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Butlletí trimestral del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

El Síndic, a 15 minuts de casa

El principal objectiu amb el qual neixen 
aquests nous punts d’atenció és evitar que els 
ciutadans i ciutadanes s’hagin de desplaçar 
fins al Casal Pere Quart (situat al centre de la 
ciutat) per parlar amb el Síndic o presentar-
hi una queixa. Així doncs, s’han seleccionat 
4 centres cívics de la ciutat, que seran els 
punts d’informació d’aquestes oficines. Els 4 
nous punts d’atenció cardinals funcionen amb 
petició de cita prèvia, trucant al telèfon 93 726 
42 11.

Ja han entrat en funcionament els nous punts d’atenció del Síndic 
Municipal de Greuges de Sabadell als punts cardinals de la ciutat 

PUNT NORD: (dimarts, de 10 a 11 h), 
Centre Cívic de Ca n’Oriac.
PUNT OEST: (dimarts, de 17 a 18 h). 
Centre Cívic de Can Rull.
PUNT SUD: (dijous, de 10 a 11 h). Centre 
Cívic de la Creu de Barberà (plaça de 
Castelao).
PUNT EST: (divendres, de 10 a 11 h). 
Centre Cívic de Torre-romeu.
SEU CENTRAL del Síndic: al Casal Pere 
Quart, continuarà funcionant en horari 
ininterromput de 8.30 a 18 h els dilluns i 
dijous i els dimarts, dimecres i divendres 
de 8.30 a 14.30 h (també hores 
convingudes).

“El Síndic a 15 minuts de casa teva, vol 
garantir que qualsevol ciutadà i ciutadana 
estigui a un màxim de 15 minuts del Síndic”.

 
“L’obertura d’aquests punts d’atenció 

fixos no significa que s’abandonin les visites 
mensuals pel territori, que continuaran, així 
com les oficines als mercats municipals”.  
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Educació en valors

En el marc del programa d’educació en valors, 
hem editat un calendari de “Drets i deures dels 
joves”, com a eina de treball i suport a les 
xerrades que es fan als instituts de la ciutat. 
 

SABiES QUE...

Tots els òrgans i personal de l’Ajuntament de Sabadell i els seus 
ens i societats dependents tenen l’obligació de col·laborar amb la 
institució del Síndic, en tot allò que requereixi en el decurs de les 
investigacions que aquest dugui a terme.

del reglament del Síndic Municipal de Greuges

“V Encuentro Estatal de defensores locales”

Josep Escartín, Síndic municipal de Greuges de 
Sabadell, va ser un dels ponents al V Encuentro 
Estatal de Defensores Locales que es va fer a 
Barcelona els dies 3, 4 i 5 d’octubre. El Síndic 
de Sabadell va parlar sobre la dinamització 
de les sindicatures, especialment, de la tasca 
que s’està duent a terme des de la institució 
de Sabadell, per tal de fomentar-ne la difusió 
i la proximitat a la ciutadania, com ara les 
visites de proximitat, els nous punts d’atenció 
cardinals de la ciutat, els convenis sectorials o 
el programa d’educació en valors. 

Esmorzar col·loqui d’Àngels Guiteras

“Hem sentit la veu dels que no en tenen; de la 
gent que pateix en la seva pell una vergonyosa 
manera de sortir de la crisi. D’aquelles persones 
que no se senten representades per ningú. És 
bo sentir parlar de dignitat, promoció, inclusió, 
compromís i valors a persones que dediquen 
temps i esforç als altres”. 
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CONfERÈNCiA DEL DiA DELS DRETS HUMANS 
12 de desembre, a les 19 h, al Casal Pere Quart:
EL DRET A L’HABITATGE, per Carme Trilla, economista i directora del 
Servei de Mediació en habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona.

Actuació d’ofici sobre Salut Mental 

En el marc de la Jornada sobre Salut Mental, 
organitzada conjuntament pels síndics de 
Terrassa, Sant Cugat i Sabadell, es recullen les 
queixes de la desatenció a les persones amb 
aquesta problemàtica, a partir de les quals 
sorgeix la realització d’una trobada amb les 
associacions que se n’ocupen a les tres ciutats. 
Es va fer la trobada amb representants de 
les diverses associacions de salut mental que 
treballen en les tres poblacions per compartir 
els conflictes que sorgeixen en la relació amb 
les administracions pel que fa a les persones 
amb problemes de salut mental, elaborar un 
document d’encerts i de demandes de les 
persones amb problemes de salut mental en 
la relació amb l’administració. Fruit d’aquest 
treball el Síndic ha obert una actuació d’ofici.
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Els síndics locals de Sabadell, Terrassa 
i Sant Cugat tanquen el cicle de 
conferències sobre drets humans a 
Sabadell 

“Polítiques socials i drets humans” és el títol 
de la ponència que va presentar Joan Subirats, 
doctor en ciències econòmiques i membre de 
l’IGOP-UAB, en el marc del cicle organitzat 
pels síndics vallesans. L’acte, va tenir lloc al 
foyer del Teatre Principal de Sabadell.

La cloenda del cicle de conferències organitzat 
pels síndics del Vallès va anar a càrrec de Lluís M. 
Corominas, vicepresident primer del Parlament 
de Catalunya, i Josep Escartín, síndic municipal 
de Greuges de Sabadell. 
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ALGUNES RECOMANACiONS

Procediment d’adjudicació d’habitatges

Aquest tema l’ha tractat en nombroses ocasions 
el Síndic, arran de nombroses queixes rebudes pel 
sistema articulat en relació amb el procediment 
d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial 
a Sabadell. I novament, durant aquest tercer 
trimestre, hem resolt una queixa, en la mateixa 
línia que en les anteriors ocasions. El problema 
comú a totes les queixes es fonamenta en les 
expectatives que crea el sistema, ja que els 
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, 
després d’haver-se inscrit al registre, haver 
aportat tots els documents necessaris requerits, 
entren al sorteig i en surten beneficiaris, però 
finalment se’ls denega l’habitatge, per manca de 
comprovació prèvia d’algunes circumstàncies.
El Síndic va estimar les queixes i ha recomanat 
a l’Ajuntament de Sabadell que articuli un 
sistema de comprovació de la documentació 
necessària per la inscripció al registre 
de sol·licitants d’habitatges de protecció 
oficial de Sabadell, que permetés, a priori, 
determinar les persones que a l’inici del procés 
compleixen les exigències objectives i subjectives 
per formar part del registre de sol·licitants, 
sens perjudici d’una darrera comprovació en el 
moment immediatament posterior al sorteig. 
Així, es permetria una inscripció amb l’absoluta 
seguretat d’estar complint efectivament amb 
les exigències legals. 

Supressió del Registre Municipal d’Unions Civils

Enguany, el Síndic també s’ha pronunciat 
respecte a la supressió del Registre Municipal 
d’Unions Civils, aprovada pel Ple municipal de 
l’Ajuntament de Sabadell, el dia 7 de febrer 
de 2012, arran d’una queixa presentada a 
la institució. Un cop estudiada, el Síndic va 
resoldre que no hi havia greuge, ja que la decisió 
s’ajustava plenament a dret. Els fonaments legals 
que emparen la resolució els podeu consultar 
extensament al nostre lloc web, a l’apartat de 
les resolucions, i que ens duen a la conclusió 
que els ajuntaments no tenen atribució 
competencial que els obligui a prestar aquest 
servei. Per tant, l’Ajuntament de Sabadell 
ha actuat conforme a dret, suprimint el 
registre d’unions de parelles de fet. No 
obstant això, el Síndic també va suggerir a 
l’Ajuntament que sol·licités al Govern de 
l’Estat que iniciés els tràmits necessaris per 
modificar la legislació estatal i permetés 
l’accés de les unions no matrimonials, al 
Registre Civil. Alhora, com que el Registre Civil 
és competència exclusiva del govern central, 
el Síndic també va informar l’Ajuntament que 
traslladava aquesta recomanació a la Defensora 
del Pueblo, perquè, en ús de les seves atribucions, 
cursés la recomanació oportuna que instés a 
l’òrgan legislatiu corresponent la conveniència de 
modificar la norma.

L’activitat del Síndic de juliol a setembre 
Entrevistes personals: 51
Visites entitats: 7
Visites territori: 6
Actes: 29
Oficines de proximitat: 2
Ponències: 2

L’Oficina de juliol a setembre
Expedients oberts: 24
Atencions personals: 201
Visites web: 469

Si no voleu rebre el butlletí, envieu un missatge electrònic a oficina@sindicsabadell.cat amb l’assumpte “donar de baixa”.


