la Secció de Multes la que, 

finalment, tramita i gestiona les multes de trànsit, sovint els motius de 

queixa no es refereixen tant a aquesta gestió sinó al per què de la multa 

i es posa en dubte la seva comissió, entre d’altres aspectes, que són 

competència de la Policia Municipal. Per aquesta raó, enguany, en 

aquest apartat, només parlarem d’aquelles queixes en què el motiu de 

descontent és la tramitació i gestió de les multes; mentre que tots els 
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altres motius que estiguin relacionats amb la Policia Municipal es 

tractaran en l’apartat destinat a aquesta. 

 

Entrant ja en aquests motius de queixa, cal dir que no varien massa de 

l’any passat, tot i que alguns, com la manca de consignació de la classe 

d’infracció comesa (lleu, greu o molt greu) ja no surten; altres, com la 

manca de resolució expressa dels recursos de reposició, ja no 

apareixen amb tanta freqüència, cosa que el Síndic valora 

satisfactòriament; i altres són nous d’enguany. Així, a continuació 

s’entrarà a cada una de les problemàtiques que el Síndic considera 

dignes d’una especial menció i explicació. 

 

• Manca de resolució expressa dels recursos de reposició i 

utilització incorrecte del silenci administratiu 

L’art. 42 en relació amb l’art. 43.1 i 43.4 de la Llei 30/92 

estableixen clarament l’obligació que té l’Ajuntament de resoldre 

expressament aquests recursos dins del termini legalment 

establert, sens perjudici de la figura del silenci administratiu, el 

qual actua com una figura a favor del ciutadà/na i no com a 

excusa per l’Administració per no resoldre. Fet constatat per 

l’art. 43.3 de la mateixa Llei, que no considera la desestimació 

per silenci administratiu com un acte administratiu finalitzador 

del procediment, sinó que només té els efectes de permetre als 

interessats la interposició del corresponent recurs administratiu 

o contenciós administratiu. 

D’altre banda, en l’àmbit del procediment administratiu 

sancionador en matèria de trànsit, aquesta resolució és un 

element clau per poder-se executar la sanció. Així, l’art. 20 en 

relació amb l’art. 16 del RD 320/1994, a més de la 

jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem (22 de 

setembre de 2008), diu que les sancions no es podran executar 

fins que siguin fermes en via administrativa, la qual cosa vol dir 

que fins que aquestes no siguin consentides o s’hagi resolt 
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expressament el recurs interposat contra elles, no es podran 

executar.  

 

• Manca de vinculació als fets declarats provats per resolució 

penal ferma 

Quan uns mateixos fets poguessin ser considerats que 

constitueixen un il·lícit penal i un il·lícit administratiu, és a dir, 

quan hi hagués identitat de subjecte, fet i fonament, prevaldrà el 

procediment penal i només podrà continuar l’administratiu en el 

cas de sentència judicial ferma absolutòria. En aquest cas, tot i 

que el procediment sancionador administratiu pot continuar i 

cabre-hi una posterior sanció administrativa, aquest estarà 

vinculat al relat fàctic derivat del procés penal finalitzat. Per 

aquest motiu, l’Ajuntament no pot desconèixer aquest relat 

fàctic atès que hi està vinculada. 

 

• Deure del titular del vehicle d’identificar el conductor 

responsable 

L’art. 72.3 del Text articulat de la Llei sobre el trànsit, la 

circulació de vehicles a motor i la seguretat vial, modificat per la 

Llei 17/2005, estableix el deure del titular del vehicle amb el 

qual s’ha comès una infracció d’identificar veraçment el 

conductor responsable d’aquesta. Tal i com es desprèn 

d’aquest precepte, és necessari que la infracció s’hagi comès i 

que no existeixi cap dubte respecte que la infracció s’hagi 

comès amb el vehicle en qüestió, del contrari, s’estaria 

demanant una cosa impossible al titular, identificar algú 

inexistent o, encara pitjor, que s’autoinculpés d’una infracció 

que no ha comès i així ho hagi demostrat. Per aquest motiu, el 

Síndic creu que per poder imputar al titular del vehicle la 

infracció molt greu de l’art. 72.3, per manca d’identificació del 

conductor responsable, cal que l’Ajuntament provi de forma 

irrefutable, com succeeix amb les fotos dels radars detectors de 
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velocitat, que la infracció s’ha comès i que s’ha comès amb el 

vehicle en qüestió.  

 

• Notificació edictal 

Tot i que la Llei 30/92 estableix l’obligació d’intentar  notificar 

personalment dues vegades en un termini de 48 hores i que, en 

cas que aquesta no s’aconsegueixi, acudir a la notificació 

mitjançant la publicació d’edictes als diaris i butlletins oficials, la 

nova doctrina del Tribunal Constitucional matisa i interpreta 

aquest article, considerant aquesta notificació com a últim 

recurs, amb caràcter supletori i excepcional. Així, el Síndic, 

seguint aquesta doctrina, creu convenient que l’Ajuntament deixi 

constància en l’expedient de que s’ha realitzat una activitat 

indagadora per tal de conèixer altres domicilis on practicar la 

notificació personal, no havent-hi prou amb notificar al domicili 

que surt en el permís de circulació, sinó tots aquells que 

l’Ajuntament té en les seves bases  de dades. De fet, d’aquí ve 

que, en ocasions, no es pugui notificar personalment la multa i 

sí en canvi la provisió de constrenyiment o l’avís 

d’embargament.  

Finalitzo aquest apartat amb una transcripció literal d’una de les 

STC 128/2008, de 27 d’octubre de 2008: “... este tribunal ha 

destacado la exigència de procurar el emplazamiento o citación 

personal de los interesados, siempre que sea factible, por lo 

que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de 

caràcter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento 

previo de las modalidades aptas para asegurar en el mayor 

grado posible la recepción de la notificación por el destinatario 

de la misma, a cuyo fin deben de estremarse las gestiones en 

averiguación del paradero de sus destinatarios por medios 

normales, de manera que la decisión de notificar mediante 

edictos debe fundarse en criterios de razonabilidad que 
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conduzcan a la certeza, o al menos a una convicción razonable, 

de la inutilidad de los medios normales de citación”. 

• Efectes del pagament amb bonificació  

L’art. 77.2 del Text articulat de la Llei sobre el trànsit, la 

circulació de vehicles a motor i la seguretat vial, modificat per la 

Llei 17/2005, estableix que el pagament de la multa amb 

bonificació implicarà només la renuncia a formular al·legacions i 

l’acabament del procediment sense necessitat de que es dicti 

resolució expressa, excepte que procedeixi acordar la 

suspensió del permís de conduir i sens perjudici de la 

possibilitat d’interposar els corresponents recursos. Es pot dir, 

com a conclusió, i com a resposta al criteri que sovint utilitza 

l’Ajuntament, que el tenor de la Llei és molt clara i diu que 

encara que paguis amb bonificació tens dret a interposar els 

recursos que es consideri necessaris i que l’únic que es perd és 

el dret a formular al·legacions i a una resolució expressa. Dit 

d’altre manera, quan l’interessat paga amb bonificació, neix una 

resolució presumpta que és la que s’impugna amb posterioritat 

en el recurs. Des que es paga, a partir del dia següent, tens 3 

mesos per interposar el recurs de reposició. 

Per tot l’esmentat, el Síndic creu que l’Ajuntament hauria 

d’informar, tant per escrit, en l’anvers de les denúncies, com 

mitjançant l’atenció personalitzada, dels efectes que comporta 

el pagament amb bonificació, deixant clar que  no implica un 

reconeixement dels fets i de que es possible interposar 

recursos. 

• Impedir al sancionat l’accés a l’expedient  

D’acord amb l’art. 105 b) de la CE,  els art. 35 h) i 37 de la Llei 

30/92 i els art. 69 i 70, especialment el seu apartat tercer, de la 

LRBRL, els ciutadans/es tenen dret a accedir i obtenir còpies 

dels expedients que estiguin en disposició de l’Ajuntament amb 

el límits que disposa la Llei. En aquests casos, en que el 
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sancionat és l’únic afectat i el que vol accedir a les seves dades 

i, per tant, no es veu afectada Llei de protecció de dades, 

l’accés s’ha de permetre, tot i que aquest no acudís a la vista de 

l’expedient que estableix el procediment sancionador. 

• Manca d’actualització dades en les bases de dades de la secció 

L’art. 11 del Reglament regulador del procediment de la potestat 

sancionadora en matèria de trànsit diu que les notificacions de 

les denúncies es realitzaran al domicili del conductor o titular del 

vehicle. Per tal de saber aquest domicili, a no ser que 

l’interessat n’hagi indicat un altre expressament, s’ha de mirar el 

que consta en el Registre de conductors i infractors i els 

vehicles. Així, és obligació de l’Ajuntament consultar aquests 

registres de la Direcció General de Trànsit, que, actualment, 

són telemàtics, abans de dirigir cap denúncia a una persona 

que potser ja no és el titular i no haver d’esperar que aquesta, 

que ja no l’és, ho faci saber a l’Ajuntament en el tràmit 

d’al·legacions, després de rebre una multa que no ha comès. 

Per tot l’esmentat, el Síndic fa les següents recomanacions, recordatoris 

o suggeriments a l’Ajuntament de Sabadell: 

• Que resolgui expressament i dins del termini establert els 

recursos de reposició que els ciutadans/es presentin. 

 

• Que no utilitzi la figura del silenci administratiu en benefici propi. 

 

• Que no executi les sancions per multes de trànsit que no siguin 

fermes. 

 

• Que no desconeixi el relat fàctic que es deriva d’un procés 

penal finalitzat, en aquells casos en que la sentència penal és 

absolutòria i l’Administració continua amb el procediment 

sancionador administratiu, atès que hi està vinculada.  
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• Que intenti la notificació de forma personal a totes les 

direccions que constin en les bases de dades de tot 

l’Ajuntament, utilitzant la notificació edictal només en casos 

justificats i de forma excepcional. 

 

• Que tan sols imputi la infracció molt greu de l’art. 72.3 del Text 

articulat de la Llei sobre el trànsit al titular del vehicle per no 

identificar veraçment el conductor responsable de la infracció, 

quan no existeixi cap dubte que la infracció s’ha comès i que 

s’ha comès amb el vehicle en qüestió, és a dir, quan 

l’Ajuntament tingui una prova fefaent d’aquesta. 

 

• Que permeti l’accés i còpia dels seus arxius i registres als 

ciutadans/es, amb les condicions i requisits que estableixen les 

normes, de conformitat amb l’art. 105 b) de la CE,  els art. 35 h) 

i 37 de la Llei 30/92 i els art. 69 i 70.3 de la LRBRL. 

 

• Que comprovi el veritable titular del vehicle en els 

corresponents registres oficials, abans de notificar les 

denuncies de multes en matèria de trànsit, i que no esperi a que 

el ciutadà/ana ho hagi d’al·legar. 

 

• Que informi acuradament dels efectes que comporta pagar amb 

bonificació. 

•  

• Que actualitzi i revisi els anversos de les denúncies per tal 

d’evitar possibles errors o mancances. 

 

 

Seguretat ciutadana. Policia Municipal 

Aquest Servei ha augmentat en 3 queixes el número de queixes 

rebudes respecte l’any anterior. De les 7 rebudes, una s’ha arxivat 

sense cap actuació, una està suspesa per veure si la problemàtica 
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millora o no, una s’ha estimat, una s’ha desestimat i tres s’estan 

tramitant i encara no s’han resolt. 

 

Els motius de queixa són diversos i van des de la manca de contestació 

per escrit d’instàncies presentades; l’actuació desproporcionada sota 

l’òptica de la persona afectada, com és el cas d’un ciutadà que li van fer 

la prova d’alcoholèmia fins a quatre vegades; la manca d’actuació, com 

el cas d’un carrer on la gent aparca sobre la vorera de forma habitual; la 

disconformitat amb els atestats policials en casos d’accident de trànsit; 

fins a problemes de seguretat ciutadana i convivència a espais públics 

de la ciutat.  

 

Respecte aquest últim motiu de queixa, els problemes de seguretat 

ciutadana i convivència a espais públics de la ciutat, cal fer referència al 

Conveni de coordinació i col·laboració signat entre la Policia Municipal i 

els Mossos d’Esquadra atès que existeixen competències compartides 

entre ambdós cossos. Així, segons l’esmentat Conveni, la vigilància 

dels espais públics, la policia de proximitat, l’auxili i l’assistència als 

ciutadans és competència d’un i altre. En canvi, la protecció de les 

persones i béns, el manteniment de l’ordre públic i la prevenció dels 

actes delictius és competència dels Mossos d’Esquadra i, per altre 

banda, assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, 

dels bans, de les resolucions i altres disposicions; la protecció de la 

convivència harmònica i la tranquil·litat veïnal i dur a terme les 

diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió 

d’actes delictius és competència de la Policia Municipal de Sabadell. 

Per aquest motiu, perquè existeixen competències compartides entre 

ambdós cossos i exclusives d’un i altre, una de les queixes també s’ha 

traslladat al Síndic de greuges de Catalunya per tal de que aquest 

supervisi l’actuació dels Mossos d’Esquadra. 

 

Com ja s’ha dit en l’apartat en què parla de les multes, en aquest 

apartat també es tractaran totes aquelles queixes sobre multes de 
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trànsit que el motiu de queixa rau en aquest Servei. D’aquesta manera, 

a continuació s’aniran tractant les diferents problemàtiques. 

 

• Notificació a l’acte 

L’art. 10 del Reglament regulador del procediment sancionador 

en matèria de trànsit estableix que com a norma general, les 

denúncies de caràcter obligatori, realitzades pels agents de 

l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, es notificaran a 

l’acte als denunciats. Només per raons justificades que hauran 

de constar en les pròpies denuncies, aquestes es podran 

notificar amb posterioritat. Aquest precepte, afegeix que, les 

denuncies realitzades sense parar als denunciats no seran 

vàlides a menys que constin en aquestes i se’ls notifiqui les 

causes concretes i específiques per les quals no va ser possible 

detenir el vehicle. 

 

Aquest és dels motius més freqüents de queixa i que preocupa 

al Síndic, atès que és habitual que la Policia Municipal no faci 

constar aquestes causes concretes i específiques quan no para 

i notifica a l’acte, generant, amb aquesta actuació, una situació 

d’indefensió al denunciat. Per aquest motiu, per la situació 

d’indefensió en què es col·loca al denunciat, la legislació és tan 

estricte amb aquest requisit i declara invàlides totes aquelles 

denúncies en què no es motivi les causes concretes i 

específiques del perquè no es va poder parar, i el considera un 

mètode de notificació residual, en contraposició amb el general, 

que és la notificació a l’acte.  

 

• Presumpció de veracitat dels fets constatats en les actes 

aixecades pels agents funcionaris de la Policia Municipal 

L’art. 14 del Reglament regulador del procediment sancionador 

en matèria de trànsit diu que les denuncies realitzades pels 

agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit 

tindran valor probatori respecte dels fets denunciats, sens 
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perjudici del deure d’aquests d’aportar tots els elements 

probatoris que siguin possibles sobre el fet denunciat.  

 

De la lectura d’aquest precepte i del que considera la jurisprudència, 

es pot dir el següent: 

• La presumpció de veracitat és una presumpció iuris tantum, per 

tant, admet prova en contra. Així, si l’interessat aporta proves 

que demostren el contrari, aquesta es destrueix. 

 

• Aquesta presumpció només actua sobre els fets consignats i 

constatats en acta pública i no s’estén a les qualificacions 

jurídiques, als judicis de valor, a les simples opinions o a les 

conviccions jurídiques. 

 

• L’Ajuntament té el deure d’aportar altres elements probatoris, 

sobretot, quan existeix controvèrsia sobre els fets.  

 

• La presumpció d’innocència regeix amb totes les seves 

garanties en el dret administratiu sancionador. 

 

 

• Deure d’aportar prova del fet infractor 

Com a conseqüència del que s’ha dit en l’anterior apartat, el 

Síndic ha realitzat múltiples recomanacions en el sentit de que 

l’Ajuntament provi els fets infractors mitjançant l’ús de les 

denominades PDAs, les quals realitzen fotografies in situ del fet 

infractor. Aquest mitjà està àmpliament difós a la majoria de 

municipis i, sobretot, en aquells en que atesa la quantitat de 

població el volum de multes és considerable. Gràcies a l’ús 

d’aquests mitjans es podria disminuir la conflictivitat en matèria 

de multes, afavorir l’eficàcia, eficiència i la transparència en 

l’actuació administrativa, a més de disminuir els errors i 

apreciacions subjectives. 
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• Senyalitzacions provisionals 

El Síndic creu que l’Ajuntament ha de ser molt curós a l’hora de 

col·locar senyals provisionals o excepcionals atès que es 

prohibeixen actes o actuacions abans permeses, com per 

exemple estacionar. Per aquest motiu, es necessari que 

aquests senyals siguin prou resistents per aguantar els vent, la 

pluja i altres vicissituds; s’han de col·locar en llocs clarament 

visibles i que no indueixin a error; que es col·loquin per motius 

justificats i que l’Ajuntament els revisi diàriament per comprovar 

que segueixen al seu lloc i que no hi ha cap imprevist. 

 

• Targeta d’aparcament per a persones amb disminució 

El Decret 97/2002, de 5 de març, estableix que aquesta targeta 

és el document acreditatiu del dret de les persones amb 

disminució que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el 

seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de 

destinació. A més, diu que els ens locals han de permetre que 

els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda puguin 

aturar-se, pel temps imprescindible per recollir o deixar 

persones o carregar o descarregar a qualsevol lloc de la via 

pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles i 

vianants. 

 

Per aquest motiu, en el casos d’infraccions en què el sancionat 

disposi d’aquesta targeta, encara és més important, sinó 

imprescindible, notificar a l’acte o justificar clarament en la 

denúncia els motius pels quals considera que el vehicle està 

impedint la circulació de vehicles o vianants, a més d’aportar 

proves fotogràfiques, si és possible. La no descripció d’aquestes 

circumstàncies implica que el fet infractor (estacionar impedint 

la circulació de vianants o vehicles) no està ben descrit i no es 

compleix amb el principi de tipicitat requerit per la legislació i la 

denúncia és invalida. 
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Per tot l’esmentat, el Síndic fa les següents recomanacions, recordatoris 

o suggeriments a l’Ajuntament de Sabadell: 

• Que contesti per escrit les instàncies que els ciutadans/es li 

dirigeixen. 

 

• Que faci complir les ordenances municipals, sobretot, les 

relacionades amb l’espai públic i el soroll i que sancioni tots 

aquells comportaments sancionables segons aquestes i la 

normativa en vigor. 

 

• Que vigili els espais públics i atengui a les persones que 

demanden dels seus serveis. 

 

• Que eviti els estacionaments sobre les voreres. 

 

• Que documenti mitjançant proves testimonials i proves d’índole 

més pericial els atestats policials en cas d’accident de trànsit 

dins del casc urbà. 

 

• Que notifiqui a l’acte les denúncies de trànsit sempre que pugui 

i, en cas contrari, que justifiqui i consigni en aquestes i notifiqui 

a l’interessat les causes concretes i específiques per les quals 

no es va poder detenir el vehicle. 

 

• Que provi utilitzant mitjans fefaents com les fotografies amb les 

anomenades PDAs les infraccions de trànsit, sempre que això 

sigui possible. 

• Que faci prevaler la presumpció d’innocència quan el fet no 

estigui provat fefaent i existeixi controvèrsia provada per 

l’interessat sobre el fet infractor. 

 

• Que sigui molt curós a l’hora de col·locar senyalitzacions 

provisionals, procurant que resisteixin les possibles vicissituds 
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climàtiques i d’altres, que estiguin ben col·locades en un lloc 

visible i que les revisi diàriament. 

 

• Que justifiqui i provi que el vehicle amb targeta d’aparcament de 

persones amb disminució estava impedint la circulació de 

vianants o vehicles quan sanciona a aquestes persones. 
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Àrea de Serveis a les        
Persones i Convivència 
 
 
Serveis Socials 

Durant l’any 2009, el Síndic ha rebut 10 queixes sobre Serveis Socials, 

5 més que l’any 2008, confirmant, així, una tendència a l’alça ja iniciada 

l’any 2008. Una de les raons per les quals, es creu, que succeeix 

aquest increment, és per l’època de dificultats econòmiques que 

actualment s’està vivint i la conseqüent increment demanda d’ajuda a 

l’Ajuntament. 

 

Els motius de queixa són diversos i van des de reclamacions per la 

manca d’ajuda a famílies en situacions de dificultat econòmica; pel 

presumpte mal funcionament d’una residència; per la utilització de la 

nòmina com a criteri per a l’atorgament de carnet d’autobusos gratuït o 

per poder beneficiar-se de les excursions per a la gent gran; per les 

escasses subvencions que l’Ajuntament dóna a les escoles per 

discapacitats per tal que puguin organitzar casals d’estiu per aquests 

col·lectius i la demanda de la gratuïtat de transport urbà en els 

desplaçament a aquestes escoles pels acompanyants dels nens/es 

discapacitats; per la demanda d’una rampa per tal que una família amb 

nens/es discapacitats pogués entrar a casa seva, fins a queixes per la 

manca de tramitació d’ajudes per estar ocupant il·legalment un 

habitatge públic. 

 

De totes les queixes resoltes, atès que n’hi ha que encara no s’han 

resolt i, per tant, no se’n parlarà fins la memòria de l’any següent, el 

Síndic vol destacar la resolució en la qual recomanava a l’Ajuntament 

que tingués en compte la renta com a criteri econòmic per atorgar 

ajudes o incentius socials, en comptes de la nòmina o sou. En aquesta 

resolució, el Síndic deia que el nivell d’ingressos d’una persona es pot 
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mirar des d’un punt de vista sectorial, és a dir, mirant la nòmina, que 

són els ingressos per rendiments de treball, o des d’un punt de vista 

general o global, és a dir, mirant la renda, que són els rendiments de 

treball, els de capital, els d’activitats econòmiques, els guanys i les 

pèrdues patrimonials i les imputacions de renta. Així, la forma més 

justa, de conformitat amb el principi d’igualtat material de l’art. 14 de la 

CE, és tenir en compte la renda, o sigui, tot el que una persona té en 

funció de les seves circumstàncies personals i familiars. 

 
 
Educació  

El Servei d’Educació ha vist incrementada el nombre de queixes en 

aquest any, seguint la tendència iniciada l’any 2008, passant de les 5 

queixes de llavors a les 9 d’ara. Els motius, tot i ser diversos, els 

podríem resumir en tres. En primer lloc, cal tenir en compte la dificultat 

que té la ciutadania de conèixer l’Administració competent en aquesta 

matèria. L’Educació és una matèria la competència de la qual està 

compartida entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya, tenint aquesta 

última competència compartida pel que fa a l’accés a l’educació, 

l’establiment i la regulació dels criteris d’admissió i l’escolarització de 

l’alumnat als centres docents, tot i així, els Ajuntaments també tenen 

assumides certes competències, sobretot de gestió, i no tant de decisió. 

Per aquest motiu i per la proximitat que té l’Administració Local al 

ciutadà/na, és comprensible que al primer ens on les queixes es 

dirigeixen sigui a aquesta. Una prova d’aquest fet, és que per resoldre 

la majoria de queixes relacionades amb aquest Servei, no tan sols és 

necessari l’informe de l’Ajuntament sinó que, a més, es trasllada 

l’expedient al Síndic de greuges de Catalunya perquè resolgui la part de 

queixa que és competència de la Generalitat, fent, d’aquesta manera, 

una tasca conjunta amb el Síndic de greuges de Catalunya, dins el 

marc del conveni de col·laboració subscrit entre ambdues institucions. 

En segon lloc, perquè l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant la signatura 

amb la Generalitat de convenis de delegacions de competències, ha 

assumit més competències en aquest àmbit i, per tant, ha assumit una 

responsabilitat  més que abans no tenia. Un exemple d’aquest supòsit 
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el trobem en l’assumpció de la capacitat d’establir criteris 

complementaris en els criteris d’admissió d’alumnes als centres públics. 

En tercer lloc, per la susceptibilitat de la matèria, atès que, l’educació 

dels fills/es és un assumpte cabdal en la majoria de famílies, no només 

per la filosofia que cada centre segueix sinó també des d’un punt de 

vista econòmic i per la conciliació de la vida familiar i laboral. 

 

Els motius de queixa en matèria d’educació acostumen a estar 

relacionats uns amb altres, a ser uns conseqüència dels altres, o el 

cúmul d’aquests, que duen a un resultat que la ciutadania no considera 

acceptable. A continuació s’anirà tractant cada un dels aspectes que 

més es repeteixen en les queixes sobre aquest Servei, tot i que s’ha de 

tenir en compte, com ja s’ha dit, que la majoria d’aquests aspectes no 

es presenten per si sols en les queixes, sinó de forma conjunta. 

 

• Model  de zonificació escolar  

La zonificació escolar és el mapa d'àrees d'influència escolar 

mitjançant les quals s'assigna la puntuació per proximitat a les 

famílies del municipi per a poder accedir als centres educatius. 

Tal i com mostren diferents estudis, com són l’estudi de la 

Diputació de Barcelona, anomenat ‘La desigualtat en l'accés 

escolar: una anàlisi dels processos de segregació escolar a 

Catalunya’ i  l’Informe extraordinari del Síndic de Greuges de 

Catalunya anomenat ‘L’escolarització de 0 a 3 anys a 

Catalunya’, del setembre del 2007, aquest model de zonificació 

escolar és una eina clau per a la gestió de l’accés al centres 

públics i per aconseguir un accés equitatiu i no segregacionista.  

 

L’Ajuntament de Sabadell, seguint l’informe emès pel Consell 

Escolar, proposa un model de zonificació determinat, basat en 

sectors, unitats territorials, i la Generalitat de Catalunya 

l’aprova. El model que utilitza Sabadell és el considerat adient 

per els municipis de més 20.000 habitants (Informe Diputació de 
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Barcelona), l’anomenat de ‘Zones múltiples’ on es divideix la 

ciutat amb sectors o àrees d'influència amb diversos CEIPs i 

centres concertats. 

 

D’altre banda, el Síndic de Greuges de Catalunya, en una carta 

del 16 de gener de 2009, dirigida a aquest Síndic, feia constar 

literalment que: ‘El Departament d’Educació considera que el 

model de zonificació constituït per al municipi de Sabadell és 

correcte i s’ajusta a la distribució per zones establertes com a 

barris a la ciutat de Sabadell i està consensuada per la Taula de 

planificació’ i, arxivava, d’aquesta manera, una queixa sobre el 

model de zonificació escolar d’aquesta ciutat. 

  

• Normativa d’admissió d’alumnes als centres. Preferència per la 

primera opció escollida  

La Generalitat de Catalunya, tal i com diu l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya en el seu art. 21 i 131.3.e), té competència 

compartida pel que fa a l’accés a l’educació i l’establiment i la 

regulació dels criteris d’admissió i escolarització de l’alumnat als 

centres docents. D’acord amb això, el Decret 75/2007, de 27 de 

març, regula el procediment d'admissió de l'alumnat als centres 

en els ensenyaments sufragats amb fons públics. Aquest Decret 

es desenvolupa cada any mitjançant Resolució del Departament 

d’Educació, concretament, la de l’any 2009, per la Resolució 

EDU/553/2009. 

La majoria de les queixes que versen sobre educació tenen com 

a rera fons una crítica a aquesta normativa, sobretot pel que fa 

a la importància que es dóna al centre elegit en primera opció. 

L’esmentada normativa atribueix un pes molt important al centre 

que s’ha elegit en primera opció i com a resultes d’això, si no 

s’aconsegueix entrar en primera opció és molt difícil entrar en 

les altres opcions sol·licitades en segona, tercera, quarta,... 

opció, atès que sempre es donarà preferència a aquelles 



 46 

sol·licituds que han elegit el centre en primera opció, quedant, 

d’aquesta manera, oberta la possibilitat d’haver d’anar al sorteig 

públic. Aquest fet provoca una distorsió de la demanda i, per 

tant, del dret d’elecció de centre, atès que moltes famílies 

prefereixen no arriscar l’opció desitjada i aposten per la més 

segura, per evitar anar al sorteig públic. L’Ajuntament de 

Sabadell no pot canviar aquesta realitat perquè és producte de 

l’aplicació de la normativa autonòmica i, aquest fet, costa de 

comprendre per la ciutadania. 

També les queixes es centren en els criteris d’admissió 

generals per considerar-los poc afavoridors de les famílies amb 

rendes baixes. De la lectura de diferents estudis que s’han fet 

sobre la matèria, sobretot de l’Informe extraordinari del Síndic 

de Greuges de Catalunya anomenat ‘L’escolarització de 0 a 3 

anys a Catalunya’, del setembre del 2007, es pot dir que 

aquests criteris potencien les classes mitjanes professionals 

assentades a la població i desfavoreixen les classes mitjanes 

treballadores i les classes pobres, al concebre’s l’escolarització 

en aquesta edat com un aspecte més de conciliació de la vida 

familiar que no pas com una possibilitat d’accés equitatiu a 

l’educació. 

D’altre banda, s’ha de destacar que, en virtut del conveni signat 

el 12 de febrer de 2008 amb la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Sabadell té assumides les competències 

delegades relacionades amb el procés de preinscripció i 

admissió d’infants als centres que imparteixen el primer cicle de 

l’educació infantil sufragats amb fons públics. En virtut d’aquest 

conveni, de conformitat amb l’art. 16 i 20 del Decret 282/2006, 

de 4 de juliol, en relació amb la DA 4a del Decret 75/2007 i l’art. 

6 i Annex 3 de la Resolució EDU/553/2009, l’Ajuntament va 

introduir dos criteris complementaris nous més als que establia 

l’esmentat Decret 75/2007, respectant els generals que aquest 

conté. En primer lloc, es va introduir el criteri d’antiguitat de 
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residència a Sabadell del pare, mare o tutor/a quan sigui 

demostrada per un període superior a 4 anys, amb el qual 

s’aconseguien 12 punts. En segon lloc, es va introduir un altre 

criteri complementari, aquell que té en compte els ingressos 

(renda) de la unitat familiar, amb el qual com a màxim es podien 

obtenir 10 punts. El Síndic, amb la seva recomanació de 12 de 

novembre de 2009, valora positivament la introducció del segon 

criteri atès que té en compte els ingressos de la unitat familiar, 

afavorint, d’aquesta manera, l’equitat en l’accés d’aquelles 

famílies amb més dificultats econòmiques i que, per tant, els hi 

resulta més complicat accedir a aquesta etapa educativa. Tot i 

així, el Síndic considera que aquest criteri hauria de tenir més 

importància en punts i, per descomptat, tenir-ne més que 

l’anterior, del contrari, s’estaria donant preferència d’un sobre 

l’altre, de forma excloent. En quant al primer criteri, el de 

residència mínima, el Síndic, seguint diferents informes, 

sobretot, el del Síndic de Greuges de Catalunya, el considera 

discriminatori, afavoridor de desigualtat i de la manca d’equitat 

en l’accés atès que no només discrimina a la població 

immigrada sinó a la població autòctona que ha decidit venir a 

viure a Sabadell.  

• Falsos empadronaments  

A partir de la Resolució EDU/553/2009 es penalitza als nens/es 

que les seves famílies s’hagin empadronat de forma fraudulenta 

per tal d’aconseguir entrar al centre desitjat. Gràcies a aquesta 

normativa, les famílies són més conscients d’aquesta realitat 

que es venia realitzant arreu del territori i el Síndic ha rebut 

alguna queixa al·legant aquest fet. De moment, amb els 

expedients que s’han resolt fins ara no s’ha pogut detectar cap 

irregularitat en aquest sentit. D’altre banda, es té constància 

que l’Ajuntament està al cas perquè aquestes situacions no 

succeeixin. 
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• Segregació escolar  

La segregació escolar és una problemàtica d’ampli abast que 

ha d’ésser atacada de forma transversal i multidisciplinaria. Tal i 

com estableix l’informe de la Diputació de Barcelona sobre la 

segregació escolar, hi ha tres factors que incideixen en aquesta: 

l’existència de dos tipus de centres que imparteixen educació, 

els públics i el concertats, existint, ja històricament, grans 

diferències entre uns i altres a nivell de composició social; la 

segregació territorial, amb l’existència de barris amb grans 

desigualtats socials i concentració de diferents classes socials 

en funció del barri; i finalment, per les concepcions i creences 

de les famílies a l’hora de triar l’escola que volen pels seus 

fills/es, tendint les classes professionals a buscar escoles que 

afavoreixin un millor rendiment escolar i, per tant, busquen 

centres amb ambients que tinguin les mateixes prioritats que 

ells i això condueix, inevitablement, a la segregació escolar. 

Així, tot i que Sabadell té un mapa de zonificació escolar adient i no 

afavoridor de la desigualtat social, es necessari la implementació de 

polítiques actives a diferents nivells que ajudin a acabar amb certs 

estigmes a alguns centres i creences; que es procuri un major 

nombre de nens/es amb menor estatus i immigrants a les escoles 

concertades; que s’afavoreixin aquelles famílies amb més dificultats 

en l’accés equitatiu a educació; que territorialment s’ajudi a una 

major cohesió i igualtat social mitjançant la construcció de 

habitatges de protecció oficial en barris amb més elevats nivells de 

renda... en resum, que s’intenti generar una condicions que 

contribueixin a un major heterogeneïtat social als diferents centres. 

• Manca oferta i excés demanda. Dret elecció de centre. Manca 

espai en zona centre d’equipaments escolars   

Finalment, no es pot oblidar que la majoria de problemes a 

nivell d’admissió d’alumnat i d’accés als centres educatius ve 

donada per un excés de demanda d’escola pública, o dit d’una 

manera més apropiada, per una manca d’oferta pública. L’oferta 
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és el condicionant o més aviat el límit al dret de les famílies a 

l’elecció de centre, que tot i ser un dret reconegut a nivell 

constitucional, legal i reglamentari, no és un dret absolut, sinó 

que s’ha de posar en context i està limitat per l’oferta que hi 

hagi en aquell centre. 

En aquest sentit, la zona centre de Sabadell per la manca d’espais 

reservats per equipaments educatius, té una carència de centres 

públics. 

Per tot l’esmentat, el Síndic fa les següents recomanacions, recordatoris 

o suggeriments: 

• Que faci pressió i assessori a la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant els instruments i eines en els quals ell té participació, 

per tal de fer-la coneixedora de les necessitats que en aquest 

àmbit té el municipi de Sabadell. 

• Que continuï vigilant i tenint cura per tal de que no es produeixin 

falsos empadronaments. 

• Que aconsegueixi terrenys per tal de destinar-los a 

equipaments educatius en aquelles zones del terme municipal 

que ho requereixin. 

• Que lluiti contra la segregació escolar de forma transversal i 

multidisciplinar. 

• Que inclogui criteris socioeconòmics en els barems d’accés al 

primer cicle d’educació infantil per tal de millorar l’equitat en 

l’accés a aquesta etapa educativa i disminuir, així, les 

desigualtats i discriminacions. Com per exemple, aquells q 

tenen en compte la renda familiar o aquells en què es dóna un 

tracte preferent a aquelles famílies amb realitats més 

complicades com les monoparentals o les que tenen bessons. 



 50 

• Que elimini els criteris discriminatoris i que no afavoreixen 

l’equitat en l’accés, com el criteri de residència mínima de 4 

anys a Sabadell. 

 
 
Convivència 

El Síndic no ha rebut cap queixa sobre aquest Servei en concret, tot i 

així sí que ha rebut queixes que tenen com a rerafons comú la 

convivència en el seu sentit ampli. Així, existeixen problemàtiques com 

els sorolls a les places i carrers públics, l’ocupació i ús intensiu de 

l’espai públic, l’incompliment de la normativa que han de tenir els locals 

oberts al públic, així com d’altres, que tenen un nexe d’unió entre ells, el 

que es podria definir com a incivisme, la manca de respecte per l’altre, 

per la comunitat. Aquest incivisme, sovint, desemboca en problemes de 

convivència ciutadana.  

 

Un cas com aquest és el d’una església evangèlica de Filadelfia 

regentada per persones d’ètnia gitana, la qual molesta als veïns dels 

voltants atès l’elevat soroll que provoquen cada tarda, tocant 

instruments i cantant. Aquest és un típic cas en què s’ajunten diferents 

problemàtiques com l’incompliment de normativa relativa al local on es 

realitza l’activitat de culte, l’incompliment de la normativa de soroll, 

l’ocupació intensiva de l’espai públic, provocant molèsties als veïns, i les 

costums de certs col·lectius, involucrant diferents serveis de 

l’Ajuntament,  que han d’actuar de forma conjunta i transversal per 

solucionar la queixa. 

  

El Síndic opina que l’Ajuntament ha de procurar i promoure que tots i 

totes les persones de Sabadell, independentment d’on provinguin, 

puguin viure junts, mantenint una convivència pacífica, compartint el 

mateix espai i sense causar-se molèsties entre ells. També creu que es 

necessària la integració dels diferents col·lectius a la societat 

sabadallenca però sense donar tractes preferents a uns per sobre 
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d’altres, actuant i sancionant quan algú d’aquests no es vol integrar al 

lloc on viu i provoca disturbis i molèsties a la demés gent.  

 

Per altre banda, aplaudir, com ja és costum del Síndic, iniciatives 

innovadores ja consolidades com la Comissió de la Convivència com a 

eina transversal de col·laboració i coordinació entre diferents estaments 

de l’Administració i de la societat sabadellenca per tal de lluitar contra 

fenòmens que tenen com a fons comú el perill de trencar aquest fràgil 

equilibri que és la convivència ciutadana. En aquest sentit, el Síndic 

està molt satisfet que l’Ajuntament hagi acceptat la seva recomanació 

d’incloure dins del protocol d’actuació existent en matèria de violència 

d’extrema dreta i de les bandes llatines, aquells casos de discriminació 

relacionats amb l’orientació sexual de les persones, cosa que es va 

plasmar amb el corresponent acord de l’esmentada Comissió i la 

signatura, el passat mes d’octubre, del corresponent conveni amb el 

Col·legi d’Advocats. 

 

Finalment, dir que el Síndic veu aquest Servei com una gran oportunitat 

per prevenir, abordar i lluitar, de forma no coactiva, utilitzant la 

mediació, els diferents problemes socials que comporten les societats 

d’avui en dia, on en un mateix espai comú hi conviuen diferents 

tipologies de persones i col·lectius, amb inquietuds, necessitats, 

costums i realitats diverses. 
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Àrea d’Urbanisme 
 
Llicències 

El Servei de Llicències ha patit una disminució del nombre de queixes, 

passant de les 25 de l’any passat a les 13 d’enguany, no obstant això, 

les queixes a aquest Servei continuen significant un 9,7% de totes les 

queixes. Aquesta davallada és conseqüència de que, enguany, el 

Síndic no ha rebut cap queixa sobre el retràs en l’atorgament de 

llicències d’obres, degut a la crisis del sector immobiliari que condueix, 

inevitablement, a que es sol·licitin poques llicències i, per tant, el Servei 

les pugui atorgar dins els termini marcat per la Llei. 

 

Així, en aquest apartat només queden aquelles queixes que es 

refereixen a supòsits d’incompliment de la normativa urbanística o 

d’activitats, és a dir, les que versen sobre el que s’anomena disciplina 

urbanística o d’activitats. 

 

A continuació s’anirà tractant aquells aspectes d’aquesta matèria que 

més queixes reben i el criteri del Síndic sobre cada una d’elles. 

 

• Manca de resposta a les instàncies presentades 

De conformitat amb la Llei 30/92, art. 42 i 43, i amb la 

Constitució, art. 29, del dret de petició, l’Ajuntament té 

l’obligació de respondre per escrit totes les instàncies que els 

ciutadans/es li adrecin, tant si tenen fonament com si no, i en 

aquest cas, en cas que no tinguin fonament, té l’obligació de 

contestar dient que la instància queda registrada i que no 

s’admet a tràmit la petició que es demana, de forma motivada. 

El termini per resoldre expressament és el tres mesos des que 

la sol·licitud entra en el registre administratiu. 

 

Sobre l’obligació de respondre de les Administracions Públiques 

se’n parlarà en l’apartat destinat a la Regidoria d’Espai Públic.  
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• Retràs en la inspecció, incoació i en la tramitació de l’expedient 

de protecció legalitat urbanística 

La protecció de la legalitat urbanística és una potestat 

preceptiva per l’Ajuntament i, per aquest motiu, tan aviat com té 

coneixement, d’ofici o a través d’instància de part, de 

l’existència d’una possible vulneració de la normativa 

urbanística o d’altres normatives sectorials, ha de realitzar una 

inspecció per tal d’esbrinar si hi ha un incompliment o no. 

Conseqüentment, ha d’iniciar el corresponent procediment de 

protecció de legalitat urbanística, que implicarà tan la 

restauració de la realitat física i jurídica vulnerada, com un 

procediment sancionador per tal de sancionar les possibles 

infraccions que s’hagin comès. L’agilitat i rapidesa en què 

aquest procediment s’incoa i tramita és clau per donar una 

solució satisfactòria a terceres persones implicades que estan 

patint les conseqüències d’aquesta vulneració. Així, 

l’Ajuntament ha de tramitar els expedients en els termini màxim 

permès per la normativa i evitar dilacions innecessàries. 

 

• No s’inicia el procediment sancionador 

Com ja s’ha dit, l’inici d’expedient de protecció de la legalitat 

urbanística no només implica el deure de restauració de la 

realitat física vulnerada sinó també l’inici d’un procediment 

sancionador que castigui a la persona infractora. Així, la 

incoació de l’esmentat procediment ha de comportar sempre 

l’ordre d’execució més inici del procediment sancionador, no 

només la primera. 

 

• No s’aplica la figura de la caducitat 

L’art. 92 de la Llei 30/92 i l’art. 13 de l’Ordenança de tramitació 

d’expedients urbanístics i d’activitats de l’Ajuntament de 

Sabadell (OTEUA) estableix que els procediments iniciats a 

instància d’una persona interessada que estiguin aturats més de 
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tres mesos per causes imputables a aquesta es declararan 

caducats.  

 

La figura de la caducitat està íntimament lligada als 

procediments de protecció de la legalitat urbanística. Aquest fet 

es comprova en les sol·licituds d’atorgaments de llicències d’ús i 

ocupació atès que, si aquesta no es pot atorgar degut a 

l’existència de deficiències i defectes i el propietari no les 

esmena dins els termini, implica la caducitat de l’expedient 

d’atorgament i l’inici del corresponent expedient de protecció 

que, com ja hem dit, implica la restauració de la realitat 

vulnerada i l’inici del procediment sancionador. Per aquest 

motiu, en aquests casos no només s’ha d’iniciar l’expedient de 

protecció sinó que s’ha de declarar caducat la sol·licitud 

d’atorgament de llicència i l’arxiu de les actuacions, sens 

perjudici de que l’interessat pugui tornar a sol·licitar-la 

posteriorment. 

 

• Ineficàcia de les multes coercitives per a l’execució forçosa de 

les ordres d’execució 

El Síndic ha reiterat la sovint ineficàcia de les multes coercitives 

per a l’execució forçosa dels incompliments d’ordres d’execució. 

Per aquest motiu, quan es demostri, pel nombre de multes 

coercitives, el temps transcorregut des que es va dictar l’ordre 

d’execució i l’existència de tercers perjudicats, que aquestes 

són ineficaces per aconseguir restaurar la realitat física 

vulnerada, és a dir, per fer complir l’ordre d’execució dictada, 

s’hauria d’optar per altres mitjans d’execució forçosa com 

l’execució subsidiària a càrrec de l’infractor. 

 

• Dilació en el retorn de fiances 

La finalitat de les fiances és la de ser una garantia per 

assegurar el compliment d’una obligació, així, quan aquesta i no 

una altre s’ha complert, l’Administració té l’obligació de retornar 
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la fiança i de no dilatar aquest moment més del que sigui 

estrictament necessari ni condicionar-lo a altres obligacions a 

les quals no estava sotmesa la fiança, excepte si ho estableix la 

legislació aplicable. 

 

• Respostes poc entenedores o massa tècniques 

L’Ajuntament hauria de procurar que els seus actes (decrets, 

resolucions, acords, notificacions, informes...) fossin el màxim 

d’entenedors possibles pels ciutadans/nes, procurant no utilitzar 

indiscriminadament tecnicismes ni remetre’s a la normativa, 

sense explicar-la succintament, per tal d’evitar, d’aquesta 

manera, confusions i mals entesos a la ciutadania. 

 

• Canvis de criteris 

A vegades, els ciutadans es queixen de canvis en els criteris 

que utilitza l’Ajuntament per prendre determinades decisions, 

per aquest motiu és convenient que l’Ajuntament elabori 

instruccions per escrit on hi constin els criteris que aquest 

segueix, a més d’informar dels canvis de criteris i el motiu 

d’aquests (canvi legislatiu, canvi organitzatiu, decisió política,...) 

 
 

Sostenibilitat i Gestió Ecosistemes 

El Síndic no ha rebut algunes queixes que afecten a aquest Servei, 

totes elles, però, relacionades amb el soroll, la contaminació acústica, 

més concretament, en la demanda d’una ordenança reguladora 

d’aquesta. En aquest sentit, aquest Servei ha elaborat el text inicial de 

l’Ordenança de sorolls i vibracions de Sabadell, conjuntament amb 

altres serveis de l’Ajuntament i qui, per tant, l’haurà dur a la seva 

aprovació definitiva. És per aquest motiu, pel fet que la ciutat de 

Sabadell encara està pendent de tenir aquesta norma reglamentaria 

que reguli la problemàtica de la contaminació acústica i ajudi a la seva 

gestió, prevenció i lluita, que el Síndic vol fer constar, en aquest apartat, 

com ja ha fet reiteradament en els últims anys, la necessitat de 
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l’aprovació definitiva d’aquesta eina clau atès que la seva absència 

causa perjudicis a la ciutadania de Sabadell. 

 

D’altre banda, el Síndic vol destacar l’informe que va fer d’ofici, el 15 de 

setembre de 2009, en el qual realitzava una sèrie de recomanacions i 

suggeriments al text aprovat inicialment de l’Ordenança de sorolls i 

vibracions de Sabadell, atesa la importància que tindrà aquesta sobre la 

ciutadania i ateses les queixes rebudes que tenen com objecte la 

contaminació acústica. Entre aquestes recomanacions i suggeriments, 

el Síndic vol destacar les següents: 

• Afegir que l’Ajuntament ha de posar a disposició dels 

ciutadans/es i publicar les dades relatives al soroll, de 

conformitat amb la normativa d’accés a la informació ambiental. 

 

• Afegir que els instruments de planejament urbanístic han de 

tenir en compte les zones de sensibilitat acústica definides en 

els mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal i les normes 

per a les noves construccions en zones de soroll. 

 

• Afegir que l’horari de funcionament de la maquinària utilitzada 

en els treballs a la via pública i en la construcció es fixa entre 

les 8 i les 20 hores, llevat de les obres urgents, les que es fan 

per raons de necessitat o perill i les que, per llurs 

característiques, no es poden fer durant el dia. 

 

• Tractar la problemàtica de què succeeix amb les edificacions 

existents, atès que la Llei 16/2002 del Soroll parla de mínims 

com la insonorització i l’apantallament per aquestes edificacions 

existents. 

 

• Introduir un apartat dedicat als treballs de neteja de la via 

pública i a la recollida de residus atès que no es pot oblidar que 

l’art. 21.1 de la Llei 16/2002 estableix que les ordenances 

municipals hauran de regular en especial una sèrie d’aspectes, 
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entre aquests, hi consta, literalment ‘els treballs de neteja de la 

via pública i la recollida de residus’. Malauradament, és l’únic 

aspecte dels anomenats en aquest article que no té apartat 

propi a l’Ordenança, tot i ser un dels motius més freqüents de 

queixa dels ciutadans/es. El Síndic, a més, creu que en aquest 

apartat s’hauria de reglamentar els diferents tipus de neteja de 

la via pública i els diferents tipus de recollida de residus (brossa, 

reciclatge, runes, recollida comercial,...) i establir les 

característiques, requisits i mesures de disminució de l’impacte 

acústic per cada una d’elles. 
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Àrea de Relacions Ciutadanes 
i Espai Públic 
 
 
Espai públic 

Enguany, el Síndic ha rebut 25 queixes sobre la Regidoria d’Espai 

Públic, 8 menys que l’any anterior, experimentant, d’aquesta manera, 

un decrement considerable. Com ja s’ha dit en altre memòries d’anys 

passats, Espai Públic no és un servei sinó una Regidoria que engloba 

tres serveis i varies seccions, per aquest motiu, es considera lògic que 

acostumi a ser objecte de queixes. S’analitza tota la Regidoria junta i no 

per serveis perquè es considera que els serveis i seccions estan molt 

relacionats uns amb els altres i que es millor fer un tractament conjunt. 

 

Es reuneixen en aquesta Regidoria la prestació de la major part de 

serveis públics essencials i altres serveis que afecten de forma directe 

en la ciutadania atès que tots s’emmarquen o es realitzen en l’espai 

públic i, per aquest motiu, tenen una repercussió directe en aquesta, en 

el seu benestar i en la imatge de la ciutat i de l’Ajuntament que aquesta 

té. És a dir, són fàcils de criticar perquè a qui més i a qui menys els 

afecten diàriament. Són serveis que tenen com a funcions la recollida 

de residus, l’enllumenat públic, l’estat dels carrers, voreres, els parcs i 

jardins, el transport urbà, la mobilitat, el trànsit... Així, com es comprova 

de l’enumeració d’alguns dels serveis que estan en aquest Regidoria, la 

tasca que s’hi desenvolupa afecta diàriament i directament a la 

ciutadania. 

Els motius freqüents de queixa no varien de l’any passat o l’altre, i a 

mode d’exemple podem dir que el Síndic ha rebut queixes per manca 

de contestació per escrit de les instàncies presentades; pel 

clavegueram que no està canalitzat o que està en mal estat i causa 

molèsties; per la demanda de neteja d’una riera que surt del seu 
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recorregut quan plou; per les voreres en mal estat o massa estretes; per 

la falta d’urbanització d’una plaça; pels desperfectes en edificis privats 

per culpa de la urbanització d’una plaça remodelada per l’Ajuntament; 

per la falta d’aplicació de mesures de seguretat en les obres a la via 

pública; per les molèsties que causen els arbres, tant per les seves 

arrels perquè aixequen la vorera  i  provoquen esquerdes a les cases 

del voltant, com per les fulles que cauen i embussen les canals i 

canonades; pels embussos i sorolls del trànsit en alguns carrers del 

centre a causa del trànsit; per la dificultat de la mobilitat amb vehicle per 

la ciutat; per l’existència de caixes de llum provisionals que dificulten la 

mobilitat i que s’haurien d’haver tret atès que les obres han finalitzat; 

per la demanda de col·locació de pilons; per les peticions de canvis 

d’ubicació de contenidors; pel mal ús dels contenidors degut a  

l’incivisme; pel soroll de la recollida de residus, entre d’altres.  

 

Atès que les queixes que s’han rebut no difereixen, en la seva majoria, 

de les d’altres anys, i el seu tractament i recomanacions tampoc, el 

Síndic es remet a les seves dues anteriors memòries. No obstant això, 

el Síndic vol fer esment a dues recomanacions que ha fet aquest any i 

que creu que es necessari fer-ne esment i deixar-ne constància a la 

memòria. La primera d’elles versa sobre l’obligació de l’Administració de 

respondre per escrit sempre i de la diferència entre el dret a respondre 

de la Llei 30/92 i el dret de petició de la Constitució Espanyola. I la 

segona, sobre el soroll de la recollida de residus, a arrel de les 

propostes que es van fer al text inicial de l’Ordenança de Sorolls i 

Vibracions. La primera recomanació tan és aplicable aquí com en la 

resta de Serveis i Seccions, s’explica en aquest apartat perquè la 

recomanació es va fer gràcies a una queixa que versava sobre la 

Regidoria d’Espai Públic, tot i així d’aquestes queixes n’hi ha a tots els 

departaments de l’Ajuntament. L’altre recomanació, tracta la 

problemàtica del soroll que ocasiona la recollida de residus. 

 

Quant a la primera recomanació que es vol comentar, com s’ha dit, en 

aquesta resolució s’intentava analitzar l’obligació de respondre de 
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l’Administració, i sorgia d’una pregunta: l’Administració sempre ha de 

respondre?, encara que el ciutadà/ciutadana li demani que faci alguna 

cosa que entra dins del camp de la discrecionalitat?, com podria ser la 

petició de plantació d’un determinat arbrat en una zona del municipi, la 

petició de modificació d’una ordenança no obligada per Llei, 

l’implementació d’una determinada política, etc. De l’estudi realitzat per 

poder respondre aquesta pregunta, sorgeix la diferenciació entre dos 

grans tipus d’instàncies, aquelles que són un reflex del dret d’instància 

que origina l’inici d’un procediment administratiu, regulat en l’art. 70 de 

la Llei 30/92, i aquelles que són reflex del dret fonamental de petició 

regulat en l’art. 29 de la Constitució Espanyola i desenvolupat en la Llei 

Orgànica 4/2001. En el primer tipus, el ciutadà demana l’inici d’un 

procediment que ja està regulat específicament en la normativa, com 

per exemple passa quan s’entra una instància demanant l’atorgament 

d’una llicència, reclamant la responsabilitat patrimonial de 

l’Administració, fent ús de l’acció pública en matèria d’urbanisme, entre 

d’altres. En aquests casos, la no resposta de l’Administració comporta 

el naixement d’una ficció jurídica, l’anomenat silenci administratiu, 

mitjançant el qual es fingeix que l’Administració ha arribat a una 

resolució negativa o positiva del procediment perquè, aquesta manca 

de resposta, no perjudiqui tan a l’interessat que no li permeti anar als 

tribunals per defensar els seus interessos. En el segon tipus d’instància, 

mitjançant la qual es fa ús del dret fonamental de petició, el ciutadà/ana 

incorpora un suggeriment, una iniciativa, una informació o simplement 

expressar unes queixes o supliques, en la seva petició. El seu objecte 

es caracteritza per la seva amplitud i està referit a qualsevol assumpte 

d’interès general, col·lectiu o particular. Tot i així, aquest objecte es 

delimita al que és estrictament discrecional o graciable, a tot allò que no 

hagi de ser objecte d’un procediment especialment regulat. En aquests 

casos, el silenci de l’Administració, és a dir, la manca de resposta no 

implica el naixement d’una acte presumpte com és el silenci 

administratiu, sinó que la manca de resposta implica la vulneració del 

contingut mínim d’aquest dret fonamental, atès que s’obliga als poders 

públics destinataris a acusar rebut d’aquestes, a tramitar-les i contestar-
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les adequadament, que no vol dir que aquesta contestació hagi de ser 

favorable a la l’esmentada petició, que com s’ha dit entra dins de la 

discrecionalitat de l’Administració. Com a conclusió es pot dir que totes 

les instàncies, tan si són manifestacions de l’exercici del dret de petició, 

com si ho són del dret d’instància que origina l’inici d’un procediment 

determinat, s’han d’acusar rebut, tramitar i respondre en un termini de 

tres mesos, encara que sigui per inadmetre-la o desestimar-la 

motivadament. 

 

En quant a la segona recomanació, el Síndic està especialment 

preocupat per les queixes sobre el soroll que causa el servei de 

recollida de residus, per aquest motiu, durant l’any 2009, ha realitzat 

diferents recomanacions en el mateix sentit. Totes elles comencen per 

la demanda d’aprovació definitiva de l’Ordenança de sorolls i vibracions 

de Sabadell, la qual només s’ha aprovat inicialment, l’elaboració dels 

corresponents mapes de zonificació acústica, i que en aquesta s’hi 

estableixin els nivells sonors màxims i els horaris per a fer la recollida 

de residus, procurant que aquesta es realitzi en horaris diürns al màxim 

possible, tot posant en pràctica proves pilot d’inici de recollida a les 7 o 

les 8 de la tarda i comprovar, així, els efectes sobre el trànsit i la 

ciutadania. D’altre banda, el Síndic també  recomana un manteniment 

acurat tant dels camions de recollida com dels contenidors, comprovant 

que el soroll que emeten és el permès per la fitxa tècnica; que es 

procuri un model de recollida que tingui en compte les singularitats del 

municipi, tot estudiant la possibilitat d’un model de recollida més porta a 

porta o la implantació d’un sistema de recollida pneumàtica més 

generalitzada, sobretot, per aquells llocs que, com el centre, la recollida 

de residus és més complicada i genera més queixes. D’altre banda, cal 

destacar que la implantació d’aquest sistema de recollida pneumàtica 

està cofinançat en un 70% per la Unió Europea, mitjançant els fons 

POMAL. Finalment, i per tal de tancar el cercle, el Síndic també 

recomana la introducció en els plecs de condicions dels contractes de 

concessió del servei de recollida de residus, clàusules de prevenció de 

soroll, incorporant límits sonors, horaris, sancions, etc. A més d’incloure 
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cursos de formació i sensibilització del personal que fa aquesta 

recollida. 
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Altres administracions 
 
Durant el 2009, s’han traslladat 15 queixes a altres defensors, 12 d’elles 

s’han traslladat al Síndic de greuges de Catalunya, de conformitat amb 

el Conveni de col·laboració signat entre ambdues institucions, i 3 al 

Defensor del Pueblo de l’Estat. 
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Conclusions finals 
 
Després de l’elaboració d’aquesta memòria, el Síndic arriba a tres 

consideracions finals. 

 

La primera, el Síndic vol destacar, igual que ha fet els anys anteriors, 

que l’Ajuntament de Sabadell funciona de forma correcta en termes 

generals, si es té en compte les queixes que el Síndic rep cada any. 

Aquest any no ha estat una excepció, seguint la tendència dels altres 

anys, tot i que durant l’any 2009 se n’han rebut menys i l’any 2008 se’n 

van recollir més, la mitjana del nombre de queixes que rep el Síndic 

cada any, giren al voltant de les 150, considerant-se aquesta xifra com 

acceptable i relativament baixa si tenim en compte el volum d’habitants 

que té Sabadell i la quantitat d’assumptes que es tracten a diari en la 

corporació municipal. No obstant això, el Síndic creu que encara queda 

camí per recórrer i que l’Ajuntament, com totes les Administracions 

Públiques, ha de tenir com a objectiu l’acompliment del dret a la bona 

administració i millorar dia a dia, posant en el centre de la seva actuació 

els ciutadans/es de Sabadell. 

 

La segona, es vol deixar constància dels efectes evidents que té la 

situació econòmica actual sobre l’Ajuntament i, com a conseqüència, la 

manera en què es posa en evidència i es reflecteix en l’actuació del 

Síndic. Així, els efectes immediats d’aquesta conjuntura s’observen a 

simple vista, constatant la disminució a la meitat les queixes que 

afecten al Servei de Llicències de l’Àrea d’Urbanisme, denotant la 

paralització de l’activitat immobiliària i econòmica i, en canvi, l’increment 

de quasi el doble de queixes dirigides a Serveis Socials de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones, significant un augment de les situacions de 

demanda d’ajuda pública i social. 

 

La tercera i final, de l’observació i estudi de les queixes que el Síndic ha 

rebut en aquests quatre anys, es veu que any rera any algunes queixes 
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són les mateixes, indicant una certa cronificació de les problemàtiques. 

El Síndic creu convenient fer-ho palès i, acte seguit, demanar als 

poders públics que lluitin perquè això no sigui així, i que intentin buscar 

solucions, encara que siguin innovadores i poc conegudes. 

 

Per concloure, el Síndic vol esmentar, com cada any, aquelles mesures 

comuns que creu poden contribuir, en termes generals, a un millor 

funcionament de l’Ajuntament. 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 a la ciutadania; una implementació i ús de les noves 

tecnologies de la informació; i una suficient autoregulació municipal 

mitjançant ordenances són, segons el parer del Síndic, les claus de 

l’èxit.  
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Àrea de serveis centrals

“La recuperació de la vida i de la dignitat”.  

(Manel, 35 anys, usuari d’Êthos) 
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  El Síndic amb la ciutadania  
 
 

Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes 
El Síndic municipal ha tingut aquest 2009 un total de 228 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 168 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 43 

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. I, per altra 

banda, des de l’oficina del Síndic també es pretén explicar a tots els 

ciutadans i ciutadanes què fa el Síndic Municipal : les seves visites, els 

seus actes, les seves atencions, les seves resolucions... Mantenint 

informats a la ciutadania a través els mitjans de comunicació garantim 

transparència i proximitat. 

Presència a Ràdio Sabadell 94.6 

Durant el primer semestre de l’any, el Síndic Municipal va continuar a la 

secció quinzenal a Ràdio Sabadell 94.6: una secció dins del magazine 

matinal A bona hora, en el qual s’informava de l’actualitat del Síndic i 

aquest reflexionava sobre temes d’actualitat relacionats amb els Drets 

Humans. A partir del setembre de 2009, el Síndic Municipal s’ha 

incorporat com a tertulià setmanal per abordar l’actualitat des de la 

vessant dels Drets i Deures de la ciutadania. 

 

Notes de premsa i rodes de premsa  

Aquest any 2009, s’han redactat i difós 5 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’e-

mail 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. 
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Programa Educatiu de   
l’Oficina del Síndic  

 
L’any 2009 s’ha portat a terme la quarta edició del programa educatiu 

de l’Oficina del Síndic, 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.  

 

Les enquestes realitzades per l’Oficina del Síndic al finalitzar l’activitat 

demostren l’acceptació de la mateixa entre els estudiants de secundària 

i batxillerat: 

 

 

Com a novetat d’enguany, s’ha editat un díptic informatiu amb tota la 

informació sobre el programa, que s’ha repartit a totes les escoles de la 

ciutat.  

 

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 

2009, s’han realitzat 15 sessions, arribant a més de 690 estudiants. 
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Campanya vallesana de 
difusió del Síndic local  
  

Els Síndics municipals de Sabadell, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i 

Terrassa han signat, durant el 2009, un conveni de col·laboració amb 

CCOO i UGT per promocionar junts la Institució del defensor local a 

través d’una campanya d’e-mailing. 

 

El principal objectiu que persegueix el conveni és, per una banda, 

sumar els esforços entre els Síndics per promocionar junts la Institució 

del defensor local, amb un missatge unitari i proper a la ciutadania i, per 

altra banda, recolzar la promoció amb la col·laboració dels dos 

principals sindicats del nostre país.  

 

El conveni entre els Síndics vallesans i les centrals sindicals reconeix 

que la figura del Síndic municipal de greuges és una institució de cabdal 

importància per la societat d’avui en dia, atesa la seva finalitat de 

defensa dels drets i interessos del ciutadans/es enfront de 

l’Administració Local. Tant els Síndics com els sindicats comparteixen el 

dret i el foment la bona administració com a principi i dret vertebrador de 

l’actuació dels síndics locals i pensen que és necessària una bona 

difusió i promoció de la figura dels Síndics locals per tal que el màxim 

de gent possible pugui conèixer-la i saber la seva tasca i competències. 

 

El conveni de col·laboració va tenir com a primer fruit una campanya de 

difusió de la Institució del Síndic municipal a través d’un e-mailing 

informatiu que UGT i CCOO van enviar a tots els seus associats durant 

el setembre de 2009.  
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Campanya de comunicació 
“El Síndic t’escolta”  
  

Amb la voluntat d’arribar a tota la ciutadania, el Síndic municipal porta a 

terme anualment campanyes de difusió destinades a donar a conèixer 

la Institució del defensor local.   

 

En aquest sentit, aquest 2009 s’han editat uns pòsters informatius, que 

s’han repartit en punts d’interès per a cada col·lectiu social: mercats 

municipals, escoles, dependències municipals, locutoris, etc.   
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Oficines de proximitat 
 
Aquest 2009 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.  

 

Al setembre, el format de les visites ha canviat lleugerament: el Síndic 

visita l’Associació de Veïns i passeja pel barri visitant comerços i veïns 

per tal de copsar la seva realitat. Un cop feta la visita, s’ofereix la 

possibilitat de realitzar una xerrada oberta a tothom. Aprofitant el 

desplaçament del Síndic al barri, es rep a persones que volen presentar 

una queixa però que no poden desplaçar-se fins a la seu del Síndic, al 

Casal Pere Quart.  
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Acte de presentació 
ciutadana de la memòria del 
Síndic Municipal 

 
250 persones, entre representants polítics i d’institucions i entitats de la 

ciutat, a més de ciutadans i ciutadanes anònims, es van reunir el passat 

1 d’abril a Fira Sabadell per conèixer la visió del Síndic Municipal de 

Greuges de la ciutat. L’acte, que es realitza cada any per aquestes 

dates des de que Josep Escartín és Síndic, pretén apropar a la 

ciutadania les conclusions del defensor local al conjunt de la ciutadania 

després de la realització de la memòria anual. 

 

A banda de la presentació de la memòria al Ple de l’Ajuntament, que va 

tenir lloc a principis de març, el Síndic Municipal creu que és necessari 

aquest acte ciutadà per presentar les conclusions del Síndic Municipal a 

la ciutadania, amb la voluntat de ser propers, de parlar el mateix 

llenguatge de la gent del carrer. 

 

 



 75 

  

 

Acte de celebració del Dia 
Mundial dels Drets Humans  
 

Més de 300 estudiants 

d’entre 10 y 16 anys van 

participar el passat 

desembre en l’acte “Els 

joves amb els Drets 

Humans”, organitzat pel 

Síndic Municipal, en el qual 

representants de diverses escoles i instituts de la ciutat van reflexionar 

sobre els Drets Humans en general i sobre 5 temes en particular: la 

violència, el racisme, l’assetjament, les drogues i la ciutat. 5 estudiants 

han exposat els problemes que, des del seu punt de vista, existeixen al 

món i a la seva realitat i han finalitzat amb una petició conjunta de pau.  

 

Josep Escartín, Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, va recordar 

la importància d’aquests drets universals i la missió que tots tenim de 

garantir el seu respecte. Segons Escartín, “Tots i totes no hem de 

deixar escapar cap oportunitat per promocionar els Drets Humans des 

del nostres dia a dia”. En aquest sentit, va recordar que “les drogues o 

la el racisme o l’assetjament són les amenaces per als Drets Humans 

que existeixen al nostre país i a l’entorn dels joves”. 

 

Després de l’acte amb els estudiants, l’Ararteko (Defensor del Poble 

Basc) Íñigo Lamarca va pronunciar una ponència sobre “la igualtat i 

desigualtat de les minories”, emmarcada en els actes de 

commemoració del Dia Mundial dels Drets Humans organitzats pel 

Síndic Municipal. La ponència va estar moderada per la periodista i 

presentadora del TN Migdia de TV3, Núria Solé.  
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Els alumnes participants a l’activitat del Dia Mundial dels Drets Humans van 

adaptar alguns dels articles de la Declaració Universal dels Drets Humans: 

 

• “Tots els nostres companys i companyes –siguin com siguin- són iguals 

i no ens en riurem d'ells ni els ho farem passar malament. Entenem que 

els covards són els violents”. 

 

• “No discriminarem, ni aïllarem, ni ho farem passar malament a ningú 

per no ser com la majoria. Entenem que tothom - sigui com sigui - és 

persona i company o companya nostre”. 

 

• “No volem que l’assetjament s’instal·li al nostre voltant i que preferim 

estar al costat dels que pateixen agressions per part dels covards que 

de part dels qui agredeixen”. 

 

• “Som conscients que a la gent que ens ven droga no els importem res, 

que per a ells només som una manera fàcil de fer diners. Per això diem 

ben alt: no a les drogues! I en defensa de la nostra vida denunciarem 

com sigui, fins i tot anònimament, a aquella gent que vol destruir la 

nostra vida”. 

 

• “Malmetre l’espai públic fa una ciutat menys agradable. I que som 

conscients de la sort que hem tingut en néixer en una ciutat com 

Sabadell i no a altres parts del món. Sabem que la ciutat és de tothom i 

per això la respectarem". 
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FòrumSD  
 

 

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha estat escollit per 

unanimitat, durant el 2009, president del FòrumSD, l’associació dels 

Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.  

 

Com a president de l’associació, el Síndic Municipal ha participat en 

nombrosos actes i reunions per promocionar la Institució arreu de 

Catalunya.  
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