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El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha convidat a participar en
la seva memòria anual a l’escola Xalest.

Xalest és un centre d’educació especial en el nivell de secundària que
atén a

alumnes

que

per

les

seves

dificultats

i

necessitats

d’aprenentatge precisen, en un moment concret de la seva escolaritat,
un suport específic que contempli l’alumne de forma i integral, amb un
currículum adaptat i una atenció i orientació personalitzades, l’alumne, a
partir de les assignatures de tecnologia i visual i plàstica inicia una
formació professionalitzadora en disseny, serigrafia i estampació.

Xalest és també un centre especial de treball on treballen persones amb
discapacitat psíquica en la producció i distribució de material serigrafiat i
estampat.

Des de Xalest es fa un treball molt original i qualitatiu. Centren la seva
feina en els principis de “Dignitat personal i qualificació professional”.
Treballen per a totes les persones, entitats i empreses que reconeixen
en la seva feina un producte exclusiu de qualitat i alhora participen del
valor social afegit.
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"L’ètica i els valors a l’administració pública és per a la gent que vulgui
dignificar la seva feina i donar un bon servei. I, per tant, és a les feines
més quotidianes, del dia a dia, a on podem demostrar, precisament,
Aquest tipus de comportament "

Àngel Castiñera
“Valors i administració pública”. Jornades de Formació FòrumSD, Girona 2009.

La institució del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell va néixer amb
la voluntat de dotar a la ciutadania d’una figura independent que vetllés
pels seus drets i interessos, que fos capaç de treballar amb
l’Ajuntament per a fer d’aquest una millor Administració Pública
Aquest és l’objectiu, que tant jo com l’equip de l’Oficina del Síndic,
intenta aconseguir, dia a dia, mitjançant l’atenció i l’assessorament als
ciutadans/es, mitjançant les resolucions, les actuacions d’ofici, els
tallers d’Educació en Valors als centres educatius i la promoció dels
drets humans.
I, per què una millor Administració? Doncs per la ciutadania, perquè té
dret a ser escoltada; a que algú els situï en el centre de les seves
preocupacions i motivacions; a que se la faci participar en tots aquells
assumptes rellevants; a ser tinguda en compte a l’hora de la presa de
decisions; a que se li facilitin els tràmits; a que se li motivin i expliquin
les decisions i resolucions que li afecten; a que l’Administració realitzi la
seva tasca de forma imparcial, transparent, àgil, eficaç i eficient.
Per tot això, perquè la ciutadania té dret a una bona administració, any
rera any, el meu equip i jo hem recomanat i promogut canvis a
l’Ajuntament.
Aquest informe l’ha fet possible l’Oficina del Síndic, però també les
dones i els homes que han confiat en aquesta Institució, fent-me/ fentnos evolucionar amb les seves queixes, dubtes i peticions.
Dins d’aquest marc, de millora conjunta i permanent, us presento
l’informe de l’any 2010.
Josep Escartín
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
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Atencions i assessoraments
Durant l’any 2010, des de l’Oficina del Síndic s’han fet un total de 912
atencions als ciutadans i ciutadanes.
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En els següents gràfics es veu l’evolució soferta en els últims anys,
comprovant que any rera any s’ha incrementat el nombre d’atencions i
assessoraments realitzats.
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Expedients oberts al 2010
L’any 2010, s’han obert 127 expedients, 7 menys que l’any 2009, 43
menys que l’any 2008, 13 menys que l’any 2007 i 4 més que l’any 2006.
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A continuació veiem la comparativa d’expedients oberts al 2010
respecte als quatre anys anteriors: primer per mesos i, a la pàgina
següent, el total anual.
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Canals d’entrada de les
queixes
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 es cregui oportuns.

El següent gràfic mostra els diferents canals d’entrada de les queixes o
reclamacions. La majoria d’elles (74%) entren de forma personal, és a
dir, els ciutadans/es acudeixen a l’Oficina i exposen la seva queixa, o
mitjançant el correu electrònic (17%). D’altre banda, cal destacar que un
6% entren a través de les Oficines d’atenció ciutadana dels diferents
Districtes que hi ha a la ciutat.
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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 127 expedients oberts
d’enguany segons els districtes de la ciutat. Cal destacar que un 22%
provenen de ciutadans/es de fora de Sabadell.
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Dels 127 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 gràfic compara els expedients oberts del 2006 al 2010,
segons la seva temàtica:
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Aquest quadre mostra els nombre d’expedients oberts durant els últims
cinc anys i les matèries sobre les que versen.
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Aquest quadre mostra l’estat de tramitació dels expedients que s’han
obert l’any 2010.

SERVEI
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127

Resolucions
Durant l’any 2010, el Síndic ha resolt 126 queixes. Els dos gràfics
següents volen reflectir els tipus de resolucions fetes durant l’any 2010.
Destacar l’alt percentatge d’expedients resolts durant la tramitació, que
són aquells expedients que l’Ajuntament soluciona a favor del
ciutadà/na abans que el Síndic faci la seva resolució.
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El quadre següent compara els expedients oberts, els expedients
resolts, les recomanacions fetes i les atencions realitzades de tots els
anys (2006, 2007, 2008, 2009 i 2010).

Expedients oberts
Expedients resolts
Recomanacions
Atencions

2009 2008
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2007 2006
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TOTAL 5 ANYS
567
530
117
3100

El quadre que tenim a la següent pàgina mostra les resolucions fetes el
2010, en funció de l’any en què es va iniciar l’expedient, de la matèria i
del tipus de resolució.
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TOTALS

Recomanacions
Finalment, aquest quadre i aquest gràfic mostren les recomanacions
que ha realitzat el Síndic durant l’any 2010 per matèries.

SERVEI

RECOMANACIÓ

Altres tem es
Altres Ens
Generalitat
Estat
Altres Ens

3
1

Espai Públic
Participació, atenció i relacions ciutadanes
Convivència

3
2
2
2

Educació
Salut
Ser veis Socials
Assessoria Jurídica
Com erç i Turism e
Gestió de la inform ació
Tr ibuts i altr es im postos

4
4
13
2
7
1

M ultes
Altres tributs i im postos
Seguretat Ciutadana
SERESA
Llicències
Oficina Municipal d'Habitatge
Sos tenibilitat i Gestió d'Ecos isteme s
Ur banisme
TOTAL

44
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Consideracions inicials
Per tal de facilitar la comprensió de l’Informe del Síndic, és 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 consten aquells serveis que, pel seu volum de queixes
o per la importància o peculiaritat d’aquestes, el Síndic creu
convenient esmentar.

•

L’anàlisi de cada servei es fa utilitzant l’explicació de les
queixes més representatives i que millor exemplifiquen les
situacions i problemàtiques que es donen en cada un d’aquests.
Totes les queixes que s’anomenen en l’Informe es varen
resoldre durant l’any 2010. No es tracten, en canvi, queixes que
estan en tràmit, suspeses, desistides o arxivades, en data 31 de
desembre de 2010.
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De les 127 queixes que el Síndic ha obert l’any 2010, 28 es refereixen a
l’Àrea de Serveis Centrals. Si comparem aquesta xifra amb les dels
anys anteriors

(40 l’any 2009 i 48 l’any 2008), es comprova que

l’evolució decreixent iniciada el 2009 es consolida l’any 2010, amb 12
queixes menys que l’any 2009 i 20 menys que l’any 2008.

Aquesta davallada es deguda, principalment, a la disminució de queixes
que es refereixen a la Secció de Multes. Així, l’any 2009 es van rebre 23
queixes referides a aquesta Secció, mentre que aquest any se n’han
rebut tan sols 6, és dir, 17 menys que l’any 2009, 18 menys que l’any
2008 i 28 menys que l’any 2007. D’aquesta manera, tot i que alguns
Serveis han augmentat moderadament, com és el cas de Gestió
Tributària (passa de 3 queixes l’any 2009 a les 8 queixes del 2010), o
sensiblement, com és el cas de Seguretat Ciutadana (passa de 7
queixes l’any 2009 a 9 queixes el 2010), el còmput global de tota l’Àrea
continua essent decreixent en nombre de queixes. També cal destacar
que tan Assessoria Jurídica com Recaptació és mantenen en el mateix
nombre baix de queixes que l’any anterior,

2 queixes i 1 queixa,

respectivament.

D’altre banda, pel que fa al nombre de recomanacions, l’Àrea de
Serveis Centrals continua essent la que més en té. Efectivament, 25 de
les 44 recomanacions tenen com a destinataris alguns dels Serveis que
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s’inclouen en aquesta Àrea. En particular, cal destacar que 13
recomanacions van dirigides al Servei de Seguretat Ciutadana, pel que
fa a actuacions o no actuacions relacionades amb multes de trànsit.
També la Secció de Multes i el Servei de Gestió Tributaria acumulen
plegades 8 recomanacions, 4 cada per òrgan.

Pel que fa als tipus de resolucions rebudes per aquesta Àrea, 15 són
estimatòries dels interessos dels ciutadans/es, 12 desestimatòries i 3 es
varen resoldre durant la tramitació. De les estimades, ressalten les 9
referides al Servei de Seguretat Ciutadana, altre cop, per actuacions o
no actuacions en matèria de multes de trànsit.

1.1.

ASSESSORIA JURÍDICA

Re sol t du r a n t
t r ami t a ci ó
50 %

Est i m a de s
5 0%

El Servei d’Assessoria Jurídica té com a tasques principals la
coordinació general dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Sabadell,
l’assessorament jurídic general i la representació i defensa d’aquest i
del seu personal en judici. Dins d’aquestes competències genèriques, hi
trobem la tramitació i resolució dels expedients de responsabilitat
patrimonial, que els ciutadans/es demanen a l’Ajuntament perquè
consideren que alguna de les seves actuacions o no actuacions els ha
perjudicat.
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Les queixes referides als esmentats expedients de responsabilitat
patrimonial giren al voltant de dos grans problemàtiques. La primera,
consisteix en la manca de conformitat amb la resolució de l’Ajuntament,
quan aquesta nega l’existència de l’esmentada responsabilitat.

La

segona, i la més habitual, el retard en la tramitació dels expedients, és a
dir, el temps que tarda l’Administració per resoldre sobre si hi ha hagut
responsabilitat o no.

El retard en la tramitació i resolució dels expedients de responsabilitat
patrimonial de l’Administració és justament el motiu de dues queixes
(núm. 2009SDGR00102 i 2010SDGR00034) resoltes el 2010. Així, en
ambdós casos, les persones interessades

adduïen que després

d’haver transcorregut molt de temps des que havien presentat les
corresponents reclamacions de responsabilitat, concretament, per
caigudes a la via pública, l’Ajuntament encara no les havia resolt.

Segons la Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i
procediment administratiu comú, els procediments de responsabilitat
patrimonial s’han de resoldre en un termini màxim de 6 mesos, en cas
contrari, neix la figura del silenci administratiu que, en aquest cas, és
negatiu. El Síndic va comprovar que el temps de tramitació excedia amb
escreix del permès legalment. De fet, en el segon dels casos
esmentats, des de l’inici de l’expedient fins a la resolució d’aquest van
transcórrer més de dos anys, quadruplicant, d’aquesta manera, el
termini màxim permès. Tot i així, en aquest cas, l’Ajuntament va
resoldre el procediment abans de que el Síndic dictés resolució i, per
aquest motiu, es va resoldre en tràmit.

D’altre banda, cal tenir en compte que la responsabilitat de l’esmentada
tardança no tan sols és del servei encarregat de resoldre, en aquest
cas, Assessoria Jurídica, sinó també del Servei de Manteniments de Via
Pública, que és el servei que ha d’emetre l’informe tècnic necessari per
a resoldre els expedients de responsabilitat patrimonial en els casos de
caigudes a la via pública. Aquest informe s’acostuma ha emetre tard,
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cosa que provoca un efecte dominó alentint encara més el procediment.
Com a exemple d’aquesta situació, es pot agafar la queixa a la qual ens
estàvem referint, la 2010SDGR00034. En aquesta, el termini que triga
el Servei de Manteniments de Via Pública en emetre l’informe és de
més d’1 any, a comptar de la data en què l’interessat sol·licita la
pràctica de les proves.

La situació s’agreuja, i pot produir indefensió i generar altre cop
responsabilitat, si l’Ajuntament tarda més d’1 any en determinar que
l’espai on ha tingut lloc la caiguda objecte de la reclamació, no és de
titularitat municipal, cosa que succeí en la queixa 2009SDGR00102. No
es pot oblidar que les persones que opten per iniciar aquest
procediment, en molts casos, han sigut víctimes d’una caiguda que els
ha repercutit a nivell físic i psíquic i, retardar el procediment mitjançant
el qual es poden rescabalar d’aquests danys, provoca un greuge que
l’Ajuntament no ha de permetre.

En conseqüència, el Síndic va estimar la queixa i va recordar a
l’Ajuntament el deure que té de resoldre sempre de forma expressa i
dins el termini legalment establert, i li va recomanar que dotés, als
serveis implicats en els procediments de responsabilitat patrimonial,
dels mitjans personals i materials necessaris per a l’acompliment dels
deures i obligacions legals.
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1.2.

RECAPTACIÓ (SERESA)

Desestimades
50%

Estimades
50%

El Servei de Recaptació s’encarrega de cobrar els diferents ingressos
municipals. D’aquests es poden destacar aquells que provenen de la
liquidació dels tributs locals (impostos, contribucions especials i taxes) i
els que són fruit de la imposició de multes i sancions administratives.
D’altre banda, aquest Servei també duu la gestió i tramitació dels
procediments de constrenyiment de tots aquells deutes que no s’hagin
pagat en període voluntari.

Referida a aquest Servei, cal destacar la queixa 2008SDGR00119, que
versa sobre les problemàtiques que s’originen quan l’obligat tributari
mor. En aquest cas, l’Ajuntament reclamava el pagament de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l’any 2004 al fill de
l’obligada tributaria, la qual havia mort a finals del 2002.

Segons el Reglament general de recaptació (Real Decret 1684/1990)
que estava en vigor en aquell moment, quan l’obligat tributari moria, la
gestió recaptadora continuava amb els seus hereus i, en el seu cas,
legataris, excepte en el casos de sancions administratives, que
s’extingien automàticament pel principi de responsabilitat. Per tal que
aquesta subrogació es produís calien, però, dos requisits: la constància
de la defunció de l’obligat i la notificació al successor requerint-li el
pagament del deute tributari en el termini previst per a fer l’ingrés en
període voluntari.
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En aquest cas, l’Ajuntament tenia constància de la defunció de
l’obligada tributaria, tal i com es reconeixia en l’informe que aquest va
enviar al Síndic, però, en cap moment, va notificar al successor. De fet,
com constava en l’expedient, des del principi (abril del 2004) fins a la
última reclamació del deute, que té lloc el 2010, l’Ajuntament va
continuar notificant a la difunta i al domicili d’aquesta.

Per tot l’esmentat, el Síndic va considerar que l’Ajuntament no havia
seguit el procediment establert per a poder reclamar el deute de
l’obligada difunta al seu fill. D’altre banda, en no haver-se notificat
correctament la subrogació del deute al successor, la reclamació del
pagament d’aquest havia prescrit, ja que havia transcorregut el termini
de 4 anys establert en la Llei General Tributaria.
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1.3.

GESTIÓ TRIBUTARIA
IMPOSTOS)

Renúncia
20%

(TRIBUTS

I

ALTRES

Estim ades
20%

Arxiu
20%

Desestimades
40%

El Servei de Gestió Tributaria té encomanada la tasca de gestionar la
majoria de tributs municipals i alguna taxa. Aquests tributs són l’Impost
de Béns Immobles, l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i les Taxes de
Residus i les de Guals.

El Síndic ha pogut constatar, en diferents ocasions, el desconeixement
que la ciutadania té aquest àmbit. Efectivament, algunes persones no
saben els fets que generen el naixement de tribut; de l’existència
d’algunes

bonificacions

i/o

exempcions;

la

documentació

que

necessiten presentar; quan els tributs són exigibles; per a què
s’utilitzen; la diferència entre uns i altres; entre d’altres qüestions.

Un exemple molt il·lustratiu que, a més, ha sigut objecte de consulta i de
queixa al Síndic, amb la queixa 2010SDGR00007, és el cas de la Taxa
per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
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pública per a aparcament, càrrega i descàrrega (Taxa 4.1). Sovint es
creu que per no haver demanat la corresponent llicència de gual no cal
fer efectiva la taxa. La cara de sorpresa és gran quan s’explica a la
persona queixant que, el simple fet d’entrar el vehicle al garatge a
través de la vorera, implica un aprofitament especial, més intensiu, de la
vorera, del domini públic i, això, permet a l’Ajuntament demanar la
corresponent taxa.

Durant el 2009 i 2010, l’Ajuntament va dur a terme una regularització de
l’esmentada taxa, fent, amb aquest motiu, una activitat investigadora en
què comprovava tots aquells guals de la ciutat que no s’estaven
cobrant. Com a resultat d’aquesta, es va sol·licitar a moltes persones el
seu pagament. El Síndic no va considerar adequat que es reclamessin
els imports meritats amb data anterior a l’esmentada regularització, tot i
estar permès per la Llei General Tributaria amb un límit, però, de 4
anys. Per aquest motiu, va recomanar que les esmentades taxes es
comencessin ha liquidar a partir de la regularització, és a dir, a partir del
dia que l’Ajuntament s’adonava que la taxa no s’havia pagat, i així ho
hagués notificat a la persona afectada.

Un altre tema objecte de queixa recurrent, és l’aplicació d’algunes
exempcions

i

bonificacions,

com

s’adduïa

a

les

queixes

2010SDGR00026 i 2010SDGR00059. En aquesta última, com a prova
del desconeixement existent en aquesta matèria, el ciutadà al·legava
que l’Ajuntament de Sabadell no reconeixia cap bonificació de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica per aquells que tenien un motor
híbrid o bimodal, cosa que no era certa. Així, l’art. 2.2.a) de l’Ordenança
Fiscal 2.3 reguladora de l’IVTM establia i estableix una bonificació del
75% a favor dels titulars d’aquests vehicles.

La problemàtica en aquest cas, venia pel fet que, en la majoria dels
casos, no són els ciutadans/es qui es donen d’alta d’aquest impost, sinó
que són els propis concessionaris de vehicles que ho fan i, aquests, no
demanen l’esmentada bonificació.

Per

aquest

motiu,

alguns/es
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obligats/des tributaris creuen que no existeix la bonificació. A resultes
d’aquesta situació, alguns/es no arriben mai a gaudir de les
bonificacions i exempcions a les quals tenen dret, i alguns les
gaudeixen anys després del què els hi corresponia, si ho haguessin
sabut.

Una altre creença entre els/les obligats/des tributaris

és que

l’Ajuntament aplica les bonificacions i exempcions d’ofici, o sigui, sense
necessitat de ser sol·licitades. En aquest sentit, cal dir que el sistema de
bonificació i exempció pregada (sol·licitada) l’estableix el mateix Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que, a més, dóna
força llibertat als municipis perquè, mitjançant les corresponents
ordenances

fiscals,

regulin

la

majoria

d’aspectes

d’aquestes

bonificacions i exempcions. En conseqüència, l’Ajuntament de Sabadell
en les seves ordenances fiscals estableix que les bonificacions i
exempcions han de ser demanades per l’interessat, fet, altrament,
comprensible ateses les singularitats de cada cas. Aplicar-les d’ofici
d’un bon inici provocaria una tasca desmesurada d’investigació a
l’Administració, i és de difícil execució i gestió.

Un cop dit això, es comprova la informació que proporciona
l’Ajuntament de Sabadell per tal que la ciutadania s’assabenti de
l’existència d’aquestes

bonificacions

i exempcions als

diferents

impostos. La informació que s’ofereix a través de la pàgina web de
l’Ajuntament és completa i acurada. Tot i així, el Síndic creu que seria
convenient informació més didàctica i en format paper, per aquella gent
que no pot accedir regularment a Internet o que no sap navegar-hi i, per
tant, que no sap buscar informació o tràmits a través d’aquest suport
telemàtic.

Sense sortir d’aquest àmbit de queixes, no es vol perdre l’oportunitat de
comentar la queixa 2010SDGR00026. En aquesta, un veí adduïa que
l’Ajuntament havia negat al seu fill discapacitat l’exempció contemplada
en l’art. 93.1.e) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
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Locals de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, tan per a vehicles
conduïts per a persones amb discapacitat com pels destinats al seu
transport. El motiu que va al·legar l’Ajuntament, per aquesta denegació,
fou que el pare constava com a conductor principal del vehicle en la
pòlissa d’assegurança del vehicle, i el fill, que és qui tenia la
discapacitat,

com

a

conductor

ocasional.

Aquest

fet,

segons

l’Ajuntament, demostrava que el vehicle no seria utilitzat de forma
exclusiva pel discapacitat, tal i com exigeix el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

Efectivament, l’esmentada norma supedita el gaudiment de l’esmentada
exempció al fet que el vehicle estigui matriculat a nom del discapacitats
i que sigui per al seu ús exclusiu. A més, estableix que l’exempció
s’aplicarà tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
als destinats al seu transport. A part d’aquests requisits, la Llei no diu
res més, deixant la seva concreció a les ordenances fiscals municipals.
L’Ordenança Fiscal 2.3 de Sabadell que regula l’Impost en qüestió, a
part de repetir el que diu el TRLRHL, afegeix que serà necessari, per a
gaudir de l’exempció, que els interessats justifiquin la destinació del
vehicle i s’aportarà el certificat on hi consti el grau de discapacitat emès
per l’ens competent. Així, ni en el Text refós ni en l’Ordenança hi consta
el requisit d’aportar la pòlissa d’assegurança per acreditar l’ús exclusiu
del vehicle. Per aquest motiu, el Síndic va considerar que aquest
requisit s’hauria de preveure en l’Ordenança Fiscal per a poder-se
exigir, i més, quan podia ser un motiu d’exclusió del gaudi de
l’esmentada exempció.

D’altre banda, tot i que hi ha altres municipis que també requereixen
que s’aporti la pòlissa d’assegurança per demostrar l’ús exclusiu del
vehicles, també n’hi ha molts d’altres que no el requereixen, que només
demanen el certificat del grau de

discapacitat i una declaració

responsable d’ús exclusiu del vehicle per al discapacitat.
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El Síndic va considerar que el fet que en la pòlissa hi sortís com a
conductor principal el pare i com ocasional el fill, no vol dir que el
vehicle no es destini exclusivament a l’ús d’aquest o al seu transport,
més quan el pare tenia altres tres cotxes al seu nom i pels quals
tributava per l’Impost de vehicles. De fet, la jurisprudència ja s’ha
pronunciat en múltiples ocasions sobre què significa ‘ús exclusiu’.
Segons aquesta, implica l’obligació de destinar el vehicle només a
assumptes relacionats amb la persona discapacitada. Exigint, una part
de la jurisprudència, que la persona discapacitada sempre estigui dins
el vehicle quan aquest circuli, excepte casos justificats en què es
demostri que el desplaçament era per necessitats d’aquest.

Per tot això, el Síndic considera que exigir la pòlissa d’assegurança, a
més de ser un requisit que no està previst en cap norma, ni tan sols en
la pròpia ordenança fiscal municipal, dificulta en accés el gaudi de
l’esmentada exempció. Així, la norma només exigeix el seu ús exclusiu,
cosa que es pot aconseguir lligar mitjançant una simple declaració
responsable i, si es demostra que no s’utilitza de forma exclusiva, no
només es perd el dret d’exempció, sinó també que s’ha d’iniciar el
corresponent procediment sancionador, de conformitat amb la Llei
General Tributaria.
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1.3.1 Especial referència a la Secció de Multes
Su s p è s
10 %

N o a d mè s
1 0%

D e s e s t i ma d e s
50%

E s t i ma d e s
30%

Ubicada orgànicament dins del Servei de Gestió Tributaria, la Secció de
Multes duu la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de
trànsit de l’Ajuntament de Sabadell.

Les multes de trànsit són un dels motius de queixa que provoca
l’actuació del Síndic amb més freqüència, per aquest motiu, el Síndic
vol fer una especial referència a la Secció de Multes. Com ja es va fer
en la memòria de l’any passat, per una millor comprensió d’aquest tipus
de queixes, el Síndic distingeix aquelles queixes en què el motiu es
basa en un defecte de forma, de procediment administratiu, d’aquelles
en què el motiu de queixa s’origina per una actuació o no actuació de la
Policia Municipal. Les primeres s’analitzen

a continuació, dins del

Servei de Gestió Tributaria, dividides en diferents apartats, mentre que
les segones s’analitzen en el Servei de Seguretat Ciutadana.

1.3.1.1 Deure d’identificar conductor responsable
L’art. 72.3 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial, en la seva versió anterior, establia que
el titular del vehicle amb el qual s’hagués comès una infracció,
degudament requerit per aquest motiu, tenia el deure d’identificar
veraçment al conductor responsable de la infracció. Aquest mateix
precepte afegia que, si aquest incomplís aquesta obligació, sense
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causa justificada, serià sancionat pecuniàriament com a autor d’una
infracció molt greu.

Tal i com deia l’esmentat article, no hi havia d’haver cap dubte de que
era aquell vehicle, i no cap altre, amb el qual s’havia comès la infracció.
I, a més, no hi podia haver cap dubte que la infracció s’havia comès,
cosa que només es pot aconseguir amb una prova irrefutable que ho
demostri, com ara amb una prova fotogràfica, a imatge i semblança de
la fotografia que fan els radars que mesuren la velocitat dels vehicles.

D’altre banda, l’art. 130 de la Llei règim jurídic de les Administracions
Públiques i procediment administratiu comú, estableix que només
podran ser sancionades per fets constitutius d’infracció administrativa
les persones físiques i jurídiques que resultin responsables d’aquestes,
encara que sigui a títol de simple inobservança.

Finalment, cal destacar que l’art. 14 del Reglament del procediment
sancionador en matèria de trànsit diu que les denuncies fetes pels
agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit tindran valor
probatori respecte dels fets denunciats, sens perjudici del deure
d’aquests d’aportar tots els elements de prova que siguin possibles
sobre el fet denunciat, i de les proves que en defensa dels respectius
drets i interessos puguin assenyalar o aportar els propis denunciats.

Tot i així, la presumpció de veracitat és una presumpció iuris tantum, és
a dir, que admet prova en contra. A més, la presumpció és només sobre
els fets plasmats en l’acta o la butlleta. Finalment, no es pot oblidar la
segona part del precepte transcrit, sovint oblidat. Els agents tenen el
deure d’aportar tots els elements de prova possibles que ratifiquin el fet
denunciat.

Per

a poder

conjuminar tots tres articles, el Síndic destaca la

importància cabdal de provar irrefutablement que la infracció s’ha
comès i que s’ha comès amb aquell vehicle. Del contrari, en cas d’error,
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s’estaria sancionant a algú d’una infracció que no ha comès, o s’estaria
obligant a aquesta persona a una cosa impossible, identificar algú
inexistent.

Una queixa il·lustrativa d’aquesta problemàtica és la 2010SDGR00003.
El ciutadà es sentia agreujat pel fet que l’Ajuntament li havia posat una
multa per parlar pel mòbil, cosa que ell negava rotundament, dient que
ell en aquella hora estava dinant a casa seva, en un municipi que no era
Sabadell i que no acostumava a anar-hi sovint. A més, també adduïa
que en la denúncia posava que el seu cotxe era negre, quan el seu era
blau elèctric, color difícil de confondre i més a plena llum del dia, i que
era una dona qui conduïa, quan el senyor al·legava que només ell
agafava aquell cotxe.

Després d’al·legar que ell no podia haver

fet aquella infracció,

l’Ajuntament li va dir que, si ell no havia estat, havia d’identificar el
conductor responsable, i que si no ho feia, li imputarien la infracció molt
greu de no identificar el conductor responsable.

Davant d’aquest situació d’indefensió, el Síndic va estimar la queixa en
considerar que l’Ajuntament hauria d’haver aportat una prova irrefutable
de la infracció per a poder imputar la infracció per negativa en identificar
el conductor responsable. D’altre manera, es podria estar obligant a
admetre una infracció no comesa (ni demostrada), o a identificar algú
inexistent, o a imputar a una persona de la infracció de no voler
identificar, quan simplement no pot perquè no existeix ningú.

1.3.1.2 Notificació
El ciutadà de la queixa 2009SDGR00116 addueix que l’Ajuntament li
havia posat una multa, tot i identificar al conductor responsable que
aquell dia duia el cotxe. Segons l’Ajuntament aquesta identificació es va
fer fora del termini legal establert i, per tant, ja no s’estava a temps
d’imputar la infracció a un altre. Com a defensa, el ciutadà va al·legar
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que ell el va identificar tan aviat com es va assabentar de la multa, és a
dir, quan va rebre la única notificació que havia rebut fins llavors.
L’Ajuntament al·legava, però, havia intentat notificar en dues ocasions
en el domicili i, posteriorment, va fer-ho mitjançant edictes al Butlletí
Oficial de la Província.

Recentment, el Tribunal Constitucional ha endurit el sistema de
notificació, regulat en la Llei règim jurídic de les Administracions
Públiques i procediment administratiu comú, en els procediments
sancionadors, demanant a l’Administració que acrediti una activitat
indagadora per tal d’esbrinar el domicili del denunciat/da i practicar una
notificació personal, considerant la notificació edictal com un mitjà
excepcional.

Així, la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) considera que les
garanties de l’art. 24 de la Constitució Espanyola i, concretament, el
dret a la defensa i a ser informat de l’acusació, que implica que aquest
sigui emplaçat o que li sigui notificada degudament la incoació del
procediment, són d’aplicació al procediment administratiu sancionador.
Segons aquest, només així podrà gaudir d’una efectiva possibilitat de
defensa contra la infracció que se li imputa de forma prèvia a la
resolució sancionadora de l’Administració. Per aquest motiu, el TC
exigeix que la notificació al denunciat sigui personal, sempre que sigui
factible, i que la notificació edictal és, com diu literalment “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 extremar-se las gestiones en averiguación del paradero
de sus destinatarios por los medios normales, de manera que la
decisión de notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de
razonabilidad que conduzcan a la certeza, o al menos a una convicción
razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación’ (STC
128/2008, de 27 octubre de 2008).
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En l’esmentat cas, el senyor no va rebre la incoació del procediment
sancionador, element clau per exercir el dret de defensa. Quan va rebre
la primera notificació, el període d’al·legacions ja havia transcorregut,
però ràpidament (tres dies després) va adduir la seva innocència i va
identificar el conductor responsable. No té cap mena de sentit pensar
que l’esmentat senyor, sabent les dades que permetien la identificació
del conductor, s’esperés a al·legar-ho. L’arrel del problema va ser que
no es va aconseguir la notificació personal i, per tant, aquest no va tenir
constància de la incoació de l’esmentat procediment. Aquesta manca de
notificació, és motiu suficient per ser considerada una causa justificada
el no identificar el conductor en el seu moment procedimental, sinó de
fer-ho quan en va tenir coneixement, en la fase de recurs. No es pot
oblidar que l’anterior art. 72.3 del Text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial deia que el titular o
l’arrendatari del vehicle amb el que s’hagués comès una infracció,
degudament requerit, tenia el deure d’identificar veraçment al conductor
responsable de la infracció. L’incompliment d’aquest deure en el tràmit
procedimental oportú, sense causa justificada, implicaria que aquest
seria sancionat pecuniàriament com a autor de la infracció molt greu
prevista en l’art. 65.5.i) del mateix text. En aquest cas, el Síndic va
considerar, que la deficient notificació de la incoació del procediment
sancionador, era aquesta causa justificada per la qual no va identificar
en el moment que pertocava.

Per tot això, el Síndic opina que en el moment en què rep la primera
notificació, en la fase de recurs, que és quan l’Ajuntament té
coneixement que el ciutadà no és l’infractor, s’hauria d’haver suspès el
procediment sancionador en contra l’esmentat senyor i haver-lo iniciat
contra el conductor. D’altre banda, cal recordar que l’art. 130 de la Llei
règim

jurídic

de

les

Administracions

Públiques

i

procediment

administratiu comú impedeix sancionar algú que no sigui responsable
de la infracció comesa, encara que sigui a títol de simple inobservança.
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1.3.1.3 Manca de resolució expressa en els expedients
sancionadors i mala utilització de la figura del silenci
L’Ajuntament, sempre i en tot cas, té l’obligació de resoldre
expressament i notificar dins del termini, tal i com estableix l’art. 42 de la
Llei règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment
administratiu comú. En cas que no ho faci, neix la figura del silenci
administratiu. Aquesta figura, que no deixa de ser un acte presumpte,
existeix a favor dels drets dels ciutadans/es, i no com a mecanisme a
favor de l’Administració perquè eludeixi els seus deures. El silenci, com
és sabut, té dos sentits amb conseqüències diferents. Si el sentit és
positiu, aquest té la consideració d’acte finalitzador del procediment, i la
resolució expressa posterior mai pot ser desestimatòria, només pot ser
confirmatòria del sentit del silenci. En canvi, en el cas de ser negatiu,
aquest no té la consideració d’acte finalitzador del procediment, i la
resolució expressa posterior no està vinculada pel sentit negatiu del
silenci, podent ésser, d’aquesta manera, estimatòria o desestimatòria.
L’efecte que produeix aquesta regulació és que, en aquells casos de
silenci negatiu, en què hi ha una absència de resolució expressa, el
procediment no es resol, quedant inacabat. És a dir, en aquests casos,
l’acte no posa fi a la via administrativa ni adquireix fermesa. Aquest fet,
té com a efecte més rellevant la impossibilitat de poder executar la
sanció administrativa.

Alguna cosa similar li va passar a un ciutadà de Sabadell. Efectivament,
l’esmentat senyor va ser multat, però creient que ell no havia comès la
infracció va presentar un recurs de reposició que mai va ser contestat.
L’esmentat senyor no va saber res més de la multa fins que se li va
embargar el compte corrent. En queixar-se, l’Ajuntament va al·legar que
el procediment estava resolt per silenci negatiu i, com que no havia
pagat, se li havia embargat el compte.
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El Síndic va resoldre que l’Ajuntament no havia seguit el procediment
legalment establert perquè no havia resolt expressament l’esmentat
recurs, i perquè havia executat una sanció que no era ferma. Com a
conseqüència, el Síndic va considerar que s’havia causat indefensió al
ciutadà. Per aquest motiu, va recomanar l’anul·lació de la multa i el
retorn de l’import pagat per aquest concepte.

1.3.1.4 Irregularitats no invalidants
Segons l’art. 63.2 de la Llei 30/92 règim jurídic de les Administracions
Públiques i procediment administratiu comú, el defecte de forma només
determinarà la anul·labilitat quan l’acte no disposi dels requisits formals
indispensables per arribar al seu fi o quan produeixin indefensió als
interessats.

La ciutadana de la queixa 2008SDGR00159 feia constar que en la
denuncia de infracció, no hi constava el número del carrer on s’havia
produït presumptament la infracció ni el tipus de infracció que es
considerava (molt greu, greu, lleu). L’Ajuntament va rectificar i en la
següent notificació ja havia esmenat aquests defectes.

El Síndic va recordar que la jurisprudència ha dit extensament que no
tots els defectes són susceptibles de produir l’anul·lació d’un acte, que
només ho seran aquells que realment produeixin una clara indefensió
en l’interessat. En aquest cas, la senyora va ser coneixedora de l’inici
del procediment sancionador i va poder fer ús de tots els mitjans de
defensa que contempla l’ordenament (al·legacions, vista de l’expedient,
recurs de reposició,...), per aquest motiu, es va considerar que els
esmentats defectes eren meres irregularitats no invalidants, que no van
produir indefensió a l’esmentada senyora.
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1.4.

SEGURETAT CIUTADANA

Resolt dur ant
tramitació
7%
Desestim ades
21%

Suspès
7%

Estimades
65%

L’atenció ciutadana en matèria de seguretat ciutadana, la Policia
Municipal, el dipòsit de detinguts, el dipòsit de vehicles, l’educació i la
seguretat vial i la protecció civil es gestionen a través del Servei de
Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell.

A continuació es tracten aquelles queixes que, fent referència a multes
de trànsit, el motiu s’origina en l’actuació o no actuació de la Policia
Municipal. Per a facilitar-ne l’anàlisi s’ha dividit en diferents apartats.

1.4.1. Deure d’aportar prova del fet infractor
Tant el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial (art. 75 del RDL 339/1990) com el Reglament del
Procediment sancionador en matèria de trànsit

(art. 14 del RD

320/1994), reconeixen la presumpció de veracitat dels agents de
l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, però, al mateix temps,
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també estableixen el deure d’aquests d’aportar tots els elements de
prova que sigui necessaris sobre el fet infractor. Aquest deure, sovint,
es menysprea, cosa que pot produir indefensió i perjudicis a la
ciutadania.

Aquesta és la raó esgrimida per les queixes 2009SDGR00119,
2010SDGR00013,

2010SDGR00018,

2010SDGR00031

i

2010SDGR00060, entre d’altres.

Els perjudicis poden incrementar-se en aquells casos en què la grua
municipal

intervé

i

retira

el

vehicle

(entre

d’altres,

queixes

2010SDGR00013, 2010SDGR00060 i 2009SDGR00119). L’Ajuntament
no té llibertat absoluta per utilitzar la grua municipal, sinó que la seva
actuació està regulada en el Text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial

(art. 85 del RDL

339/1990) i en l’Ordenança de Circulació de Sabadell (art. 18). Quan
l’estacionament del vehicle constitueixi perill, causi greus pertorbacions
a la circulació de vehicles o vianants o deteriori algun servei o patrimoni
públic són alguns dels motius pels quals l’Ajuntament pot retirar el
vehicle i dur-lo al dipòsit municipal. Com es pot observar, l’apreciació de
que s’està davant d’un d’aquests supòsits és de valoració subjectiva.
Ens trobem davant de conceptes jurídica indeterminats, com és el cas
de perill o de greu pertorbació. Però encara que siguin d’apreciació
subjectiva, l’Administració no té la discrecionalitat d’elegir entre un
resultat o un altre, ans el contrari, només podrà retirar el vehicle que
estigui estacionat en un dels supòsits establerts legalment.

Per aquest motiu, per demostrar que l’Administració no s’està
comportant de forma discrecional o, en els pitjors dels casos,
arbitràriament, i perquè la retirada de vehicle és un mesura molt
perjudicial, en què s’està privant de l’ús temporal d’un bé de propietat
privada, encara és més important i rellevant la prova del fet infractor que
s’imputa. Tampoc es pot oblidar que la utilització de la grua genera la
liquidació de la corresponent taxa, implicant un greuge econòmic afegit.
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D’altre banda, tenint en compte que l’Ajuntament de Sabadell i,
concretament, la Policia Municipal disposa de les denominades PDA
que permeten fer fotografies in situ, i la facilitat de poder aconseguir
l’esmentada prova quan actua la grua, atès que els vehicles estan
estacionats i no en moviment, es difícilment excusable la manca
d’aportació d’aquestes proves. I, finalment, no cal ni esmentar el principi
de presumpció d’innocència, reconegut per la Constitució Espanyola.

Una situació semblant succeeix en aquelles possibles infraccions, no
provades,
d’aparcament

quan el presumpte infractor gaudeix de la targeta
per

a

persones

amb

disminució,

que

atorga

l’Administració per a facilitar el seu desplaçament i vida diària. Segons
la normativa que regula aquestes targetes, el Decret 97/2002, de 5 de
març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones
amb mobilitat reduïda, els vehicles que duguin a persones titulars de
l’esmentada targeta, tenen permès l’estacionament en qualsevol lloc de
la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o
vianants. Aquest incís final fa que sigui més necessari el provar
aquestes infraccions. La infracció naixerà només en aquells casos en
què l’estacionament impedeixi la circulació de vehicles o vianants, en
els demés casos no. Per tant, el vehicle podria estar mal aparcat si no
impedeix la circulació de vehicles i persones.

Un exemple el trobem en la queixa 2010SDGR00018, en què el
presumpte infractor, un home amb discapacitat i que gaudia de la
corresponent targeta d’estacionament per a persones amb disminució,
va aparcar davant d’uns contenidors pel temps imprescindible per fer la
gestió que havia de fer. Segons aquest, ell no entorpia la circulació.
Segons la policia municipal, sí. Aquesta clàssica divergència d’opinions,
s’hagués pogut solucionar amb una fotografia demostrant que hi havia
una cua de cotxes darrera del vehicle estacionat, perquè estava
obstaculitzant la circulació. Aquesta fotografia no es va fer i ha
comportat que, a dia d’avui, encara estigui duent controvèrsia,
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malgastant, d’aquesta manera, esforços i recursos per ambdues parts
per defensar la seva posició, sense tenir cap prova que ajudi a dilucidar
la qüestió.

L’opinió del Síndic en aquest tipus de queixes és àmpliament coneguda
per l’Ajuntament. De fet, des dels primers expedients de l’any 2007,
està recomanant la implantació de les anomenades PDA per a poder
tenir proves fotogràfiques del fet infractor, recomanació, d’altre banda,
acceptada per l’Ajuntament. Alguna de les recomanacions fetes en
aquest sentit són aquestes: 2007SDGR00009, 2007SDGR00038,
2007SDGR00077,

2007SDGR00096,

2008SDGR00030,

2009SDGR00004, 2009SDGR00013, 2010 SDGR00060. Tot i així, es
pot afirmar que, a dia d’avui, l’Ajuntament de Sabadell continua sense
provar les infraccions que imputa, al·legant que amb la presumpció de
veracitat de l’agent ja n’hi ha prou i que, depenent de l’angle que es tirin
les fotografies, poden ser confoses.

El Síndic considera que negar-se a utilitzar, avui en dia, un mitjà de
prova tan àmpliament difós en el procediment sancionador de trànsit
com són les fotografies (només cal pensar en les fotografies dels radars
detectors de velocitat), no té sentit, implicant un pas enrera en l’eficàcia
de la gestió de les multes de trànsit, en la defensa dels drets de la
ciutadania i en l’acompliment del principi de bona administració.

A mode de tancament d’aquest apartat, el Síndic va desestimar la
queixa 2010SDGR00031 atès que, tot i que l’Ajuntament no va provar el
fet infractor que imputava, les proves al·legades pel presumpte infractor
pressuposaven la comissió de la infracció i, per tant, ja no calia la prova
fotogràfica. Així, en l’esmentada queixa s’al·legava que el vehicle no
estava estacionat davant d’un gual, sinó un pèl més enrera, aportant
una fotografia del lloc on estava aparcat el seu vehicle. En aquesta
fotografia es podia veure un vehicle estacionat damunt la vorera i uns
centímetres més enrera del gual al qual l’agent de policia es referia.
D’aquesta manera, la persona mateixa admetia, com a mínim, haver
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aparcat damunt la vorera, cosa que ja és una infracció. A part d’estar
molt a prop del gual, l’estacionament davant del qual se l’imputava.

1.4.2. Notificació a l’acte
Justificar el motius concrets i específics pels quals els agents de policia
no van detenir el vehicle i van notificar a l’acte la infracció, és un requisit
de validesa de les denúncies per infraccions de trànsit.

Efectivament, tan l’art. 76 del Text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, com l’art. 10 del
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial, estableixen que les denuncies es
notificaran a l’acte al denunciat/da. A més, el Reglament especifica que
les denuncies no seran vàlides si no es para a la persona denunciada,
excepte que en aquestes hi constin, i es notifiquin a les persones
denunciades, les causes concretes i específiques per les quals això no
va ser possible.

Cap de les queixes 2009SDGR00110 i 2010SDGR00053 van ser
notificades a l’acte de la presumpta infracció. Els motius que es van
donar per a justificar aquesta mancança van ser, en una, que no es
podia parar per estar en un punt fix de circulació, i en l’altre, que no es
podia parar per anar en sentit contrari. En opinió de la jurisprudència, no
n’hi prou en adduir raons genèriques, sinó que, tal i com diu la norma,
calen les raons concretes i específiques, és a dir, que siguin raons de
pes que realment impliquin la impossibilitat de parar. Així, perquè fossin
vàlides caldria que s’hi especifiqués, per exemple, les tasques que
s’estaven fent, el punt concret de circulació on s’estaven fent, l’ordre
d’encomanda de fer-les, el perquè implicava un perill per a la circulació
detenir el vehicle, entre d’altres. En la primera de les queixes
esmentades, a més, el no parar el vehicle va poder implicar un greu
perill per a seguretat pública, atès que la infracció que s’imputava era
conducció temerària.
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La notificació a l’acte de la infracció és molt important per tal de no
causar indefensió a la presumpte persona infractora. Com més temps
passa entre la infracció i la notificació d’aquesta, més difícil és per el/la
denunciat/da exercir el seu dret de defensa. Per tant, ha d’estar
suficientment justificat i ha de ser una excepció la no notificació a l’acte.
Així, el Síndic segueix aquesta corrent jurisprudencial en aquest tipus
de queixes.

1.4.3. Ratificació per agent de policia diferent del que va
fer la denúncia
Un dels requisits que demana la jurisprudència per tal que es pugui
predicar la presumpció de veracitat de les denuncies realitzades pels
agents de l’autoritat, és que aquestes siguin ratificades per l’agent que
les va fer, en veure la infracció. La ratificació per agent diferent a
aquell/a que va fer la denúncia i va observar el fet infractor no és
possible o, si més no, no té efectes per poder fer valer la presumpció de
veracitat. Aquestes denúncies tindrien el mateix valor que aquelles fetes
per una persona particular.

Uns exemples d’aquesta problemàtica els trobem en les queixes
2009SDGR00098, 2009SDGR00110 i 2009SDGR00121.

La primera de les queixes és un cas típic, que ja fa anys que està
causant dificultats d’exigir el pagament de les multes per infraccions
referides a les zones d’estacionament limitat, la denominada zona
blava. La problemàtica aquí s’origina en el fet que les persones
encarregades de la seva vigilància no són agents de policia, sinó que
són vigilants, sovint contractats per empreses privades que tenen
encomanada o contractada la gestió d’aquestes zones blaves. Aquests
vigilants no són agents de policia, per tant, no són funcionaris i, els fets
constatats en les seves denúncies, no gaudeixen de la presumpció de
veracitat que sí tenen aquells. En definitiva, les denúncies de zona
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blava són denúncies de caràcter voluntari, tal i com diu l’art. 7 del
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial, en les quals hi ha de constar, a més
de tots els requisits de l’art. 5 del mateix reglament, el nom, professió i
domicili del denunciant, és a dir, del/ de la vigilant per tal de ser vàlides.

En la primera queixa no hi constava ni el nom, ni la professió ni el
domicili del/ de la vigilant que va fer la denúncia. A més, la denúncia
estava ratificada per un/a agent de la Policia Municipal que no havia vist
la presumpta infracció, mancant la necessària correlació entre denuncia
i ratificació. Per tot això, el Síndic va considerar nul·la de ple dret
l’esmentada denúncia en no complir els requisits de validesa que
estableix el procediment sancionador. En el suposat cas que es
considerés vàlida la denúncia, aquesta no es podria considerar com a
prova suficient per enervar la presumpció d’innocència de l’art. 24 de la
Constitució Espanyola, per no gaudir el vigilant de presumpció de
veracitat ni poder-se relacionar de forma fidedigne la ratificació i la
denúncia.

En la segona de les queixes esmentades, qui ratificava la denúncia era
un agent de policia diferent de qui havia fet la denúncia, deixant, com a
conseqüència, sense efecte la presumpció de veracitat dels fets
consignats en aquesta. Aquest fet, junt amb la manca de notificació a
l’acte de la denúncia i la manca de constància del segon intent de
notificació, va fer recomanar al Síndic l’anul·lació d’aquesta i el retorn de
l’import pagat.

En la tercera i última queixa que vol destacar el Síndic, la ciutadana
adduïa que un agent de policia li havia posat una multa després d’haver
tingut un accident, cosa que no entenia com podia ser, si l’agent no
havia vist l’accident i la part contraria acceptava la seva culpa. Un cop
més, la presumpció de veracitat no es podia aplicar en aquest cas atès
que l’agent no havia vist l’accident. D’altre banda, la denúncia no era
vàlida en no fer constar en la denúncia que la infracció no havia estat

56

comprovada personalment per l’agent, tal i com requereix l’art. 7 del
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial.

1.4.4. Retirada via pública per abandonament del
vehicle
Segons l’anterior versió del Real Decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, en el seu art. 71.1.a),
establia que l’Administració podia, si l’obliga/da no ho feia, retirar el
vehicle de la via pública i dipositar-lo en el lloc que designés l’autoritat
competent,

quan

es

pogués

presumir

raonablement

el

seu

abandonament.

Aquest abandonament es presumia raonablement en dos supòsits
diferents. Primer, quan haguessin transcorregut més de 2 mesos des
que el vehicle havia sigut dut al dipòsit municipal, després de la seva
retirada de la via pública i ningú el reclamava. Segon, quan el vehicle
estigués estacionat en el mateix lloc per un període superior a un mes,
quan

presentés

desperfectes

que

fessin

impossible

el

seu

desplaçament pels seus propis mitjans, o li faltessin les plaques de
matriculació. En aquest últim cas, tindria la consideració de residu sòlid
urbà i se l’hauria de tractar com a tal, de conformitat amb la normativa
sectorial aplicable.

Si es donés algun dels supòsits anteriors, s’hauria d’iniciar el
procediment de declaració d’abandonament i, posteriorment, si el titular
no es manifestés, la declaració del vehicle com a residu sòlid urbà.

L’esmentat art. 71.1.a) establia que l’Administració podria, si l’obligat no
ho fes, retirar el vehicle. Així, com es dedueix, s’hauria d’advertir al
titular de que s’havia iniciat un procediment de retirada de vehicle per
presumpte abandonament, mitjançant el procediment de notificació
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establert en l’art. 59 de la Llei 30/92 règim jurídic de les Administracions
Públiques

i procediment administratiu comú (LRJPAC), donar-li

audiència i la possibilitat d’al·legar el que considerés adient per la
defensa dels seus drets i interessos, per un termini màxim de 15 dies
(art. 84 LRJPAC). En cas de no conèixer el titular del vehicle o no
saber-ne el domicili, la notificacions s’haurien de fer mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província (art. 59.5 LRJPAC).

D’altre banda, per motius de seguretat jurídica i de protecció als drets
dels ciutadans/nes, les Administracions Públiques haurien de provar
que el vehicle portava estacionat més d’un mes, aixecant acta policial el
dia que comença a comptar el mes, a més d’avisar al titular del vehicle
mitjançant, per exemple, la col.locació d’adhesius on hi constessin que
s’estava iniciant el procediment per considerar el vehicle abandonat.
També seria necessari l’aportació de proves fotografiques per avaluar la
situació i estat del vehicle.

Doncs bé, en la queixa 2009SDGR00110, l’Ajuntament va retirar el
vehicle al·legant que portava abandonat al mateix lloc més d’un any i
que no estava al corrent del pagament de l’assegurança de l’any 2007
ni tenia l’ITV passada, aspectes que en cap moment es varen
demostrar ni provar. Ans el contrari, el mateix agent que va retirar el
vehicle l’havia multat quatre mesos enrera. Tampoc hi havia constància
d’haver notificat ni haver fet l’intent de notificar al titular del vehicle, ni
tan sols posant-hi un adhesiu avisant de la propera retirada, tot i saber
el nom i domicili del titular del vehicle. D’altre banda, la persona que es
va queixar al Síndic va al·legar que cada tres dies agafava el cotxe i va
demostrar que estava al corrent tan de l’assegurança com de l’ITV.

Per tot l’esmentat, el Síndic va considerar que l’actuació de l’Ajuntament
no s’ajustava a dret, i va recomanar que s’adaptés a la normativa vigent
i que regulés, mitjançant reglament, el procediment de retirada de
vehicles abandonats i el procés de declarar-lo residu urbà.
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1.4.5. Altres motius de queixa
Per finalitzar l’anàlisi del Servei, el Síndic vol destacar tres queixes més,
la 2008SDGR00147, la 2009SDGR00104 i la 2009SDGR108.

La primera d’aquestes es refereix a una denúncia en la qual hi mancava
el punt quilomètric on s’havia produït la infracció, generant, així,
indefensió al denunciat atès que no podia saber, de cap manera, si en
aquell punt podia anar o no a la velocitat que anava i per la qual va ser
multat. D’altre banda, l’Ajuntament no va aportar cap prova fotogràfica
que demostrés la infracció i l’aparell de radar, el cinemòmetre, s’havia
calibrat en data 9 d’abril de 2008, dos mesos després de la presumpta
infracció, no acreditant, per tant, si en el moment d’aquesta, aquest
estava calibrat o no. Per aquests motius, el Síndic va considerar que
s’havia produït indefensió a la persona que es queixava i va recomanar
l’anul·lació de la multa i el retorn de l’import pagat per aquest concepte.

En aquesta mateixa queixa, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament que
contestés de la forma més individualitzada possible les instàncies,
al·legacions i recursos que presentaven les persones interessades,
evitant utilitzar models estandarditzats de respostes que, en molts
casos, podien produir indefensió, confusió i generar animadversió cap
a l’Administració.

En la segona de les queixes que vol destacar el Síndic, el ciutadà es
sentia agreujat perquè havia presentat dues instàncies dirigides a la
Policia Municipal i no li havien contestat. En aquest cas, el Síndic va
recordar a l’Ajuntament el dret d’instància i de petició que té la
ciutadania, i el deure de contestar per

escrit i dins del termini que

aquest té.

Per últim, el ciutadà que va presentar la queixa 2009SDGR00108
adduïa una actuació desproporcionada de la Policia Municipal que havia
lesionat la seva imatge. Segons aquest, uns agents li van fer les proves
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alcoholèmia, després de saltar-se un semàfor en ambre, i li varen fer
repetir fins a quatre vegades, donant com a resultat negatiu (0,0).

El Síndic va recordar que els agents de l’autoritat encarregats de la
vigilància del trànsit poden sotmetre a realitzar aquestes proves, entre
d’altres, a aquells/es que condueixin qualsevol vehicle amb símptomes
evidents, manifestacions que denotin o fets que permetin raonablement
presumir que ho fan sota la influència de les begudes alcohòliques, o
aquelles conductors que siguin denunciats per a la comissió d’alguna
infracció. D’altre banda, també va recordar a l’Ajuntament de Sabadell
que l’actuació dels agents de la Policia Municipal ha de ser proporcional
al fi o objectiu que es vol aconseguir, ni més ni menys.
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Àrea de Serveis a les
Persones i Convivència

RESOLTS 2010
ÀREA DE SERVEIS A LES
PERSONES I CONVIVÈNCIA
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De les 127 queixes que el Síndic ha obert l’any 2010, 28 es refereixen a
l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència. Si comparem aquesta
xifra amb les dels anys anteriors (23 l’any 2009 i 19 l’any 2008), es
comprova que l’evolució creixent iniciada el 2009 es consolida l’any
2010, amb 5 queixes més que l’any 2009 i 9 més que l’any 2008.

Aquest increment es degut, principalment, per l’increment de queixes
que es refereixen al Serveis de Serveis Socials. Així, l’any 2009 es van
rebre 10 queixes referides a aquest Servei, mentre que aquest any se
n’han rebut 18, és dir, 8 més que l’any 2009, 13 més que l’any 2008 i 14
més que l’any 2007. D’aquesta manera, tot i que algun Servei ha
disminuït moderadament, com és el cas d’Educació (passa de 9 queixes
l’any 2009 a les 2 queixes del 2010), el còmput global de tota l’Àrea
continua essent creixent en nombre de queixes. També cal destacar
que el Servei de Salut també augmenta notablement en 4 queixes més
que l’any 2009, en canvi, Convivència es manté igual, amb 3 queixes.

D’altre banda, pel que fa al nombre de recomanacions, l’Àrea de
Serveis a les Persones i Convivència continua rebent poques queixes,
tot i que, sensiblement, menys que l’any 2009. Efectivament, 7 de les
44 recomanacions tenen com a destinataris alguns dels Serveis que
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s’inclouen en aquesta Àrea, mentre que l’any 2009 en van ser 11. En
particular, cal destacar les 3 recomanacions dirigides al Servei
d’Educació. Servei, aquest, que ha vist disminuït el seu nombre de
queixes i, per tant, de recomanacions. Tant el Servei de Serveis Socials
com el de Salut acumulen 2 recomanacions cada un. En canvi,
Convivència no en té cap.

Pel que a fa al tipus de resolucions rebudes per aquesta Àrea, 3 són
estimatòries dels interessos dels ciutadans/es, 5 desestimatòries i 4 es
varen resoldre durant la tramitació. Finalment, esmentar que, en
aquesta Àrea, s’ha utilitzat en 4 ocasions la mediació del Síndic entre el
Servei i ciutadà/na, 3 a Serveis Socials i 1 a Convivència.

2.1 SERVEIS SOCIALS

Estim ades
9%
M ediació
28%

Desestim ades
9%

Resolt durant
tram itació
18%
No adm ès
9%

Renúncia
18%

Trasllat
9%

La gestió dels serveis socials d’atenció primària d’àmbit municipal, els
serveis especialitzats d’Infància, adolescència i família; el Programa
d’Atenció a la gent gran; el Punt de Voluntariat; les persones amb
disminució i el Pla d’inclusió són els diferents àmbits que té encomanats
el Servei de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell.
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Dins de l’àmbit relacionat amb les persones amb disminució, es destaca
la queixa 2010SDGR00024. En aquesta, una associació demanava a
l’Ajuntament ajudes en concepte de transport públic urbà, per a poderse desplaçar fins els llocs on duien a terme activitats lúdiques i socials
promogudes per aquest mateix. Així, en aquest cas, l’Ajuntament havia
cedit l’ús d’algunes parcel·les dels horts municipals a l’esmentada
associació però, no havia previst cap ajuda en concepte de transport
públic per a poder-hi arribar, cosa que implicava que l’activitat fos
pràcticament irrealitzable per manca de diners per fer front a la despesa
en transport.

Per aquest motiu, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell
que establís i donés ajudes, en concepte de transport públic urbà, a
aquelles associacions, sense ànim de lucre, que necessitessin
desplaçar-se per a realitzar les tasques i activitats que, sovint, tenien
acordades amb l’Ajuntament, per a millorar la seva integració en la
societat, la seva autonomia i confiança.

Pel que fa un altre àmbit, com és el Programa d’atenció a la gent gran,
però amb les ajudes en concepte de transport públic urbà com a nexe
d’unió, es vol destacar la queixa 2010SDGR00029. El supòsit de fet
d’aquesta, neix d’una sol·licitud que fa una veïna de Sabadell a Serveis
Socials per tal que li atorguessin el carnet gratuït per a utilitzar el
transport públic urbà. L’esmentada senyora al·legava que tenia més
d’un 33% de discapacitat i una renda molt baixa. L’Ajuntament, per la
seva banda, denegava la seva sol·licitud perquè el seu salari era
superior al salari mínim interprofessional (SMI).

El Síndic, en aquest cas, va recomanar, com ja havia fet reiteradament,
que per tal d’oferir ajudes econòmiques, com és aquest cas o com és el
cas dels viatges per a la gent gran, que no s’utilitzés l’indicador del SMI,
sinó un que tingués en compte la renta, com és l’Indicador Públic de
Renda d’efectes Múltiples (IPREM) o l'Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya (IRSC). L’indicador del SMI, va recordar el
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Síndic, va deixar d’aplicar-se en el 2004 excepte en l’àmbit estrictament
laboral i, en substitució, és va crear l’IPREM, que és el que s’ha de tenir
en compte en matèria d’ajudes i subvencions, entre d’altres. (Real
Decret 3/2004).

D’altre banda, també va explicar que creia convenient que existís un
carnet d’autobús reduït per aquelles persones que, tenint un grau de
disminució superior al 33% reconegut, sobrepassessin els 633,30 €
(SMI) però que, igualment, tinguessin uns ingressos baixos; a imatge i
semblança del carnet rosa metropolità, el qual s’aconsegueix quan els
ingressos no superen el doble de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes
Múltiples (IPREM), és a dir, per a l’any 2009, no superar els 1054,48
€/mes.

2.2 SALUT

Arxiu
25%

Resolt durant
tramitació
25%

Estimades
25%

Desestimades
25%

El Servei de Salut té encomanades les tasques de direcció i planificació
de la salut, l’epidemiologia i la promoció de la salut (que inclou la
vigilància epidemiològica, la planificació familiar i la informació sexual,
atenció a les drogodependències, salut laboral i salut a l’escola), la
higiene alimentària i salubritat pública (que inclou el laboratori municipal
i el control d’aliments i begudes), la tinença d’animals i control de
plagues, i els serveis funeraris i cementiri.
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Arran de diferents queixes rebudes d’alguns/es ciutadans/es de
Sabadell sobre el procediment que seguia l’Ajuntament en el cas
d’animals abandonats en el terme municipal, el Síndic va decidir obrir
un expedient d’ofici. Així, es va instar a l’Ajuntament perquè expliqués el
Protocol que aquest utilitzava en aquests casos i el paper de les
diverses

associacions

sense ànim de lucre i dels

particulars

voluntaris/es.

L’Ajuntament va emetre un informe explicatiu del que van denominar
Protocol d’actuació pels animals extraviats, abandonats o ferits a la via
pública. El Síndic, després d’estudiar-lo, va recordar a l’Ajuntament que
correspon als

Ajuntaments

de recollir

i controlar

els

animals

abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges
urbans; i que havia de complir amb el que disposa el Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals i, concretament l’establert en el Capítol II del
Títol II d’aquesta norma. A més, el Síndic va formular algunes
recomanacions específiques, que fan constar a continuació.

La primera. En aquells casos en què l’animal es dugués a les
dependències de la Policia Municipal, s’hauria d’adequar un espai on
aquest es pogués custodiar fins que la Lliga Protectora d’Animals no
se’n pogués fer càrrec, d’altre manera no tindria sentit la frase que
consta en el protocol, que diu literalment ‘lligar l’animal perquè no es
torni a perdre’. Aquesta frase va generar certs dubtes. Només es poden
‘lligar’ els gossos atès que en el cas dels gats això és molt difícil. No
s’especificava on es lligarien aquests animals. Per això, el Síndic va
considerar que aquesta part del protocol s’hauria de concretar i s’hauria
d’habilitar un espai per a poder custodiar aquests animals de forma
digne. Per això, el Síndic va recomanar que l’Ajuntament de Sabadell
habilités o disposés d’un espai, a les dependències de la Policia Local,
on poder custodiar els animals abandonats, extraviats o ferits a la via
pública.
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La segona. El Síndic va considerar que l’Ajuntament hauria de donar un
paper important als voluntaris/es, garantint la seva intervenció en
aquest Protocol i donant-los-hi suport, independentment que formessin
part d’una associació com si no. Per això, el Síndic va recomanar que
l’Ajuntament de Sabadell inclogués dins del Protocol les formes de
participació dels voluntaris/es en aquest, concretant el tipus de suport
que rebrien. D’aquesta manera, s’aconseguiria una gestió més
adequada de la problemàtica. No cal oblidar que són ells/es que
s’ofereixen, sense demanar res a canvi, per realitzar tasques
necessàries, més tenint en compte el desbordament de feina que hi ha
en aquests casos. La unió de l’Ajuntament, de les associacions
existents i dels voluntaris/es, sabent el paper de cadascun, compartint
informació, coneixent l’estat de cada situació, coordinant-se, sabent les
persones de contacte responsables, entre d’altres, aspectes que el
Síndic creu que afavoririen una millor gestió, més eficaç i eficient, i un
millor funcionament del protocol.

I la tercera. En l’informe no quedava constància del control que
realitzava l’Ajuntament de Sabadell del contracte firmat amb la Lliga
Protectora d’Animals, i de si existia algun seguiment o no del
compliment d’aquest. Tampoc quedava clar com es controlava el
finançament de les esterilitzacions de colònies de gats. Per això, el
Síndic va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell, que realitzés el
seguiment i control, incloent inspeccions del recinte, del contracte signat
amb la Lliga Protectora d’Animals per tal de comprovar que s’estava
realitzant com estava previst, si hi havia incompliments i de si el
contracte necessitava algun reajustament. Així mateix, va recomanar
que

l’Ajuntament

fes

un

seguiment

del

finançament

de

les

esterilitzacions de les colònies de gats, que el regulés i en fes el
seguiment oportú (queixa 2010SDGR00022).
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Com ja s’ha dit abans, el Servei de Salut també gestiona el servei públic
de cementiri i els serveis funeraris, si bé no el gestiona directament,
sinó indirectament, a través d’una empresa privada.

La queixa 2010SDGR00078 versa sobre aquest àmbit municipal. Així,
l’objecte d’aquesta rau amb la disconformitat amb l’actuació de
l’empresa privada que gestiona el cementiri. Segons la persona que va
presentar la queixa, l’esmentada empresa no va deixar enterrar al seu
pare en un nínxol en règim de concessió prolongada perquè, aquest, ja
n’era el titular d’un. La família va adduir que no volia enterrar al seu
pare en el nínxol del qual n’era titulat, cosa que desconeixien, per
qüestions personals, al haver-hi enterrat un altre familiar. Finalment,
l’empresa concessionària els va permetre enterrar-lo en un nínxol en
règim de concessió breu. La família no va entendre el per què d’aquella
situació, i es va queixar al Síndic de la situació de nervis que van viure
al veure que no podien enterrar al seu pare; de la vulneració del dret a
rebre sepultura en condicions d’intimitat, dignitat i conforme a les seves
conviccions; de la manca d’informació clara i entenedora; i de la manca
dels corresponents fulls de reclamació on poder-se queixar en aquell
moment.

En primer lloc, el Síndic va recordar la normativa aplicable al cas. Així,
l’art. 2 de la Llei 2/97, de 3 d’abril, de Serveis Funeraris estableix que
els municipis són l'administració competent en matèria de serveis
funeraris i són els responsables de garantir-ne l'existència i la prestació
a tota la col·lectivitat local. A més, en el seu apartat segon, continua
dient que, els municipis, en el marc d'aquesta Llei, de la legislació
sanitària i de la de règim local, gaudeixen de potestat per a regular els
serveis funeraris, amb la finalitat d'assegurar l'efectivitat dels principis
d'universalitat, d'accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets de
les persones usuàries.

L’art. 3 de la mateixa Llei estableix que, entre d’altres, les persones
usuàries tenen dret a rebre els serveis en condicions de respecte a la
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intimitat, a la dignitat, a les conviccions religioses, filosòfiques o
culturals i al dolor de les persones afectades. A rebre l'assessorament
imprescindible per a garantir el procés correcte fins a la inhumació o la
incineració del cadàver. Aquest assessorament, en tot cas, també ha
d'incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els
requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de
policia sanitària mortuòria. I a tenir accés a un catàleg de les
prestacions que es poden contractar amb les entitats prestadores dels
serveis funeraris, amb la indicació detallada de les característiques
d'aquestes prestacions i dels preus aplicables. Els apartats 3 i 4 del
mateix article afegeixen que els serveis funeraris autoritzats a dur a
terme llurs activitats en un municipi no poden denegar el servei per a les
persones difuntes el domicili mortuori de les quals sigui en el mateix
terme municipal. I que els drets que estableix aquest article han d'ésser
garantits pels municipis i, si escau, pels consells comarcals i han
d'ésser respectats per les entitats prestadores dels serveis funeraris. Els
veïns i veïnes poden exigir-ne l'efectivitat de conformitat amb la
normativa local aplicable.

L’art. 4 de la mateixa Llei estableix que l’activitat de serveis funeraris
comprèn, entre d’altres, la funció d’informar i assessorar sobre el servei.
I l’art. 11 de la mateixa Llei diu que les entitats prestadores de serveis
funeraris estan subjectes a la inspecció pels òrgans de la Generalitat i
de l'Administració local competents, amb la finalitat de comprovar les
condicions de les instal·lacions, del personal, dels vehicles i de la resta
de material destinat a aquests serveis, i, en general, el compliment dels
requisits i les condicions a què són sotmeses aquestes activitats.

L’art. 12.2.g) de la Llei considera una infracció molt greu qualsevol
vulneració dels drets de l’art. 3, abans mencionats. I l’apartat 3.e)
considera una infracció greu el no tenir fulls de reclamació o negar-se a
facilitar-los.
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a)Informar i assessorar
El Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de
reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de
prestació de serveis, estableix que totes les persones físiques i
jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directament a les
persones consumidores o usuàries en l’àmbit territorial de Catalunya,
hauran de disposar de fulls de reclamació/denúncia oficials, d’acord
amb les dades que consten a l’annex i resten sotmeses a l’aplicació del
present Decret.

Quedant exclosos de l’aplicació d’aquest Decret tots aquells que
desenvolupin les activitats següents: els i les professionals liberals que
duguin a terme una activitat per a l’exercici de la qual sigui necessària la
col·legiació prèvia a un Col·legi Professional legalment reconegut. Els
serveis públics prestats directament per l’Administració. Els centres que
imparteixen ensenyaments reglamentats. I totes aquelles activitats que
tenen normativa específica en matèria de fulls de reclamació o
denúncia.

En segon lloc, el Síndic va analitzar el articles més conflictius del
Reglament del Cementiri Municipal de Sabadell (RCMS). Segons l’art. 6
del Reglament del Cementiri Municipal de Sabadell (BOPB del
5.02.2009), d’ara endavant RCMS, l’Ajuntament té, entre d’altres, les
següents competències: la prestació del servei públic de cementiri
municipal; la potestat reglamentària per a la regulació de la prestació
del servei; la potestat inspectora i supervisora de la gestió del servei; la
potestat sancionadora i d’execució forçosa; emetre les autoritzacions
municipals que correspongui legalment; adjudicar drets funeraris i la
resolució de sol·licituds, recursos i reclamacions de qualsevol tipus que
es realitzin en el cementiri.

L’art. 4 del RCMS estableix que ‘es respectarà el dret individual de tota
persona, que li sigui adjudicada una sepultura del cementiri municipal
per a la inhumació de cadàvers’. L’art. 15.2 del RCMS diu que
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correspondrà al gestor del servei la facultat de resoldre els expedients
sobre titularitat i ús dels drets funeraris i totes llurs incidències. La seva
resolució podrà ser reconeguda davant de l’Ajuntament. L’art. 22
estableix que la concessió per a l’ocupació del domini públic funerari
s’atorga per l’Ajuntament de Sabadell i configura el dret funerari, pel
qual es permet la utilització privativa d’un nínxol en els termes del títol i
del reglament.

L’art. 23 diu que existiran dos tipus de dret funerari, la concessió
d’ocupació breu i la prolongada. A part de la duració de cada una, que
sí les diferencia, no s’aprecia ni s’explica en el Reglament el per què
d’una i d’altre, és a dir, en quines situacions o circumstàncies es té dret
a una breu i en quines a una prolongada. El que sí que es diu en
aquesta última, en l’art. 25.2, és que si la persona interessada disposa
d’una sepultura de la qual pugui fer-ne ús, no tindrà dret a cap nova
concessió.

L’art. 28 estableix que en qualsevol moment de la vigència de la
concessió d’ocupació breu podrà ser adquirida pel seu titular en règim
d’ocupació prolongada, mitjançant el pagament de la quantitat
establerta en la tarifa corresponent.

De totes aquestes consideracions, el Síndic va arribar a la conclusió
que la part del Reglament que regulava les concessions prolongada i
breu i el canvi de règim de concessió (arts. 23 a 28) era confosa i podia
produir indefensió. Perquè no quedaven clars els supòsits pels quals es
podia accedir a una o a l’altre, és a dir, no quedava clar en quins casos
es tenia dret a una concessió prolongada i en quins casos a la breu. A
més, la clàusula de l’art. 25.2 (Si la persona interessada disposa d’una
sepultura de la qual pugui fer-ne ús, no tindrà dret a cap nova
concessió) tampoc es considerava clara, per la indeterminació dels
conceptes. Així, no se sabia a quina persona es referia quan deia la
‘persona interessada’ (si era el titular, el beneficiari o el difunt o la
família del difunt) i tampoc es definia què volia dir ‘de la qual pugui fer-
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ne ús’ (no és el mateix poder fer ús d’una sepultura que ser-ne el titular
o el beneficiari).

D’altre banda, l’art. 28 establia el canvi de règim de concessió
d’ocupació breu a prolongada en ‘qualsevol moment’ ‘mitjançant el
pagament de la quantitat establerta en la tarifa corresponent’. Del
contingut de l’esmentat article, es deduïa que l’elecció entre una i altre
(breu o prolongada), depenia de la voluntat de les persones que
decidien adquirir la concessió i que, en tot cas, si tenien una breu la
podrien transformar en prolongada, si pagaven la corresponent tarifa. El
Síndic considerava que no tenia sentit, que no es pogués accedir a una
prolongada perquè la persona morta ja n’era el titular d’una i, en canvi,
que sí es pogués accedir a una breu, però que ‘en qualsevol moment’
es podia convertir en prolongada. Amb l’inconvenient que, si la volien
convertir en prolongada, haurien de pagar, no només l’import de la breu,
sinó que, a més, haurien de pagar la prolongada, cosa que, si
haguessin pogut accedir a la prolongada des d’un bon inici, només
haguessin pagat aquesta.

El Síndic també va concloure que la denegació de concessió d’ocupació
de sepultura prolongada no s’ajustava a dret. Tothom té dret a que se li
adjudiqui una sepultura, com reconeix el mateix reglament. Si bé és cert
que el difunt ja era titular d’una sepultura, el seu fill, a nom de qui va la
concessió d’ocupació breu on està actualment enterrat aquest, no en
tenia cap i, per tant, tenia dret a l’atorgament de la concessió d’ocupació
de la sepultura prolongada. I més, tenint en compte que aquesta
concessió breu, en qualsevol moment, es podia convertir en
prolongada.

Per últim, el Síndic va considerar que l’empresa concessionària de la
gestió del cementiri municipal podria haver incorregut en alguna
infracció administrativa, la qual cosa s’havia d’esbrinar.
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Per tot l’esmentat, el Síndic va estimar la queixa de la família i va
recomanar a l’Ajuntament de Sabadell, directament o a través de
l’empresa gestora del servei, segons correspongués, que aclarís el
règim de concessió d’ocupació de sepultures mitjançant, per exemple,
l’emissió d’instruccions aclaridores destinades tant als seus serveis,
com a l’empresa gestora del servei, com a la ciutadania en general.
Que oferís a la família la possibilitat de ser adjudicatària d’una
concessió d’ocupació prolongada d’una sepultura, a nom de qualsevol
persona de la família que no fos titular d’una altre concessió d’ocupació,
a canvi del pagament de la corresponent tarifa. Que retornés el preu
cobrat per la concessió d’ocupació breu de sepultura a la família. Que
iniciés el corresponent procediment sancionador per aclarir les
possibles responsabilitats administratives en què l’empresa gestora del
servei ha incorregut en aquest assumpte. I, finalment, que exercités la
seva potestat inspectora i supervisora de la gestió del servei, per tal de
procurar que aquest es prestés conforme a dret, i que no es vulneressin
els drets dels ciutadans i ciutadanes.

2.3 EDUCACIÓ
Re núncia
25%

Estimade s
25%
Desestimade s
50%

El Servei d’Educació intervé en els següents àmbits: la planificació
educativa, la gestió d’infrastructures educatives, la formació i promoció
en l’àmbit educatiu, les escoles bressols, l’educació al llarg de la vida,
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l’Oficina municipal d’escolarització, el projecte educatiu de ciutat, els
plans educatius d’entorn, el Consell Escolar Municipal, la ciutat
educadora, les activitats extraescolars, les universitats , els estudis
artístics com l’Escola Illa, Escola Municipal de Música i Conservatori
Professional de Música, i la recerca i investigació.

Els temes més problemàtics i que generen més queixes al Síndic sobre
aquest Servei són el mapa escolar, en què es preveuen les necessitats
educatives presents i de futur en base a estudis de planificació i de
seguiment de les dades educatives i demogràfiques, i el procés de
preinscripció i matriculació als diferents centres educatius.

En aquest sentit, una ciutadana (queixa 2009SDGR00076) va sol·licitar
ajuda al Síndic perquè feia 4 anys que estava intentant canviar d’escola
a la seva filla gran, que anava a una escola que no li tocava per zona, i
no ho aconseguia. A més, aquest fet s’agreujava perquè la seva filla
petita anava a una altre escola diferent, no podent conciliar la vida
familiar i laboral. L’Ajuntament al·legava que la filla gran s’havia
escolaritzat una vegada iniciat el curs escolar i que, per aquest motiu,
se la va col·locar en el centre més a prop del domicili familiar que
disposés de plaça, atès que el centres que li tocaven per zona estaven
plens i inclòs amb augment de ràtio. Pel que fa al fet que les dues
nenes anessin a escoles diferents, l’Ajuntament considerava que havia
sigut la ciutadana que havia elegit aquesta situació perquè si hagués
escolaritzat la petita a l’escola de la gran, les dues haguessin estat lluny
de casa però juntes. En canvi, si optava per demanar plaça per les dues
en el centre on havia entrat la petita, ja sabia que per la gran no havia
plaça vacant i, tot i així, això és el que va decidir fer.

El Síndic davant d’aquesta situació tan complexa va recordar el
següent: que el dret d’elecció de centre dels pares/mares és un dret
reconegut a nivell constitucional (art. 27.3 Constitució Espanyola) i legal
(art. 84.1 Llei Orgànica d’Educació i art. 4.1 Llei d’Educació de
Catalunya). Tot i així, no és un dret absolut, sinó que està supeditat a
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l’oferta educativa existent i a la cohesió social. Que els principis
d’igualtat i no discriminació regeixen clarament en l’àmbit educatiu (art.
84.2 i 86 LOE). Que la filla gran de la senyora s’escolaritza a Sabadell
una vegada iniciat el curs escolar, el novembre de 2005, i no té la
possibilitat d’elecció de centre desitjat. I que la situació de tenir els fills
escolaritzats en diferents escoles no és la adequada i dificulta la
conciliació de la vida familiar i laboral.

Per tot això, si bé no va detectar cap defecte en l’actuació de
l’Ajuntament de Sabadell, va recomanar a aquest que, en el marc de les
seves

competències,

procurés

una

solució

satisfactòria

a

la

problemàtica que afectava a les filles de la senyora, proposant un
centre al màxim de prop del domicili familiar en què hi puguin anar les
dues. Tot i així, va recordar que la competència per ampliar les ràtios
d’alumnes per aula era competència del departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, a proposta de la Comissió d’Escolarització de
Primària de Sabadell.

Seguint aquest tipus de queixes, el Síndic vol parlar de la queixa
2010SDGR00057, en la qual una veïna adduïa que el seu fill no havia
aconseguit plaça a l’Institut on volia anar, i que li havia tocat un Institut
molt lluny del domicili familiar. L’esmentada senyora no entenia perquè
el seu fill era l’únic que s’havia quedat fora. L’Ajuntament va al·legar que
l’institut triat en primera opció tenia excés de demanda, cosa que es
solucionava utilitzant els criteris (punts) establerts pel Departament
d’Educació de la Generalitat i, finalment, en cas d’empat, per sorteig.
Per aquest motiu, el fill de l’esmentada senyora es va quedar fora, i se li
va adjudicar plaça a l’institut demanat en segona opció en la sol·licitud
de preinscripció. L’Ajuntament, va afegir, que en la mateixa zona del
domicili, hi havia un altre institut que la família no havia sol·licitat i en el
qual havien sobrat places.

El Síndic va desestimar la queixa atès que, tot i que el dret d’elecció de
centre està reconegut a nivell constitucional i legal, aquest estava
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condicionat a la demanda existent, cosa que va succeir en aquest cas.
L’institut que va sol·licitar la família estava ple i per més dret d’elecció,
aquest no pot ser infinit, i està supeditat a l’oferta existent. D’altre
banda, el Síndic va considerar que la família hagués pogut elegir, en
segona opció, un centre més a prop del domicili familiar, cosa que no va
fer, donant prioritat, d’aquesta manera, a altres raons que no pas la
proximitat al domicili.

2.3.1 Especial referència al dret d’accés
Per finalitzar aquest Servei, el Síndic vol destacar la queixa
2009SDGR00088, perquè, per a poder resoldre-la, va demanar un
dictamen a l’Agència Catalana de Protecció de Dades que, ha significat
un gran avenç en la lluita contra el frau a les preinscripcions escolars,
beneficiant a la societat en general i a les famílies amb nens/es en edat
escolar, en especial.

La parella que va presentar la queixa a l’Oficina del Síndic de Greuges
Municipal de Sabadell va adduir la seva disconformitat amb el procés de
preinscripció escolar i matrícula de l’alumnat als centres educatius per
al curs 2009-2010. Van al·legar que als seus fills no els havia tocat cap
de les sis escoles que havien triat com a opció i, concretament, estaven
molt descontents perquè no els havia tocar l’escola triada en primera
opció, havent quedat en tercer i quart lloc de la llista d’espera. Tenien
sospites que s’havien produït fraus en alguns empadronaments per tal
de poder accedir a l’esmentada escola i, per aquest motiu, van sol·licitar
tant a la Generalitat de Catalunya com a l’Ajuntament de Sabadell, que
és qui té delegada la competència en matèria de preinscripció i
admissió d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics, poder accedir a la informació dels noms de tots/es els/les
sol·licitants de preinscripció per al curs de P3 a l’escola en qüestió i,
així, poder comprovar la veracitat de les dades aportades referents al
domicili familiar.
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Transcorregut un any d’aquesta sol·licitud, no havien aconseguit aquest
accés i tampoc una resolució o resposta de cap de les dues
Administracions en què es motivés aquesta denegació de forma clara,
limitant-se a dir que els llistats d’admesos ja s’havien publicat en el seu
moment en el taulell d’anuncis del centre.

Vista la situació, el Síndic va considerar oportú que l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, com a garant del dret a la intimitat regulat per la
Llei Orgànica de Protecció de Dades, i també coneixedora dels continus
conflictes d’aquest dret amb el dret d’accés a la informació pública,
regulat per la Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i
procediment administratiu comú, es pronunciés sobre el dret de
l’esmentada parella a poder accedir a aquesta informació i de si aquest
xocava o no amb el dret a la intimitat i, per tant, de si aquest accés
estaria vulnerant Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

Així, en data 20 de setembre de 2010, el Síndic va rebre el dictamen de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades (ref. CNS-31/2010), en que
es concloïa el següent:
Conclusions:

1.

El lliurament a un ciutadà del llistat d’alumnes admesos en un
centre escolar concertat en relació al curs P3, concretament les
dades relatives a nom, cognoms i dades d’empadronament
d’aquests, constitueix una comunicació de dades.

2.

La comunicació de dades personals contingudes en un
expedient administratiu troba la seva habilitació legal en l’article
35 de la LRJPAC, sempre que la persona que ho sol.licita tingui
la condició d’interessat en el procediment d’acord amb l’article
31 de la LRJPAC.
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El ciutadà que ha format part d’un procediment selectiu, en aquest
cas, per mitjà de la preinscripció del seu fill en un centre escolar
determinat, tindria la consideració de persona interessada en aquell
procediment administratiu i com a tal, hi podria tenir accés (art. 35
LRJPAC).

3.

No obstant això, si es volgués trobar l’habilitació legal en l’art.
37 de la LRJPAC, que regula l’accés per part dels ciutadans als
expedients administratius, en trobar-nos davant d’un expedient
que conté dades nominatives, l’apartat 3 de l’article esmentat,
estableix com requisit per aquest accés, que s’acrediti un
interès directe i legítim, interès que com ja s’ha exposat,
posseeix el ciutadà objecte de la present consulta.

4.

Les dades contingudes en els expedients de preinscripcions
escolars, relatives a nom, cognoms, i a l’empadronament dels
alumnes que han accedit a un centre escolar per al curs P3, no
es poden considerar dades reservades de la vida de les
persones, relatives a una esfera íntima, àmbit propi i reservat
del coneixement dels demés, no gaudint per tant de la
consideració de dades íntimes, si bé, el mateix expedient pot
contenir dades relatives a la intimitat de les persones com ara
circumstàncies personals o familiars. En aquest cas, l’òrgan
responsable d’aquestes dades podrà atorgar l’accés sense
necessitat de donar a conèixer les altres dades que conformen
l’expedient administratiu i que podrien ser considerades dades
íntimes”1

1

1. El dictamen sencer de l’APDCAT s’adjunta en l’Annex 1 d’aquesta

Memòria
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Per tot això, el Síndic va estimar la queixa de la parella i va sol·licitar a
l’Ajuntament de Sabadell que, seguint el criteri del màxim òrgan garant
del dret a la intimitat, permetés l’accés a les dades relatives als noms,
cognoms i a l’empadronament dels nens/es preinscrits a l’escola en
qüestió per al curs 2009-2010 contingudes en el corresponent
expedient, en el cas que aquest, l’Ajuntament de Sabadell, en fos
l’òrgan responsable. A més, va recomanar que l’Ajuntament de Sabadell
adoptés les mesures oportunes per aplicar el criteri de l’APDCAT en
futures peticions d’accés que tinguessin les mateixes característiques.
Tot i així, essent coneixedor que l’educació és una matèria competència
de la Generalitat, tot i tenir alguns àmbits concurrents amb l’Ajuntament,
va traslladar l’expedient a la Generalitat de Catalunya i al Síndic de
Greuges de Catalunya, per tal que fessin el que creguessin oportú.
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Àrea d’Urbanisme

RESOLTS 2010
ÀREA D'URBANISM E

Estim ades

Desestim
ades

Resolt
durant
tramitació

6

2

8

6

1

6

1

2

Arxiu

Trasllat

Renúncia

Suspès

No
adm ès

0

0

2

2

1

1

2

1

M edia-ció TOTALS
2

Urbanisme
Llicències

0

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
V IMUSA

20

1

16
1

1

1

3

De les 127 queixes que el Síndic ha obert l’any 2010, 26 es refereixen a
l’Àrea d’Urbanisme. Si comparem aquesta xifra amb les dels anys
anteriors (20 l’any 2009 i 32 l’any 2008), es comprova que l’evolució
decreixent iniciada el 2009 canvia l’any 2010, incrementant-se en 6
queixes respecte l’any 2009. Tot i l’increment notable respecte el 2009,
continua essent menys que les queixes obertes l’any 2008, i
representen 6 menys que l’any 2008.

L’increment en 6 queixes experimentat per aquesta Àrea es degut a
l’increment experimentat per les queixes referides a l’empresa municipal
VIMUSA. Així, l’any 2009 es va rebre tan sols una queixa sobre aquesta
empresa, però, l’any 2010, s’han obert 7 queixes, 6 més que l’any
anterior. Aquest increment és el mateix increment que ha sofert l’Àrea.
Respecte de les queixes obertes sobre el Servei de Llicències són les
mateixes que les de l’any 2009, és a dir, 13 queixes. Pel que fa al
Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, el nombre d’expedients
oberts ha disminuït en 2, passant deIs 4 de l’any 2009 als 2 del 2010.
Finalment, el Servei d’Urbanisme n’ha rebut 4, dos més que l’any 2009.

D’altre banda, pel que fa al nombre de recomanacions, l’Àrea
d’Urbanisme no rep masses queixes, 8, concretament, però si tenim
que compte que les 7, de les 8 que té, estan referides a un sol Servei, el
de Llicències, es pot considerar que en són bastants. De fet, el Servei
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de Llicències és el segon servei que rep més queixes després del de
Seguretat Ciutadana. No obstant això, l’any 2010, l’esmentat servei n’ha
rebut 2 menys que l’any anterior, que en va rebre 9. Finalment,
l’empresa VIMUSA també té una recomanació, a diferència de l’any
2009, que no en tenia cap.

Pel que a fa al tipus de resolucions rebudes per aquesta Àrea, 6 són
estimatòries dels interessos dels ciutadans/es, 2 desestimatòries i 8 es
varen resoldre durant la tramitació. De les estimades, ressalten les 6
referides al Servei de Llicències. Finalment, esmentar que, en aquesta
Àrea, s’ha utilitzat en 2 ocasions la mediació del Síndic entre el Servei i
ciutadà/na, 1 a Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes i 1 a
l’empresa VIMUSA.

3.1 LLICÈNCIES

No admès
6%
Suspès
12%
Renúncia
6%

Resolt durant
tramitació
35%

Estimades
35%

Desestimades
6%

El Servei de Llicències duu a terme la intervenció administrativa en
l’activitat privada mitjançant les llicències urbanístiques i les llicències
d’activitats, a més de la disciplina urbanística i d’activitats. Les funcions
que inclou aquesta última són el vetllar per al compliment de la

80

normativa urbanística en els actes d’edificació i d’ús del sòl; vetllar per
al compliment de la normativa relacionada amb les diferents activitats;
tramitar

els

expedients

de

disciplina

esmentats;

dictar

ordres

d’execució; sancionar les infraccions administratives en aquest àmbit;
fer declaracions de ruïna d’immobles;

i fer inspeccions de tot tipus

d’obres i activitats per tal de comprovar-ne l’adequació a la normativa
vigent aplicable. En aquest sentit, el Síndic vol destacar algunes
queixes que versen sobre aquesta matèria.

El que causa més queixes al Síndic d’aquest Servei és, però, la
disciplina urbanística i d’activitats. Cosa lògica, si tenim en compte que
els expedients de disciplina neixen de les sospites d’un incompliment de
la normativa urbanística o d’activitats. Incompliment que pot

acabar

afectant a terceres persones que, en moltes ocasions, són el propis
veïns/es dels que incompleixen.

Pel que fa a la disciplina d’activitats, la ciutadana que va presentar la
queixa 2009SDGR00131 adduïa que feia més d’un any que s’estava
queixant a l’Ajuntament dels sorolls i molèsties que causaven els
llogueters d’un pis de la seva comunitat que, a més, s’estava utilitzant
com a hostal il·legal.

L’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i espais
públics de Sabadell, en el seu art. 15, estableix que ‘Tots els ciutadans i
les ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i
veïnes i d’evitar la producció de sorolls que alterin la convivència
normal, independentment de l’hora del dia. I que les condicions i
mesures permeses en sorolls i vibracions són les contingudes a
l’Ordenança municipal per vetllar per la qualitat sonora i el medi urbà en
el marc de la Llei de protecció contra la contaminació acústica’.

L’Ordenança de tramitació dels expedients urbanístics i d’activitats de
Sabadell, en el seu art. 94, estableix que ‘estan subjectes a llicència
totes les activitats que es desenvolupin en el terme municipal, tal com
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industrials, mineres, agrícoles i ramaderes, comercials i de serveis,
recreatives, espectacles i oci, de gestió de residus i serveis públics, o
qualsevol altra actuació pública o industrial, independentment que afecti
o no al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la
fauna o els béns’.

Per aquests motius, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament que realitzés
una inspecció a l’esmentat habitatge per tal de poder determinar si
s’estava exercint una activitat d’hostal il·legal, i que comprovés les
condicions d’habitabilitat, d’higiene, seguretat, i totes aquelles que
estableixi la normativa aplicable. A més, també va recomanar-li que
sancionés i impedís els usos i activitats il·legals, si s’esqueia, com a
resultat de la inspecció realitzada, i que realitzés els mesuraments
corresponents per tal de determinar el soroll que prové de l’esmentat
habitatge i, si s’esqueia, que sancionés el responsable.

En uns termes similars, en la queixa 2009SDGR00100, un veí d’una llar
d’infants adduïa que aquesta els hi causava moltes molèsties de soroll,
sobretot

des que aquesta s’havia ampliat. L’esmentat senyor es

qüestionava si la seva ubicació era la correcte i de si tenia llicència per
exercir l’activitat.

El Síndic va recordar que els centres que acullen de manera regular, és
a dir, continuada i sistemàtica, infants de zero a tres anys, i els donen
servei educatiu, per al seu funcionament, han de ser creats o autoritzats
per l’Administració educativa. També quan hi ha qualsevol modificació
com és el cas de l’ampliació del centre. Així, la llar d’infants hauria de
ser autoritzada per la Generalitat i, mitjançant aquesta autorització,
acreditar, que el centre reuneix els requisits mínims establerts pel
Decret 282/2006 (nombre màxim d’infants per grup, els requisits
d’espais i instal·lacions i les condicions sobre higiene, seguretat, sanitat,
habitabilitat i accessibilitat). A part de l’esmentada autorització de la
Generalitat, l’Ajuntament també és l’ens competent per a l’atorgament
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de llicències d’activitats i de la vigilància sobre el compliment de les
mesures de supressió de barreres arquitectòniques.

Atès que no hi havia constància de que la llar d’infants gaudís de
l’autorització de la Generalitat i de la llicència municipal pel que fa a
l’ampliació del centre, el Síndic va recomanar a l’Ajuntament que evités
que el centre estigués en funcionament sense l’oportuna autorització i
llicència, no només perquè provoqués molèsties als veïns/es, sinó
perquè estava en joc la seguretat i salut dels infants. També va
recomanar que continués amb l’expedient de disciplina d’activitats i
vetllés per garantir el dret del descans del veïnat i que realitzés les
inspeccions o mesuraments sonors oportuns per tal de detectar si els
sorolls sobrepassaven els llindars legals. Finalment, la queixa es va
traslladar al Síndic de Greuges de Catalunya perquè s’ocupés d’aquells
assumptes de la seva competència.

Respecte a les queixes que es refereixen a la disciplina urbanística, el
Síndic vol comentar tres queixes diferents. En la primera, la queixa
2009SDGR00045, un veí denunciava que les obres que s’estaven fent
al costat de casa seva no s’ajustaven a la llicència concedida. Segons
l’esmentat senyor, les distancies de la nova edificació no eren les
correctes i la paret mitgera s’havia construït ocupant una part del seu
terreny.

Després d’estudiar el cas, el Síndic no va veure indicis de vulneració del
que estava disposat en la llicència, de fet en l’expedient constaven
diferents informes tècnics que avalaven la correspondència entre obra i
llicència. Cal recordar que no es pot desvirtuar el que disposa un
informe tècnic, si no hi ha proves en contra que demostrin alguna
irregularitat. El que sí que va poder comprovar fou que la nova obra no
tenia recollida i reconduïdes les aigües pluvials, cosa obligada de
conformitat amb l’art. 67 apartat F de l’Ordenança de tramitació dels
expedients urbanístics i d’activitats de l’Ajuntament de Sabadell. I es va
recomanar que es recollissin. D’altre banda, es va recordar que
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l’Ajuntament no tenia competència per dirimir en conflictes civils, com
els casos de conflictes de llindes o partions. En aquest sentit, és molt
habitual aquesta confusió en matèria urbanística, en què temes civils i
administratius s’entrecreuen habitualment.

Les

dues

queixes

restants

(queixa

2010SDGR00043

i

2010SDGR00036) posen de manifest la dificultat que té l’Ajuntament de
fer complir les seves ordres de restauració de la realitat física vulnerada
i per sancionar les infraccions urbanístiques.

En la primera, els

veïns/es d’un solar descuidat es queixaven de la brutícia, de l’aigua
putrefacta de la piscina, dels mosquits i rates, i de les males olors que,
com a conseqüència, provenien d’aquest i s’escampaven per tot el
veïnat. En la segona, una senyora es queixava que el seu veí feia més
de sis anys que havia d’enderrocar unes obres il·legals que la
perjudicaven molt i, encara, no ho havia fet.

Com ja s’ha recordat en moltes ocasions, la protecció de la legalitat
urbanística és una potestat de caràcter obligatori per a l’Ajuntament.
Dels expedients de protecció poden néixer fins a

tres obligacions

diferents. La primera, és restaurar la realitat física i jurídica, mitjançant
les esmentades ordres de restauració. La segona, l’inici d’un
procediment sancionador per a determinar les possibles infraccions i
sancionar-les. I per últim, la determinació de les indemnitzacions que
pertoquin.

La primera de les obligacions, la restauració té dues fases. La primera,
en la qual l’Ajuntament dicta una ordre d’execució consistent en la
restauració de la realitat vulnerada. I la segona, fer complir aquesta
ordre de forma coactiva, si així és necessari. En aquest sentit, es
detecta que l’Ajuntament realitza la majoria de vegades la primera de la
fases de forma satisfactòria. Pel contrari, quan es tracte de fer complir
aquestes ordres, de forma coactiva, és quan venen els problemes i els
nombrosos fracassos. Les raons d’aquests venen per la conjunció de
dos fets, en opinió del Síndic. El primer, la utilització de multes
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coercitives per vèncer la resistència de l’obligat que, sovint, no només
no signifiquen el compliment de l’ordre sinó que, a més, aquestes
queden sense cobrar-se. I el segon, la manca d’utilització del sistema
d’execució forçosa, atès que significa una despesa a càrrec inicialment
de l’Ajuntament. En opinió del Síndic, ambdues mesures tenen un final
comú. Ambdues sinó es paguen voluntàriament, passen a ser
reclamades per via de constrenyiment. Degut a aquest final comú, el
Síndic creu important donar preferència a aquest mitjà i, per això, va
recomanar una millor dotació econòmica per les partides destinades a
l’execució forçosa. L’avantatge entre una i altre és que, com a mínim,
amb l’execució forçosa s’estarà restituint la realitat vulnerada, cosa que
amb les multes directament no. De fet, la persona que incompleix pot
pagar les multes sense complir i ser embargat sense complir l’ordre.

Pel que fa a la segona de les obligacions, l’inici del procediment
sancionador, el Síndic ha detectat que l’Ajuntament té moltes dificultats
per incoar-los. En aquest sentit, el Síndic ha recordat que l’Ajuntament
no pot elegir aquesta incoació, atès que és preceptiva. Per aquest
motiu, ha demanat una millor dotació de mitjans personals i personals al
Servei de Llicències per fer front a la quantitat d’expedients de disciplina
que es generen cada any.

També la inspecció és un tema que preocupa al Síndic. La majoria
d’expedients s’inicien com a resultes d’una denúncia d’un veí/na, cosa
que a la practica genera problemes veïnals, mentre que si l’Ajuntament
fes més inspeccions d’ofici no generaria tanta controvèrsia. Pot semblar
que el fet de ser enxampat amb un incompliment depengui del/de la
veí/ïna.

A part de les queixes referents a disciplina, que són les més nombroses
i problemàtiques, el Síndic també vol destacar-ne dues referides al
Servei de Llicències, en general.
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En la primera queixa, la 2009SDGR00107, una veïna al·legava que feia
més d’un any que estava reclamant a l’Ajuntament la reparació d’una
junta apareguda a la façana del seu edifici, entre la façana i la vorera.
Segons ella, la junta era culpa de les obres d’un parc públic que
s’estava fent al costat, i del pes d’unes casetes d’obra provisionals, que
s’havien col·locat damunt la vorera per la realització de les obres.

Després de demanar informe tècnic al Servei d’Obres Públiques aquest
va demostrar, amb documentació gràfica i escrita, que l’aparició de la
junta era anterior a les obres d’urbanització del parc. Segons l’esmentat
informe, la junta va aparèixer perquè existia un defecte estructural en la
construcció de l’edifici, concretament, en la manca de compactació de
les terres de reblert al voltant dels murs de contenció de l’aparcament
de l’edifici. D’altre banda, en l’expedient constava que l’Ajuntament
havia demanat al promotor de l’edifici els assaigs de compactació de les
terres abans d’atorgar la llicència d’ús i ocupació, assaigs que no
constaven en l’expedient. Per aquestes raons, el Síndic va recordar a
l’Ajuntament que aquests assaigs eren necessaris per a l’atorgament de
la llicència d’ús i ocupació i que, atès que actualment la vorera en
qüestió estava cedida a l’Ajuntament, havia de ser aquest qui reclamés
al promotor l’esmena de l’esmentat defecte estructural, en virtut de la
responsabilitat decennal de l’art. 1591 del Codi Civil.

Finalment, la queixa 2010SDGR00011. En aquesta, una empresa
promotora adduïa que l’Ajuntament de Sabadell no li retornava el
pagament a compte realitzat en concepte d’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO), tot i haver renunciat a la llicència i no haver
realitzat l’obra. D’altre banda, l’esmentat senyor al·legava que, a més de
no retornar aquest import, l’Ajuntament havia embargat la finca per la
manca de pagament de la quantia que faltava pagar per aquest
concepte (ICIO).

Finalment, el senyor feia constar que l’Ajuntament

havia condicionat l’esmentat retorn de l’import a que es tanqués el
terreny i havia iniciat un procediment de disciplina contra la societat.
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Tot i que l’Ajuntament va resoldre la situació abans de que el Síndic fes
la seva resolució, atès els perjudicis causats o que s’haguessin pogut
causar a l’esmentada societat i per evitar-ne de futurs, aquest va
recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que, en aquests casos, de
conformitat amb l’article 5.9 de l’Ordenança Fiscal 2.4 de Sabadell, tan
aviat com tingués coneixement del desistiment o renúncia de l’interessat
de l’execució de les obres, li retornés l’import pagat a compte en
concepte d’ICIO. La demora d’un any de l’Ajuntament per realitzar
aquest retorn es considerava desmesurat. També va recomanar a
l’Ajuntament que no condicionés el retorn d’aquests imports a l’execució
d’altres obligacions, que haurien de ser exigides de conformitat amb els
procediments legalment establerts.

Finalment, també va recomanar una major coordinació i treball en xarxa
entre els Serveis de Llicències i de Gestió Tributaria i Recaptació, per
tal que no s’embarguessin preventivament béns per deutes que ja no
existeixen. Així, en aquest cas, es va embargar i, per tant, inscriure en
el Registre de la Propietat, la finca en qüestió el desembre de 2009, per
falta de pagament de l’import que quedava pendent de pagar en
concepte d’ICIO, transcorreguts 7 mesos des que la societat ja havia
posat en coneixement la seva renúncia a l’execució de les obres.
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Àrea de Relacions Ciutadanes
i Espai Públic

RESOLTS 2010
ÀREA DE RELACIONS
CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC

Es tim ade s

Dese stim
ade s

Re solt
durant
tram itació

1

3

17

1

1

1

17

1

1

1

Part., atenció i rel Ciutadanes
Espai Públic

Arxiu

Tras llat

Renúncia

Suspè s

No
adm ès

0

2

2

2

2

Media-ció TOTALS

1
1

2

24
1
23

De les 127 queixes que el Síndic ha obert l’any 2010, 31 es refereixen a
l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic. Si comparem aquesta
xifra amb les dels anys anteriors (25 l’any 2009 i 39 l’any 2008), es
comprova que l’evolució decreixent iniciada el 2009 canvia l’any 2010,
incrementant-se en 6 queixes respecte l’any 2009. Tot i l’increment
notable respecte el 2009, continua essent menys que les queixes
obertes l’any 2008, i representen 8 menys que l’any 2008.

L’increment en 6 queixes experimentat per aquesta Àrea es degut a
l’increment experimentat per les queixes referides a la Regidoria d’Espai
Públic. Així, l’any 2009 es van obrir 24 queixes sobre aquesta
Regidoria, però, l’any 2010, s’han obert 30 queixes, 6 més que l’any
anterior. Aquest increment és el mateix que ha sofert l’Àrea. Respecte
de les queixes obertes sobre el Servei de Participació, Atenció i
Relacions Ciutadanes són les mateixes que les de l’any 2009, és a dir,
1 queixa.

D’altre banda, pel que fa al nombre de recomanacions, l’Àrea de
Relacions

Ciutadanes

i

Espai

Públic

ha

rebut

molt

poques

recomanacions, tan sols 4, essent, així, l’Àrea amb menys queixes de
totes. D’aquestes 4 recomanacions, 3 estan referides a la Regidoria
d’Espai Públic, 4 menys que l’any 2009. A més, el Servei de
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Participació, Atenció i Relacions Ciutadanes té 1 recomanació, mentre
que l’any 2009 no n’hi havia cap.

Pel que a fa al tipus de resolucions rebudes per aquesta Àrea, 1 és
estimatòria dels interessos dels ciutadans/es, 3 desestimatòries i 17 es
varen resoldre durant la tramitació. De fet, la raó principal de les poques
recomanacions és aquest nombre tan elevat de queixes resoltes en
tràmit. Finalment, esmentar que, en aquesta Àrea, s’ha utilitzat en 2
ocasions la mediació del Síndic entre el Servei i el ciutadà/na, referides
a la Regidoria d’Espai Públic.

4.1
PARTICIPACIÓ,
CIUTADANES

ATENCIÓ

I

RELACIONS

Desestimades
100%

El Servei de Participació, Atenció i Relacions Ciutadanes gestiona tot
allò relacionat amb la participació ciutadana, la coordinació de districtes,
l’associacionisme veïnal, els centres cívics, el registre municipal
d’entitats, el Programa d’atenció ciutadana (Servei d’atenció telefònica
010, Oficines d’atenció ciutadana i registre general) i el Servei de
Mediació Comunitària. Aquest últim s’encarrega dels conflictes entre
ciutadans/es i els gestiona de manera pacífica i dialogada i pretén de
manera imparcial, voluntària i confidencial trobar solucions òptimes per
a totes les parts en conflicte. En concret, es tracten temes relacionats
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amb el soroll, obres, higiene i salubritat, tinença d’animals, baralles i
malentesos, comunitats de veïns, aires condicionats, molèsties per a
l’exercici d’una activitat, entre d’altres. Els conflictes familiars també
tenen cabuda en aquest servei.

Dins

d’aquest

àmbit,

el

Síndic

vol

referir-se

a

la

queixa

2010SDGR00040. La ciutadana que la va presentar feia constar que
des de feia dos anys estava patint unes vibracions que provenien dels
domicilis d’algun dels seus veïns/es, però que no podia demostrar-ho.
L’esmentada senyora havia acudit, en dues ocasions, al Servei de
Mediació Comunitària però havia sigut en va, atès que el problema
continuava i no podia descansar de cap manera. Segons l’Ajuntament,
el soroll era d’origen desconegut i inapreciable. Tot i així, en el mateix
informe de la Policia Local es deia que els resultats positius, de 29 i 32
dB(A), podien ser deguts a algun tipus de vibració i que no disposaven
de l’aparell adequat per mesurar-lo.

Per aquest motiu, el Síndic va recordar a l’Ajuntament de Sabadell que
la vibració també és una font de contaminació acústica, com el soroll, i
que és la seva obligació inspeccionar, controlar i sancionar la
contaminació acústica que produeixen les activitats, incloses les que
deriven del veïnat. Conseqüentment, va recomanar a l’Ajuntament de
Sabadell perquè dotés als serveis municipals, competents de la
protecció contra la contaminació acústica, dels mitjans tècnics i
personals per a poder-ho fer amb totes les garanties. No cal recordar
que el soroll està considerat per la jurisprudència com una font
d’intromissió a la vida de les persones, i pot vulnerar no només el dret a
la salut i integritat física i moral, sinó també el dret a la intimitat.
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4.2 ESPAI PÚBLIC

Renúncia
4%

Trasllat
4%

No adm ès
7%

Arxiu
4%

Me diació
7%
Es timades
4%
De se stimade s
7%

Re solt durant
tram itació
63%

La Regidoria d’Espai Públic engloba el Servei d’Obres Públiques, el
Servei de Manteniments de Via Pública, el Servei de Mobilitat, Trànsit i
Transport i el Servei de Residus i neteja viària. Al mateix temps, el
Servei de Manteniments de Via Pública inclou la Secció de Vialitat, la
Secció de Manteniments d’Equipaments, la Secció d’Infrastructura
Urbana, la Secció de Parcs i Jardins i la Secció d’Ocupació de Via
Pública.

El Síndic vol fer especial referència a tres queixes (2009SDGR00065,
2009SDGR00099 i 2010SDGR00055).

En la primera d’elles, un ciutadà que treballava al carrer de les Planes
es queixava que, durant les obres de millora del carrer que es van fer el
2009, l’empresa constructora no havia seguit les mesures de seguretat
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pertinents i que l’estat del carrer havia estat en unes condicions molt
perilloses. L’esmentat senyor va explicar, com a exemple, que per
accedir a la seva oficina no hi havien ni planxes ni fustes per permetre’n
l’accés, i havien de saltar els forats, embrutant-se de pols, fang i ciment.
A més, en dues ocasions, havia trucat al 010 i no havia obtingut cap
contestació al seu tràmit.

El Síndic va recomanar a l’Ajuntament que procurés contestar i resoldre
amb la màxima celeritat possible les queixes i demandes ciutadanes en
casos d’obres a la via pública, atesos els inconvenients i obstacles que
aquest suposaven als ciutadans/es. Com va recordar el Síndic, amb les
obres públiques es poden afectar diferents drets de les persones, com
el dret a la llibertat i seguretat, el dret a la lliure circulació, el dret a la
integritat física, entre d’altres.

En la segona queixa, un veí adduïa que, des de l’any 1968, al final del
carrer on ell vivia hi desembocava una claveguera pública, el
vessament de residus de la qual estava incontrolat i sense canalitzar, i
provocava que sigues un focus de rates i mosquits tigre. L’esmentat
senyor al·legava que, a més, aquest vessament incontrolat havia
provocat un esvoranc d’uns tres metres de profunditat mot perillós i, que
el seu nét hi va caure i es va fer mal. També la via pública i les cases
colindants s’estaven veient afectades per les filtracions d’aigua que
provenien d’aquesta desembocadura de claveguera, segons l’esmentat
senyor.

En l’informe de l’Ajuntament, aquest deixava constància de que tenien
coneixement de la discontinuïtat d’aquest col·lector, i que el motiu va
ser una esllavissada de terres. Que hi havia un projecte per a canalitzar
la claveguera, però que no s’ha pogut dur a terme per l’esllavissada i
que,

actualment,

s’estaven

estudiant

diferents

propostes

de

canalització. També deia que l’estiu passat es va realitzar una
adequació de millora urbana a la zona, consistent en canalitzar amb
una canonada la part final, que abans discorria per canal obert.

92

El Síndic, una vegada escoltada ambdues parts, va demanar a
l’Ajuntament que evités aquest tipus de situacions, recomanant la
canalització de les esmentades aigües residuals tan aviat com fos
possible i que evités, així, la desembocadura d’aquestes directament al
talús.

Finalment, la tercera queixa que el Síndic vol destacar versa sobre les
reserves temporals de càrrega i descàrrega per motiu d’obres. Així, el
ciutadà al·legava que la Policia Municipal li havia posat una multa per
entorpir la circulació a vehicles de tercera categoria, en concret, per
impedir el pas al camió de la brossa. Segons l’esmentat senyor, el seu
vehicle estava perfectament aparcat i que, qui entorpia la circulació era
una bastida d’unes obres que s’estaven fent a l’altre cantó del carrer,
que ocupaven tota la vorera, però no sobresortien d’aquesta.

Després d’estudiar el cas i demanar informe a l’Ajuntament, el Síndic va
comprovar diversos aspectes. El primer, l’espai on va aparcar el ciutadà
gaudia d’una reserva temporal de càrrega i descàrrega per motiu
d’obres. El segon, ni la bastida ni les obres tenien atorgada la
corresponent llicència i, per tant, eren il·legals. El tercer, els vehicles de
tercera categoria, al ser el carrer tan estret, necessitaven la vorera per a
poder circular i, en estar aquesta ocupada per la bastida, no podien
circular si algú hi aparcava davant. El quart, les senyalitzacions de la
reserva no complien els requisits i no s’establia l’horari de reserva. Cal
recordar que una càrrega i descàrrega té un horari. El cotxe va ser
retirat a la nit, franja horària on no es fa càrrega i descàrrega perquè,
entre d’altres coses, no està permès fer-hi obres.

Per tot l’esmentat, el Síndic va considerar que si bé donades les
circumstàncies s’havia de retirar el vehicle (retirar una bastida és més
difícil), això no implicava que estigués mal aparcat. Ans el contrari, el
parer del Síndic fou que era la bastida qui ocupava il·legalment la via
pública (vorera), i va considerar que la reserva temporal de càrrega i
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descàrrega estava mal atorgada. D’aquesta manera, el Síndic va
recomanar a l’Ajuntament que anul·lés la multa i retornés l’import pagat
en concepte de grua i multa. Que en casos similars, tot i que s’hagués
d’utilitzar la grua municipal, no es fes pagar el seu servei ni, molt
menys, es sancionés al ciutadà/na, si aquest/a està ben aparcat. Que
fes més inspeccions d’ofici de les obres que afecten a la via pública i
apliqués mesures per disminuir la seva incidència. Que no atorgués
reserves temporals de càrrega i descàrrega per obres, sense comprovar
abans l’atorgament de la corresponent llicència d’obres o d’altres
elements auxiliars d’aquestes. Que es replantegés la mobilitat i
circulació del carrer i apliqués mesures per a millorar-la i, així, disminuir
la perillositat d’aquest.
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Altres administracions

RESOLTS 2010
ALTRES ADMINISTRACIONS
Generalitat

Estim ades

Desestim
ades

Resolt
durant
tram itació

0

0

0

Arxiu

Trasllat

0

12
9

Renúncia

Suspès

No
adm ès

0

0

0

Estat

Me dia-ció TOTALS
0

12
9
0

Altres Ens

3

3

L’any 2010 s’han traslladat 9 queixes al Síndic de Greuges de
Catalunya, 5 menys que l’any 2009, 8 menys que l’any 2008 i una
menys que l’any 2007. Aquesta davallada es circumscriu amb les
poques queixes rebudes durant l’any 2010 sobre el Servei d’Educació,
que és la matèria que més trasllats comporta, en ser una competència
compartida, en alguns aspectes, entre l’Ajuntament de Sabadell i la
Generalitat de Catalunya.

Finalment, 3 queixes s’han traslladat a altres ens que no són ni el Síndic
de Greuges de Catalunya ni el Defensor del Pueblo.
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El Síndic amb la ciutadania
Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes
El Síndic municipal ha tingut aquest 2010 un total de 230 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.

Visites a entitats i AAVV de la ciutat
Durant aquest any, el Síndic Municipal ha visitat 15 entitats de
Sabadell, per interessar-se per les seves activitats i per donar a
conèixer les funcions del defensor local.
El Síndic Municipal ha realitzat 16 visites a Associacions de Veïns
(AAVV) de Sabadell i consells de districte.

Assistència a actes
Aquest any el Síndic ha assistit a 95 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...

Conferències
El treball en la promoció dels drets de les persones s’ha traduït en 10
conferències 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.

El Síndic és tertulià a Ràdio Sabadell 94.6
Aquesta temporada, el Síndic Municipal s’ha incorporat com a tertulià
setmanal al programa “A Bona Hora” de Ràdio Sabadell 94.6, per
abordar l’actualitat des de la vessant dels Drets i Deures de la
ciutadania.

Notes de premsa i rodes de premsa
Aquest any 2010, s’han redactat i difós 6 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.

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
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notícies, llegir i descarregar-se els programes radiofònics del Síndic, els
seus discursos i el newsletter.

Newsletter
L’objectiu del newsletter (Síndic.sbd) és establir una forma de
comunicació on-line periòdica i breu, que recapituli les principals
informacions relacionades amb el Síndic Municipal. S’edita cada 3
mesos des de la mateixa Oficina del Síndic i es fa arribar mitjançant l’email a ciutadans i ciutadanes de Sabadell, partits polítics, entitats i al
FòrumSD. També s’han mantingut contactes amb altres Defensories de
l’estat espanyol i d’altres punts del món. Per subscriure’s, es pot fer a
través de la pàgina web. Amb la voluntat d’arribar a un públic més
ampli, el newsletter també s’imprimeix i es pot consultar al Casal Pere
Quart.
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Programa Educatiu de
l’Oficina del Síndic
L’any 2010 s’ha portat a terme la cinquena 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 aproparse 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. A continuació mostrem les respostes a l’enquesta anònima
que fa el Síndic als estudiants de Sabadell:
Creus que a la teva escola es respecten els drets dels alumnes?

No: 29%

Sí: 71%
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A la teva classe es respecten els Drets...
Dels nouvinguts:

No: 29%

Sí: 71%

Tot i el seu aspecte físic:

No: 37%

Sí: 63%
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Tot i la seva orientació sexual (gais i lesbianes)?

Sí: 43%

No: 57%

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

Interessant: 57%

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 12 sessions.
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Campanya de difusió del
Síndic a Ràdio Sabadell 94.6
L’any 2010, l’Oficina del Síndic ha iniciat una campanya publicitària de
difusió del Síndic Municipal de Greuges.

Per fer-ho, s’han produït unes falques publicitàries per emetre a la ràdio
municipal, Ràdio Sabadell 94.6, en diferents horaris i durant una
temporalitat acotada (1 emissió per dia). El disseny de la campanya,
així com el guió de les falques han estat realitzades des de la pròpia
Oficina del Síndic.

Es tracta de la primera campanya publicitària realitzada per l’Oficina del
Síndic en els 5 anys de la seva existència. Tot i que la publicitat no és la
formula més utilitzada per difondre les funcions del Síndic (es fan
conferències, cartelleria, trobades sectorials, visites, intervencions als
mitjans de comunicació, etc), des de l’Oficina del Síndic es va creure
necessari reforçar la difusió i comunicació amb una petita campanya
publicitària.
FALCA 1
M'han posat una multa i no hi estic d'acord.
T'has queixat a l'Ajuntament i no t'han contestat o no estàs conforme amb la seva
resposta?
El Síndic Municipal t’escolta. Ens trobaràs al Casal Pere Quart, al 93 726 42 11, a
oficinasindic@sabadell.cat i a sabadell.cat /sindicdegreuges.
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell. Defensant els Drets de la ciutadania.

FALCA 2
La vorera de davant de casa està en mal estat i cada cop que hi passo tinc por de caure.
T'has queixat a l'Ajuntament i no t'han contestat o no estàs conforme amb la seva
resposta?
El Síndic Municipal t’escolta. Ens trobaràs al Casal Pere Quart, al 93 726 42 11, a
oficinasindic@sabadell.cat i a sabadell.cat /sindicdegreuges.
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell. Defensant els Drets de la ciutadania.
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femdrets@sabadell.cat
Durant l’any 2010, l’Oficina del Síndic ha presentat una nova adreça de
contacte per a tots els joves: femdrets@sabadell.cat, a on el Síndic ha
pogut rebre els seus problemes, queixes i suggeriments.

Alguns dels comentaris rebuts en aquesta adreça, dissenyada
especialment per ser el canal de comunicació directe entre els joves i el
Síndic, han estat:
•

“El programa va ser molt interessant. Una manera
d’ensenyar-me a ajudar a canviar el món totalment
desconeguda per a mi”.

•

“Que creo que antes de arreglar el mundo (hay hambre y
otros muchos problemas), antes deberíamos arreglar los
nuestros”.

•

“Crec que per ser homosexual no s’hauria de discriminar
ningú.

•

“Si es reparteixen tots els diners del món a parts iguals
podríem viure bé tots”.

•

“No insultis a ningú ni el facis sentir malament, ja que
d’alguna manera el “mates” per dins”.

•

“La xerrada d’avui m’ha fet obrir els ulls per a molts
aspectes”.

•

“Em sembla bé que el Síndic els informi que existeix, ja que
els joves coneixem la policia, però el Síndic no”.

•

“Trobo que potser tenim molts Drets. Però no existeixen els
Drets quan no tens diners. Un ric té molts més Drets que un
pobre”.

•

“Sobre les drogues: no val la pena destrossar-se la vida
amb aquestes coses”.
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Enquesta de valoració de la
qualitat dels Serveis de
l’Oficina del Síndic
Cinc anys després de la creació de la institució del defensor local a
Sabadell, l’Oficina del Síndic ha volgut conèixer l’opinió dels seus
usuaris i usuàries i la valoració de la qualitat del servei ofert ha través
d’una enquesta telefònica. Els resultats han demostrat, per una banda,
el grau de coneixement del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell i,
per l’altra, un alt grau de satisfacció del servei ofert pel personal de
l’Oficina.

Els resultats de l’enquesta, elaborada pel Gabinet d’Estudis Socials i
Opinió Pública (GESOP), mostren que tres de cada quatre usuaris i
usuàries del Síndic Municipal des de la seva creació estan molt (35,3%)
o bastant (39,3%) satisfets i satisfetes amb el servei rebut. Globalment,
en una escala de 0 a 10, el servei es valora amb una nota mitjana d’un
7. Més concretament, el 40,6% dels enquestats i enquestades han
assignat un excel·lent (notes de 9 i 10) al servei rebut. El 85% de la
mostra considera que la resolució de la seva consulta per part del
Síndic Municipal de Greuges ha estat clara i imparcial. I l’amabilitat del
personal i la seva professionalitat són, segons l’opinió dels enquestats i
enquestades, els aspectes millor valorats. Vuit de cada deu ciutadans i
ciutadanes que han acudit en aquests darrers 5 anys al Síndic
Municipal tornarien a fer servir els seus serveis si es presentés l’ocasió i
el recomanaria als seus amics o familiars.

En quant a les resolucions del Síndic Municipal de Greuges de
Sabadell, més de la meitat dels usuaris i usuàries de l’Oficina del Síndic
es mostren d’acord amb la resolució de la demanda i un 35% s’hi
mostra contrari. En aquest sentit, existeix una forta correlació entre el
grau d’acord amb la resolució i en sentit de la resposta rebuda: els que
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han rebut una resposta favorable hi estan majoritàriament d’acord,
mentre que els que han rebut una resposta contrària s’hi mostren més
en desacord.

Les campanyes de comunicació i difusió que des de l’Oficina del Síndic
s’han portat a terme per tal de donar a conèixer la Institució i els seus
serveis (programes a les escoles, xerrades, visites a entitats, oficines de
proximitat, campanyes per tipologia de ciutadania...) han donat també
els seus fruits. En aquest sentit, els mitjans de comunicació locals han
estat uns bons aliats en el repte de donar a conèixer un servei de nova
creació com el del Síndic, ja que són la principal via a través de la qual
els seus usuaris i usuàries han conegut el seu servei (26,7%), seguit de
prop del boca orella entre amics, familiars i coneguts (22%) i la difusió
realitzada pels Serveis d’Atenció al Ciutadà de Ajuntament (18,7%).
Perfil dels usuaris del Síndic de Greuges de Sabadell
Segons l’enquesta del GESOP, els usuaris i usuàries del Síndic
Municipal de Greuges de Sabadell són, majoritàriament, homes (un
57,3%). Per edats, el 34,7% dels entrevistats i entrevistades tenen 60
anys o més; el 30% en té entre 45 i 59; i el 30% entre 30 i 44 anys. El
grup d’edat menys nombrós és el dels joves, que representen el 4,7%
dels usuaris i usuàries del Síndic Municipal.

Segons els nivells d’estudis, un 30,7% té formació universitària; un 36%
ha assolit un nivell d’estudis mitjà i un 31,3% no en té o va deixar la
formació als 16 anys. Pràcticament la totalitat dels entrevistats i
entrevistades té la nacionalitat espanyola (un 98,7%). Finalment, pel
que fa a la situació laboral, sis de cada deu entrevistats i entrevistades
és laboralment actiu. El 36% és jubilat o pensionista i un 1,3% s’ocupa
de les tasques de la llar.

Aquesta enquesta, pionera en l’àmbit dels defensors locals a Catalunya,
ens ajuda a identificar els punts més febles per millorar amb l’objectiu
de defensar millor els drets de la ciutadania amb eficàcia. Els objectius
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són arribar més al públic juvenil i als nouvinguts, d’aquí els esforços que
des de l’Oficina del Síndic s’estan realitzant des de fa anys amb els
programes d’educació en valors a les escoles i amb les xerrades i
campanyes de difusió entre la població nouvinguda.
* Podeu trobar l’enquesta íntegra a l’Annex 2 d’aquesta memòria.
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Oficines de proximitat
Aquest 2010 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.
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Trobada ciutadana anual del
Síndic Municipal
Més de 200 persones, entre representants polítics i d’institucions i
entitats de la ciutat, a més de ciutadans i ciutadanes anònims, es van
reunir a Fira Sabadell per conèixer la visió del Síndic Municipal de
Greuges de la ciutat. L’acte, que es realitza cada 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.

El Síndic, que enguany complia el cinquè any del seu mandat, va voler
tenir un record especial pels regidors i regidores que, ara fa cinc anys,
van decidir crear la Institució del Síndic Municipal de Greuges a
Sabadell.
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Acte de celebració del Dia
Mundial dels Drets Humans
El passat 2 de desembre, el Casal Pere Quart va ser la seu de les
celebracions del Dia Mundial dels Drets Humans a Sabadell,
organitzades pel Síndic Municipal. Més de 300 estudiants de secundària
van participar en l’acte “Els joves amb els Drets Humans”, en el qual
representants de diverses escoles i instituts de la ciutat van reflexionar
sobre els Drets Humans en general i sobre 3 temes en particular: el
civisme, el maltractament i les addiccions. 3 grups d’estudiants van
llegir contes i narracions que explicaven aquests problemes, exemples
de vulneració de Drets que es donen en el col·lectiu juvenil.

L’acte va començar quan un grup d’estudiants van llegit els articles de
la Declaració Universal dels Drets Humans. Cada estudiant va escollir
un article i el va llegir públicament, adaptat a un llenguatge juvenil i
entenedor. 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.
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Acte amb els nouvinguts
de Sabadell
El Síndic municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, va
convocar al Casal Pere Quart als representants dels col·lectius i
associacions de nouvinguts de la ciutat. L’objectiu era traslladar i donar
a conèixer les funcions del Síndic i el que el defensor local pot fer per
garantir els drets de tots els ciutadans i ciutadanes. La conferència va
comptar també amb la presència de Sílvia Vérnia, representant del
Síndic de Greuges de Catalunya, i Mª Carmen Gete-Alonso, presidenta
de la junta Arbitral de Consum de Sabadell.

L’acte va començar amb la lectura d’uns articles de la Declaració
Universal dels Drets Humans en diferents idiomes (català, castellà,
mandinga i àrab) per part dels assistents. Al finalitzar les ponències, es
va obrir un torn de preguntes on els ciutadans i ciutadanes nouvingudes
de la ciutat van exposar les seves inquietuds i els seus dubtes sobre
com exercir els seus drets.

Aquest acte s’emmarca en la voluntat del Síndic municipal d’apropar les
seves funcions a tots els ciutadans i ciutadanes de Sabadell i és
paral·lel a altres accions de difusió com les oficines de proximitat als
districtes, el programa educatiu a les escoles o les xerrades i visites a
les entitats i associacions de Sabadell.
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FòrumSD
Durant el 2010, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell ha estat
també 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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Redacció i coordinació: Equip de l’Oficina del Síndic
Disseny i maquetació: Comunicació de l’Oficina del Síndic
Oficina del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Febrer 2011

Equip del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Josep Escartín, Síndic
Núria Bartrolí, Assessora jurídica
Muntsa Costa, Atenció a les persones
Assumpta Ballús, Tasques auxiliars
Òscar Gómez, Comunicació i difusió
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Agència Catalana de Protecció de Dades
Sra Esther Mitjans i Perelló- Directora
Carrer de la Llacuna, 166 7a planta
08018 BARCELONA
Senyora,
Em dirigeixo a vostè per fer-vos una consulta arran d’una queixa d’un ciutadà de Sabadell
i, d’aquesta manera, poder saber el vostre parer i, així, donar-li una resposta ajustada a
dret.
El senyor --------, en data 13 de juliol de 2009, em va adreçar una queixa adduint la seva
disconformitat amb el procés de preinscripció escolar i matrícula de l’alumnat als centres
educatius per al curs 2009-2010. L’esmentat senyor al·legava que als seus fills, ---------,
no els havia tocat cap de les sis escoles que van triar com a opció i, concretament,
estaven molt descontents perquè no els havia tocat l’escola triada en primera opció, ----------------, havent quedat en tercer i quart lloc de la llista d’espera. El senyor ------ tenia
sospites que s’havien produït fraus en alguns empadronaments per tal de poder accedir a
l’esmentada escola i, per aquest motiu, havia sol·licitat tant a la Generalitat de Catalunya
com a l’Ajuntament de Sabadell, que és qui té delegada la competència en matèria de
preinscripció i admissió d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics, poder accedir a la informació dels noms de tots/es els/les sol·licitants de
preinscripció per al curs de P3 a l’escola en qüestió i, així, poder comprovar la veracitat
de les dades aportades referents al domicili familiar.
Transcorregut un any, no s’ha aconseguit aquest accés i tampoc s’ha aconseguit una
resolució o resposta de cap de les dues Administracions en què es motivi aquesta
denegació de forma clara, limitant-se a dir que els llistats d’admesos ja es van publicar en
el seu moment en el taulell d’anuncis del centre.
Vista la situació, he considerat oportú que l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
com a garant del dret a la intimitat regulat per la LOPD, i també coneixedora dels continus
conflictes d’aquest dret amb el dret d’accés a la informació pública, regulat per la Llei
30/92, es pronunciï sobre el dret del senyor Pérez a poder accedir a aquesta informació i
de si aquest xoca o no amb el dret a la intimitat i, per tant, de si aquest accés estaria
vulnerant Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.
Agraeixo la vostra atenció i dedicació, i resto a la vostra disposició per a qualsevol
aclariment que necessiteu.

Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges de Sabadell
Sabadell, 26 de juliol de 2010

