ÍNDEX
PÀG.

ENTITAT CONVIDADA

5

PRESENTACIÓ DEL SÍNDIC

9

ESTADÍSTIQUES		13
INFORME DEL SÍNDIC		25
REFLEXIONS FINALS 		69
EL SÍNDIC AMB LA CIUTADANIA		77

ANNEXOS		
PRESSUPOST		85
ALGUNES RESOLUCIONS		86
MATERIAL DE DIFUSIÓ		92
ACTUACIONS D’OFICI		95
SÍNDICS DEL VALLÈS		101
Aquest any el Síndic ha demanat a l’associació Salut Mental Sabadell
la seva participació com a entitat convidada a la Memòria 2012 amb
la voluntat de col·laborar en la sensibilització social de persones
afectades per una malaltia mental.
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ENTITAT CONVIDADA

Art a 4 Mans és un projecte iniciat el desembre del 2010 per Salut Mental Sabadell i del qual ja estan
treballant en la 3a edició.
El projecte es basa en la creació d’obres artístiques, treballades en diferents disciplines i elaborades,
cadascuna per dues persones, un artista professional i un soci del Club Social la Xamba de Salut
Mental Sabadell.
Aquest procés creatiu, a 4 mans, culmina amb la presentació al públic de les obres acabades en una
exposició. Així, les obres van itinerant per diferents sales –museus, biblioteques, etc.–, de diferents
ciutats.
La finalitat d’aquest projecte és mostrar les capacitats de les persones que pateixen un trastorn i que
sigui un vehicle de comunicació amb la societat.

El logo d’Art a 4 mans és una creació de la 1a edició, feta per Primera Impressió i Joan Casals.
En aquesta 2a edició, a part d’obra plàstica, també s’ha fet un curtmetratge 	
  
“Happy end”, sota la direcció de Jordi Voltas amb la col·laboració de
Anna M. Cabeza i amb la participació de Jesús Francisco Flores, Plácida
Romero, Cristina Peláez i Carles Peñarroya.

“Encontre musical”
Treball de creació musical entre Jordi Armengol i Juan Luis Gallardo.
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Presentació del Síndic

PRESENTACIÓ DEL SÍNDIC

Us presento la tasca de la Institució del Síndic Municipal de
Greuges de Sabadell duta a terme durant el 2012.
No podem oblidar el context d’aquest any que deixem enrera, un
any en què el sistema ha mostrat la seva cara més cruel: persones
sense feina, sense llar, i sense recursos; mentre, la sensació general
és que cada vegada més, el sistema protegeix als poderosos . Un
sistema on hi ha diners per rescatar bancs però no per les persones.
Un any, esquitxat pel descrèdit de la classe política.
Amb aquest escenari, el Síndic ha de vetllar, més que mai pels drets de les persones. Més que mai la
gent ha de sentir que aquesta Institució és valenta, i que ha de dir ben alt que ja n’ hi ha prou , que
els drets de les persones s’ han de respectar. Entre aquest drets hi ha el dret a una bona administració
i cal que els nostres politics ho tinguin present i treballin perquè aquest sigui una realitat . A ningú
se l’ hi escapa que l’ Administració la formen persones, homes i dones que fan que els serveis públics
funcionin, i ho fan, malgrat veure que dia a dia se’ls retalla el seu sou. Perquè no s’ha de confondre
l’Administració amb els polítics.
Les ciutadanes i els ciutadans ham de ser el centre de les preocupacions de l’activitat administrativa,
i s’han de superar els patrons, uniformes del que suposa una perspectiva aferrada al compliment
estricte i formal de les normes.
El Síndic Municipal treballa en aquest camí, per intentar fer, entre tots i totes, una societat més justa,
on no valen excuses per trepitjar al dèbil i per retallar els drets, una Administració que torni a posar
les persones com a eix vertebrador de la seva tasca.

“La nostra vida es comença a acabar el dia que callem les coses que més importen”
Martin Luter King
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Estadístiques

ESTADÍSTIQUES

A. ATENCIONS I ASSESSORAMENTS
A.1. Durant l’any 2012, des de l’Oficina del Síndic s’han fet un total de 1098 atencions. Les atencions
són el primer contacte que manté la Oficina del Síndic i/o el Síndic amb les persones i/o entitats que
s’adrecen a la Institució per tal de plantejar el que anomenem una “queixa”, on exposen el problema
concret i la vivència negativa que n’estan patint.
Posteriorment, a partir de l’anàlisi de la queixa, i seguint el que marca el Reglament del Síndic municipal de Greuges de Sabadell, es pot admetre a tràmit, traslladar o no admetre la queixa.

En els següents gràfics es veu l’evolució de les atencions realitzades els últims anys. Com es pot observar, cada any s’incrementa el nombre d’atencions i assessoraments. En l’apartat del Síndic amb la
Ciutadania, es poden veure les activitats que el Síndic porta a terme a la ciutat per tal d’incrementar
la coneixença dels ciutadans i ciutadanes de la possibilitat de presentar la seva queixa al Síndic. Per
tal d’apropar el Síndic a la ciutadania, s’han obert Oficines de Proximitat per tots els barris de la ciutat
i als mercats, s’han obert Punts d’atenció cardinals i s’han fet visites a entitats i particulars.
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A.2.
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B. EXPEDIENTS OBERTS AL 2012
B.1. L’any 2012, s’han obert 196 expedients. El següent gràfic mostra la recepció d’aquests mensualment.
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B.2. Expedients (queixa) oberts mensualment al 2012, en relació als de l’any anterior.
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B.3. Comparativa d’expedients oberts des de l’inici de la institució.
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C. PRESENTACIÓ DE QUEIXES
C.1. CANAL D’ENTRADA DE LES QUEIXES
El següent gràfic mostra, dels diferents canals d’entrada possibles per presentar una queixa a
l’oficina del Síndic, quins s’han fet servir més habitualment durant el 2012.
El nou web (www.sindicsabadell.cat) més fàcil i clar que l’anterior, ha influït molt que les queixes
per correu electrònic o a través del formulari de la mateixa web hagin passat de l’11% de l’any 2011
a un 23 % aquest any 2012.
No ens ha arribat cap queixa per correu ordinari. Així l’any 2011 ja va ser només un 1% de les
queixes que van arribar per aquest canal.
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CANALS D'ENTRADA
Correus
0%

Oficines atenció
ciutadana
6%
Inici d'Ofici
5%
E-mail
23%

Oficina del Síndic i
oficines de proximitat
66%

El següent mapa mostra la ubicació geogràfica de les queixes de la ciutat
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DISTRICTE 1(CentreSant Oleguer)
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C.2. ENTRADES PER EDAT I SEXE
Gràfic per edat dels ciutadans i ciutadanes que s’han dirigit al Síndic durant el 2012. Aquest any hem
rebut per primer cop un 2% de les queixes de joves de menys de 18 anys. Provenen de joves que han
participat en el programa jove del Síndic, que s’ofereix als instituts de Sabadell. La resta de franges
d’edat no ha variat significativament respecte els anys anteriors.
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D. TEMÀTIQUES DE LES QUEIXES
ÀREES DE LES QUEIXES REBUDES AL 2012
Aquesta taula mostra les matèries sobre les quals versen les queixes rebudes durant el 2012 a
l’Oficina del Síndic
32

Gestió Tributària

29

Serveis Socials
18

Manteniment Via Pública

17

Altres Ens
15

Mobilitat, trànsit i transport
13

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

13

Llicències i Disciplina
11

Educació

10

Habitatge
8

Altres
7

Convivència
5

Salut

5

Assessoria Jurídica
4

Espai Públic
2

Policia municipal

2

Participació, atenció i relacions ciutadanes
Drets Civils

1

Gestió de la informació (PMH)

1

Promoció Econòmica. Formació

1

Urbanisme

1

Infraestructura Urbana

1

E. RESOLUCIONS

Al llarg de l’any 2012 el Síndic ha resolt 247 expedients, un 65% procedents del mateix any 2012,
però també provinents d’expedients iniciats a l’any 2008, 2009, 2010 i 2011. Com en la Memòria
2011, cal destacar les “queixes resoltes durant la tramitació”, són aquelles que l’Ajuntament soluciona
a favor del ciutadà o ciutadana abans que el Síndic faci la seva resolució.
109 d’aquestes
queixes s’han resolt
a favor del ciutadà o
ciutadana

57

41
35
31
26

17

20

17

3

Q ueixes
es timades

Q ueixes
res o ltes
durant la
tramitac ió

Q ueixes
Q ueixes no
res o ltes amb es timades
mediac ió

Q ueixes
s us pes es

Q ueixes amb Q ueixes no
renúnc ia
admes es

Q ueixes
arxiv ades

Q ueixes
tras lladades

Un 84% de les resolucions emeses han estat estimades a favor del ciutadà
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Les 247 resolucions fetes a l’any 2012 versen sobre els següents temes:
32
26

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

6

7

8

10

12

14

13

16

18

18

28
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F. RECOMANACIONS
Per finalitzar, mostrem amb un quadre i un gràfic els temes sobre els que versen les recomanacions
emeses per el Síndic aquest any 2012, així com si han estat o no acceptades per part de l’Ajuntament.
RECOMANACIONS
SERVEIS A LES PERSONES

Acceptada No acceptada Pendent

Serveis Socials

2

Participació i atenció ciutadana
Convivència
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
Llicències i Disciplina

1
1

1

1

1
1
Acceptada No acceptada Pendent
12
7
2
3

Habitatge
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

4
1

Espai Públic
ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
Assessoria Jurídica
Promoció econòmica de Sabadell, SL
Gestió Tributària
Multes
TOTAL

2

4
1

1
1
Acceptada No acceptada Pendent
6
4
1
1
1
1
12
7
5
6
4
2
42
12
11
19

RECOMANACIONS EMESES EN ANYS ANTERIORS

Recomanacions d'anys anteriors amb resposta de l'Ajuntament a l'any
2012
TOTAL

20

19
31

8
19

13
32
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De les recomanacions emeses en anys anteriors, al 2012 l’Ajuntament n’ha acceptat 18, no n’ha
acceptat 8 i n’ha acceptat només parcialment 1, la resta queden encara pendents de saber-ne el
resultat.
Aquest darrer quadre comparatiu mostra un resum sobre l’evolució de l’activitat habitual que duu a
terme l’oficina del Síndic.

2012 2011 2010 2009 2008

2007

2006 TOTAL EN 7 ANYS

Expedients oberts

196

185

127

134

170

140

123

879

Expedients resolts

247

185

126

159

158

121

92

841

42

54

44

51

24

30

12

215

1098

1051

912

907

841

716

636

5063

Recomanacions
Atencions
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CARTA DE SERVEIS. INDICADORS, AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE QUALITAT DEL SERVEI
En aplicació de la Carta de Serveis que es va dotar el Síndic Municipal, en vigor des del dia 2 de gener
de 2012, a continuació s’especifica el seguiment de qualitat del servei i el grau de compliment dels
compromisos de la mateixa, a tenor dels articles 18 i 19.
En quan al seguiment de qualitat, el Síndic no ha rebut cap queixa sobre l’incompliment de la Carta.
El grau de compliment dels compromisos és el següent:
a) La mitjana de temps des de l’entrada de la queixa fins la comunicació de l’admissió o no a
tràmit, ha estat de 7 dies. El termini que fixa la Carta determina que aquest no serà superior a 10
dies hàbils des de l’endemà de la presentació de l’escrit, per tant, es compleix el primer termini
en el compliment de la tramitació
b) La mitjana de temps des de la comunicació de l’admissió a tràmit fins la sol·licitud d’informe
ha estat de 19 dies, quan el termini que estableix la carta és no superior a 25 dies, es compleix
doncs també el termini en aquest extrem.
c) En quan a la mitjana de temps des de la recepció de l’informe sol·licitat, emès per l’Ajuntament
fins la comunicació de la resolució, aquesta ha estat, durant el 2012, de 50 dies hàbils, quan
l’establert a la Carta és de 3 mesos des de la recepció de l’informe.
d) El nombre de cursos que ha assistit el personal del Síndic, ha estat de tres: VII Jornades de
Formació del Fòrum de Síndics i Sindiques, a Cornellà de Llobregat; Jornada de Formació del
Fòrum a la Seu d’Urgell; i finalment, la V Trobada estatal de defensors locals.
e) El nombre de personal en pràctiques al Síndic ha estat de 7 persones: tres persones en
pràctiques de protocol, tres en pràctiques de dret, i una persona en tasques administratives,
dins el programa Esqueix, d’inserció laboral de l’Associació ANDI DOWN.
f ) Durant el 2012 s’han obert 9 expedients d’ofici, que es detallen a l’annex d’aquesta memòria,
així com l’estat en que es troben.
g) Finalment, el darrer indicador de la Carta de Serveis és l’impacte del Síndic als mitjans de
comunicació. En aquest punt, s’han emès 11 notes de premsa i s’han difós 705 piulades, i ha
estat noticia en els diferents mitjans de comunicació locals i provincials 49 vegades durant el
2012, tot amb la voluntat de fomentar el dret a una bona administració.
A la vista dels indicadors, es pot concloure que el grau de compliment de la Carta de Serveis
durant el 2012, ha estat òptim atenent als indicadors de seguiment. Malgrat haver-se produït algun
incompliment dels terminis en 7 expedients.
“L’objecte de la Carta és informar dels serveis
que ofereix la Institució i els drets de la
ciutadania davant del Síndic, com també els
compromisos de qualitat que es pretenen
oferir per garantir una bona prestació del
servei a la ciutadania”
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En aquest capítol es presenten les queixes més rellevants rebudes a la Sindicatura de Greuges
de Sabadell durant l’any 2012 i la resposta que s’hi ha donat a les mateixes o la situació en la qual
es troben a data de tancament d’aquest informe-memòria. Així mateix, la resolució d’aquelles
queixes que, sent d’anys anteriors, es trobaven encara pendents de resoldre i que finalment, el
Síndic ha pogut prendre una decisió, després de rebre l’informe per part de l’Ajuntament.
Els quatre títols d’aquest capítol es corresponent amb l’organigrama municipal, dins dels quals
s’hi fan constar els expedients tramitats i les recomanacions més rellevants que ha emès el
Síndic durant aquest any.
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1. ALCALDIA
1.1 Secretaria general

“ Dret a equiparar
les unions
matrimonials a les no
matrimonials”

Enguany s’ha presentat una queixa que afecta el departament de
Secretaria General, departament que pel seu àmbit d’actuació queda
normalment exclòs de les resolucions del Síndic. Es tracta d’una queixa
presentada per una ciutadana, disconforme amb la decisió presa per
part de l’Ajuntament de Sabadell de suprimir el Registre Municipal d’Unions Civils.

SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS CIVILS. El Registre Municipal d’Unions Civils
a Sabadell fou creat pel Ple municipal de la ciutat, en sessió de 30/03/1994, de forma voluntària i
només amb efectes administratius, amb la voluntat de reconèixer legalment les parelles estables
no casades i les parelles estables del mateix sexe que aleshores no podien casar-se, donant resposta
a una realitat i necessitat del país. Un dels objectius per a la seva creació va ser procurar la no
discriminació social de les unions de fet en virtut de l’article 14 de la Constitució. El Parlament de
Catalunya va aprovar, en el marc de la revisió i reordenació del Dret de Família català, la Llei 10/1998
de 15 de juliol, d’unions estables de parella. La Llei va néixer amb la pretensió d’omplir un buit en la
legislació civil respecte els drets i obligacions d’aquelles parelles que, havent optat per la convivència
estable, havien optat també, lliurement per prescindir de les formalitats del matrimoni. És un buit que
algunes lleis sectorials, socials i fiscals sobretot, i la jurisprudència, havien apedaçat en determinats
aspectes per preservar els drets d’aquelles persones que, acreditant una convivència equivalent a
la matrimonial es veien privades de drets socials, successoris o d’altra mena dins una legislació que
interpretant restrictivament l’art. 32 de la Constitució no contemplava altres formes de convivència
amb efectes jurídics. El Dret Civil català, en un esforç de modernització, va elevar a la categoria de
llei el reconeixement d’aquests drets, també l’exigència de deures, a les parelles no matrimonials
incloent en el seu àmbit material també les parelles homosexuals. El Registre Municipal d’Unions
Estables de Parella es va configurar doncs com una eina de seguretat jurídica per als convivents, amb
el suport de la fe pública municipal, permetent als interessats disposar d’una eina probatòria òptima
per a la reclamació efectiva dels drets que la Llei els atorgava en tots els ordres i, especialment,
per acreditar el període de convivència mínim de dos anys establert a l’art. 1 de la Llei 10/1998
en els casos que no s’hagués atorgat escriptura pública. Malgrat que alguns ajuntaments, un cop
promulgada l’esmentada llei, van suprimir els seus registres, atès que la mateixa no els regulava.
L’última reforma del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, a través de Llei 25/2010, de 29 de
juliol, que deroga la 10/1998, no exigeix que la convivència estable en parella s’hagi d’inscriure en
cap registre, sinó que atorga la denominació de parella estable si la convivència dura més de 2 anys
ininterromputs, si durant la convivència tenen un fill en comú o si formalitzen la relació en escriptura
pública. Normativa, en base a la qual, molts ajuntaments catalans, han optat per eliminar els registres
d’unions civils.
Davant la supressió del Registre Municipal d’Unions Civils, aprovada pel Ple municipal de l’Ajuntament
de Sabadell, el dia 7 de febrer de 2012, el Síndic va rebre una queixa 2012SDGR00023, d’interès general,
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adduint la presumpta vulneració de drets que podia implicar l’esmentada supressió. Legislació en
mà els ajuntaments no tenen atribució competencial que els obligui a prestar aquest servei. Per
tant, el Síndic va desestimar la queixa ja que l’Ajuntament de Sabadell, havia actuat conforme a
dret, suprimint el registre d’unions de parelles de fet. No obstant això, el Síndic va suggerir que
l’Ajuntament sol·licités al Govern de l’Estat que iniciés els tràmits necessaris per modificar la legislació
estatal, permetent l’accés de les unions no matrimonials, al Registre Civil. Alhora, com que el Registre
Civil és competència exclusiva del govern central, el Síndic va traslladar la recomanació a la Defensora
del Pueblo, perquè en ús de les seves atribucions, cursés l’oportuna recomanació on s’instés l’òrgan
legislatiu corresponent la conveniència de modificar la norma.
La supressió del Registre Municipal d’unions estables de parella implica una privació de l’exercici real
del dret de residència a la Unió Europea ja que provoca la no obtenció de l’autorització de residència
per a la parella de fet nacional de tercer país d’un ciutadà de la Unió. El marc legal actual, que no obliga
als registres municipals, obre doncs,
molts interrogants que quedarien Estem davant d’un dret humà emergent, ja
tancats, simplement, amb la inclusió que caldria equiparar realment les unions
de les unions civils al Registre Civil,
matrimonials amb les no-matrimonials, en virtut
sense caldre crear un nou registre
administratiu, sinó que s’equiparés de les necessitats socials actuals, estenent el dret
realment les unions matrimonials a poder inscriure les unions no matrimonials al
amb les no-matrimonials. Per una Registre Civil.
banda, amb la utilització del Registre
Civil es donaria resposta a la necessitat de seguretat jurídica de les parelles constituïdes a Catalunya
on un dels membres no es ciutadà de la Unió europea. Actualment, la Directiva 2004/38/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, ha atorgat un ampli marge de discrecionalitat
a favor dels estats membres a l’hora de la seva implementació. I és aquest marge de discrecionalitat
el que ha facilitat que a dia d’avui l’Estat espanyol no s’hagi dotat d’un registre únic. En segon lloc, cal
advertir que igual com ha succeït amb els registres municipals, l’atorgament de l’escriptura pública
de la que parla la legislació, no pot evitar una doble o múltiple inscripció simultània, la qual cosa
quedaria solucionada amb la inscripció al Registre Civil. A ningú se li escapa, la manca de capacitat
que té un Ajuntament de conèixer realment si les persones que s’inscriuen estan en condicions de
fer-ho o no, si estan casats o no, o en quina situació civil es troben aquells d’origen estranger, per la
dificultat d’un Ajuntament d’accedir a totes aquestes dades i registres. Però amb el mer atorgament
d’una escriptura pública, aquest escull tampoc queda salvat. Igualment que amb l’escriptura tampoc
no es garanteix la publicitat ni l’existència de la parella registrada ni els pactes que haguessin atorgat
els convivents.
Estem davant d’un dret humà emergent, ja que caldria equiparar realment les unions matrimonials
amb les no-matrimonials, en virtut de les necessitats socials actuals, estenent el dret a poder inscriure
les unions no matrimonials al Registre Civil.
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2. PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
2.1. Educació

“Dret a l’educació
de qualitat
i igualtat
d’oportunitats”

La Carta europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat preveu, en
l’article XIII, el dret a l’educació i preceptua que els ciutadans i ciutadanes
de gaudeixen del dret a l’educació. Les autoritats municipals faciliten l’accés
a l’educació elemental dels infants i els joves en edat escolar. Encoratgen la
formació de les persones adultes, en un marc de proximitat i respecte dels valors democràtics. Les
ciutats contribueixen a posar a disposició de tothom els espais i centres escolars, educatius i culturals,
en un context multicultural i de cohesió social. Les autoritats municipals contribueixen a augmentar
el nivell de formació de la ciutadania mitjançant pedagogies educatives, en particular pel que fa
a la lluita contra el sexisme, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, tot implantant principis de
convivència i hospitalitat.
Sense perdre de vista aquest marc que fixa la Carta, l’article 27 de la Constitució, i l’article 21 de
l’Estatut d’Autonomia, que el recull com un dret fonamental a garantir pels poders públics, el Síndic
ha obert onze expedients relacionats amb l’educació, la majoria dels quals s’han traslladat al Síndic
de Greuges de Catalunya, ja que les competències en matèria d’educació del Síndic Municipal es
limiten a la supervisió de l’activitat que té l’Ajuntament i que se circumscriu a la programació de
l’ensenyança, cooperació amb l’Administració educativa en la creació, construcció i sosteniment
dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del
compliment de l’escolaritat obligatòria (LRBRL 25.2.M).
SUPRESSIÓ DE LÍNIES ESCOLARS. A finals del mes de març de 2012, l’Oficina del Síndic va
rebre vàries queixes (2012SDGR00093), arran de la publicació de les llistes definitives d’alumnes
admesos en el procés de preinscripció escolar. El fonament era l’eliminació d’una línia, en centres
on el curs 2011-2012 n’hi havia dues, i sense que aquest fet es conegués per part dels pares en el
moment que havien de realitzar la sol·licitud de preinscripció, el que comportava que el nombre
de places ofertades pel nou curs era de la meitat, per tant, la probabilitat de que. El Síndic va tenir
coneixement que aquest fet s’havia produït, almenys, en dos centres de la ciutat de Sabadell: el CEIP
Teresa Claramunt i el CEIP La Floresta i va decidir posar-ho en coneixement del Síndic de Greuges de
Catalunya perquè valorés la possibilitat d’obrir un expedient d’ofici, ja que es tracta d’una matèria
exceptuada de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, i per tant, de l’actuació del Síndic Municipal
de Greuges de Sabadell.
AUGMENT DE TAXES A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ
DE SABADELL. A través dels expedients 2012SDGR00116, 2012SDGR00109, 2012SDGR00108,
2012SDGR00107, 2012SDGR00106, molts pares i mares de l’Escola Municipal de Música així
com la pròpia AMPA, van fer palesa la seva disconformitat amb l’augment de taxes que havia fet
l’Ajuntament de Sabadell pel curs 2012-2013. El Síndic va reunir-se amb representats de l’AMPA, així
com amb el regidor d’Educació, a fi d’acostar ambdues parts. L’Ajuntament té potestat per fer aquest
augment però, el Síndic considera que no es pot oblidar el fet que l’ordenament jurídic estableix que
els ensenyaments obligatoris siguin gratuïts i que la resta d’ensenyaments comptin amb el suport
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de les administracions per garantir l’exercici efectiu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.
La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a infància i
adolescència estableix que l’educació ha d’estar a l’abast de tothom, independentment del caràcter
obligatori o no, i que s’ha de proveir en igualtat d’oportunitats, en consonància amb el principi de
no-discriminació.
ESCOLES ADSCRITES PER CURSAR L’ESO. El Síndic va rebre nombroses queixes de pares d’alumnes
del CEIP Miquel Martí i Pol ( 2012SDGR00008), al·legant que per decret de la Generalitat s’havia
eliminat, una de les dues adscripcions que fins el curs anterior tenia l’esmentat col·legi per fer l’ESO:
amb l’IES Pau Vila i l’IES Escola Industrial. Els pares van sol·licitar la intermediació del Síndic a fi que
aquest pogués mediar entre ells i la Generalitat, i així va fer-ho el Síndic alhora que la queixa va ser
tramesa al Síndic de Greuges de Catalunya, per ser-ne competent.
2.2. Salut

Dret a la salut: a l’accés a
les millors tecnologies de
salut, al gaudi d’un sistema
sanitari de prevenció,
vigilància i assistència
personalitzada i a la
disposició dels medicaments
essencials

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
fixa en els seu article 17 que les autoritats municipals hauran
d’afavorir l’accés en igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes a
l’atenció i prevenció sanitàries. I per mitjà d’accions en l’àmbit
econòmic, cultural, social i urbanístic, contribuiran de manera
global a promoure la salut de tots els seus habitants amb la
seva participació activa. Certament, els municipis no tenen
competències directes en matèria de salut, per tant, l’àmbit
d’actuació del Síndic Municipal queda, en conseqüència molt
limitat en aquest àmbit, no obstant s’han obert 5 expedients, i se
n’han resolt sis, bàsicament relacionats amb el tema d’insalubritat de finques deshabitades.

L’EURO PER RECEPTA. Arran de la Instrucció 7/2012, dictada per la Generalitat de Catalunya, que va
entrar en vigor el dia 23 de juny de 2012, el Síndic va rebre una queixa ( 2012SDGR00141) en relació
a la taxa d’1€ per recepta que s’havia d’abonar a la farmàcia. La queixa exposava la disconformitat
en el procés que havien de seguir els ciutadans i ciutadanes que havien decidit no abonar la taxa
a la farmàcia, per diferents motius. En concret denunciaven que s’hagués d’aportar cada vegada la
fotocòpia del DNI. El Síndic va assessorar que conforme a la normativa, es preveu expressament que
cal aportar fotocopia del DNI per cada recepta. No obstant, el Síndic considera que aquesta obligació
topa amb el dret a una bona administració (a l’article 22 de la LRJPCat) i el dret a uns serveis públics
de qualitat ( l’article 23), i va traslladar la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya qui és competent
en aquesta matèria.
INSALUBRITAT FINQUES DESHABITADES.- Continuen sent moltes les queixes presentades per
les molèsties, el perill i la inseguretat que comporten els habitatges desocupats en estat d’abandó.
En qualsevol cas, és una temàtica que requereix una actuació integrada de varis departaments
de l’Ajuntament, com ara Disciplina i Llicències, ja que sovint una actuació més àgil i cenyida al
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procediment permetria evitar que aquestes situacions indesitjables i que afecten la salut s’arribessin
a produir. En la situació actual, són moltes les construccions que en el seu dia van quedar a mig
fer, o immobles que han hagut de ser abandonats pels seus propietaris i que estan a mans d’una
entitat bancària. Tots ells esdevenen, per la manca de conservació, un perill pel veinat i sempre els
ocasionen greus molèsties. És cert que resulta molt difícil i molt costós, per part de l’administració,
procedir a l’execució subsidiària, i el Síndic n’és plenament conscient, però tampoc es pot passar per
alt el dret a la seguretat que en tot cas, ha de quedar garantit. L’Administració ha de fer complir els
deures d’ús, conservació i rehabilitació, ordenant l’execució de les obres necessàries per conservar les
condicions, i si aquestes s’incompleixen per part del propietari, l’Ajuntament queda automàticament
habilitat per adoptar les mesures d’execució forçosa. I en última instància, si el propietari o promotor
de les obres resulta insolvent, l’Ajuntament ha de procedir a l’execució subsidiària si hi ha algun bé
jurídic que està perill, com ara la vida o la seguretat de persones.
L’article 47 de la Constitució espanyola de 1978 afirma el dret de tothom a un “habitatge digne i
adequat” i alhora insta els poders públics a promoure les condicions per fer efectiu aquest dret. La
Constitució i el vigent Estatut d’autonomia de Catalunya no solament reconeixen el dret a accedir
a un habitatge, sinó també que aquest sigui digne i adequat, de manera que no podrem parlar
d’un ple reconeixement d’aquest dret si l’habitatge en qüestió no disposa dels mínims requisits
d’habitabilitat que estableix la normativa vigent. L’article 189 del DL 1/2005 estableix l’obligació de
tots els propietaris de construccions i instal·lacions de complir amb els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts legalment, i garantir les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges.
Alhora, disposa l’obligació dels ajuntaments de vetllar perquè els propietaris compleixin amb els seus
drets legals i puguin ordenar d’ofici o a sol·licitud de la part interessada l’execució de les obres de
conservació necessàries. En qualsevol cas, si iniciat l’expedient, l’Ajuntament topa amb la resistència
de la persona obligada a complir el contingut d’un acte
administratiu, l’Administració pot dur-lo a la pràctica,
per qualsevol dels mitjans d’execució forçosa previstos L’Ajuntament ha d’intervenir
a l’ordenament jurídic, complint els requisits establerts. de manera immediata davant
Les ordres d’execució subsidiària són els instruments que
de les actuacions contràries
la Llei d’urbanisme proporciona a l’Administració per tal
d’intervenir en els aspectes de conservació i rehabilitació. a la normativa municipal, i
L’article 95 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim especialment si aquestes causen
jurídic de les administracions públiques i de procediment perjudicis a tercers (veïns)
administratiu comú, preveu que les administracions
públiques, per mitjà des seus òrgans competents en cada
cas, poden procedir, amb l’advertència prèvia, a l’execució forçosa dels actes administratius, llevat
dels supòsits en què se suspengui l’execució d’acord amb la llei, o quan la Constitució o la llei exigeixin
la intervenció dels tribunals. L’Administració pública ha d’efectuar l’execució forçosa per qualsevol
dels mitjans, previstos a l’article 96 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre: constrenyiment sobre el
patrimoni, execució subsidiària, multa coercitiva i compulsió sobre les persones. En qualsevol cas,
en la tria per part de l’Administració d’un mitjà d’execució forçosa o un altre, s’han de respectar
els principis de proporcionalitat i si són diversos els mitjans d’execució admissibles, s’ha d’elegir el
menys restrictiu de la llibertat individual.
En resulten expedients il·lustratius d’aquesta problemàtica, 2011SDGR00128, 2011SDGR00164,
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2011SDGR00124 , 2011SDGR00125, i 2012SDGR00168, en els quals es denuncia l’abandonament
d’habitatges o solars, per part dels veïns i veïnes d’aquests, on després de diverses instàncies a
l’Ajuntament, continuen patint brutícia, pudors, insectes, rates i proliferació d’humitats als seus
habitatges.
En tots, el Síndic va estimar les queixes, en primer lloc, perquè s’havia vulnerat el dret a una bona
administració, ja que els veïns després de presentar múltiples queixes a l’Ajuntament, aquest
no les havia respost, en la gran majoria dels casos. I en segon lloc, perquè en tots els casos, va
quedar demostrat per part dels tècnics municipals, que s’incomplia la normativa municipal i va
recomanar que l’Ajuntament actués de forma eficaç i diligent ja que la legalitat urbanística s’ha
vulnerat. L’Ajuntament ha d’intervenir de manera immediata davant de les actuacions contràries a
la normativa municipal, i especialment si aquestes causen perjudicis a tercers (veïns), com són els
casos presentats o la inactivitat pot suposar un perill per la seguretat. També s’ha constatat que
l’Ajuntament sovint inicia l’expedient d’ordre d’execució, però no en fa un seguiment, llavors perd tot
el sentit, ja que la tramitació ha de ser àgil i si finalment, l’Administració no executa tots els actes, per
exemple, per cobrar l’import d’una multa que ha imposat, aquesta mesura no tindrà cap sentit. Si
arriba el cas de l’ incompliment de l’ordre d’execució, i s’imposen multes coercitives, que acaben no
esdevenint eficaces, l’Ajuntament hauria d’executar subsidiàriament les seves ordres amb l’ execució
d’obra corresponent, com a sistema més útil per protegir la legalitat urbanística i perquè en última
instància, l’incompliment de l’ordre d’execució de l’obra pot arribar a posar en perill la seguretat i la
vida dels veïns, i els ciutadans i ciutadanes que caminin vora aquestes construccions. L’expedient
2012SDGR00117, de la mateixa temàtica, resta pendent d’informe per part de l’Ajuntament, a fi
d’emetre l’oportuna resolució.
2.3. Serveis Socials

Els col·lectius i ciutadans i
ciutadanes més vulnerables
tenen dret a gaudir de
mesures específiques de
protecció

Dins de Serveis Socials, el Síndic ha rebut 29 queixes que s’agrupen
bàsicament en cinc apartats: Infància, adolescència i familia; Gent
gran; persones amb discapacitat; salut mental i l’Atenció social.
No pot passar per alt, l’augment de consultes i assessoraments
que s’han fet en temes de Serveis Socials. Hem de destacar que
la majoria han estat derivades directament al Servei municipal de
Serveis socials, i el Síndic no ha obert expedient perquè el ciutadà
era desconeixedor del procediment a seguir per rebre algun tipus d’ajuda davant la seva precària
situació personal, familiar i laboral, en la majoria dels casos. Amb la intervenció del Síndic, la resposta
per part de Serveis Socials, ha estat molt més ràpida i àgil, desencallant el procediment administatiu
en molts casos. Per tant, el Síndic vol un compromís polític
per dotar amb garantia un sistema de Serveis socials a
els drets, no els podem l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes, especialment,
condicionar al pressupost; si no, d’ajuda als més febles. La crisi actual no pot servir d’excusa
deixen de ser drets i passen a ser per oblidar aquells que sempre necessiten una atenció
especial. El Síndic considera que l’Administració ha de
concessions
guiar la seva actuació en paràmetres socials, de forma que
l’Ajuntament planifiqui, organitzi, dirigeixi i controli els
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seus recursos, a fi d’obtenir el màxim benefici social possible. I com ja ha manifestat reiteradament
el Síndic, els drets, no els podem condicionar al pressupost; si no, deixen de ser drets i passen a ser
concessions, si aquests estan reconeguts a les lleis cal garantir-los. Per tant, la crisi no pot constituir
l’excusa de les administracions publiques per no garantir un sistema de Seveis Socials a l’abast de
tots.
2.3.1. Infància, adolescència i família

En totes les accions que afecten els
infants, la consideració principal ha de
ser l’interès primordial per ells, tant si
són portades a terme per institucions
de benestar social públiques o privades,
tribunals de justícia, autoritats
administratives o cossos legislatius

ATENCIÓ DE LA DGAIA. Dins l’àmbit d’actuació
de la Infància, adolescència i família, destaquen
les queixes (2012SDGR00174, 2012SDGR00053,
2012SDGR00042) en relació a la DGAIA de Sabadell. La
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
és l’organisme que promou el benestar de la infància
i l’adolescència en alt risc de marginació social amb
l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament
personal, també exerceix la protecció i tutela dels
infants i adolescents desemparats. El Síndic ha rebut
diverses queixes del centre que hi ha a Sabadell, bàsicament pel tracte que reben les famílies, els
infants i adolescents. Al tractar-se d’un tema sobre el que el Síndic no n’és competent, va traslladar
els expedients al Síndic de Greuges de Catalunya.

Les persones grans tenen dret
a una vida digna i autònoma

2.3.2. Gent gran

SERVEIS SOCIALS. L’expedient 2012SDGR00136, resolt en tràmit
per la intervenció del Síndic, ha permès que una treballadora
social atengués i assessorés una ciutadana de 80 anys que vivia
sola, davant la manca de cura que tenien els seus familiars
directes. La queixa denunciava la precària situació de desempara en què es trobava la dona gran,
la qual cosa va poder quedar solucionada amb la intervenció del Síndic i la implicació de Serveis
Socials.
2.3.3. Persones amb discapacitat
TÍTOL TRANSPORT GRATUÏT. En l’expedient
2012SDGR00025, la ciutadana va presentar una queixa
adduint que havia sol·licitat en diferents ocasions
a l’Ajuntament que li concedís el carnet d’autobús
gratuït per a ella però que reiteradament se li havia
denegat. La seva filla, que sí que gaudia d’aquest títol
gratuït, té un grau de discapacitat del 75% i necessita
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sempre l’ajuda d’una altra persona per realitzar les seves activitats diàries, com així ho certificava el
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Després de presentar la queixa,
l’Ajuntament va remetre informe al Síndic, on exposava que el títol s’havia finalment emès a nom de
la mare, i la queixa va quedar resolta en tràmit.
2.3.4. Salut mental

S’han de promoure polítiques sanitàries,
socials i econòmiques que permetin la
millora de la qualitat de vida de les persones
afectades per malatia mental i dels seus
familiars i fomentar la seva participació
activa en les institucions que regulen i
gestionen aquestes polítiques

EXPEDIENT OFICI.- Aquesta és una de les
temàtiques que cada any preocupa de forma
especial el Síndic, per aquest motiu durant el
2012 ha impulsat, juntament amb la Síndica de
Terrassa i el Síndic de Sant Cugat, i en el marc
de la commemoració del Dia Mundial de la Salut
Mental 2012, un manifest. En aquest manifest es
comprometen a continuar treballant eficaçment
per donar la millor resposta a les persones que
s’atenen des dels serveis que ja existeixen;
a revisar l’eficiència dels serveis que es donen per poder continuar responent a les necessitats
de les persones que s’atenen; a millorar el diàleg amb les persones ateses i les seves famílies, la
coordinació amb els altres serveis professionals i l’administració; i a participar en les campanyes
contra l’estigmatització de la salut mental. I és en aquest context que el Síndic ha obert, l’ expedient
d’ofici 2012SDGR00158 per continuar treballant pels drets de les persones afectades amb malalties
mentals i les seves famílies, incidint en la desigualtat que pateixen en els aspectes sanitaris, socials i
laborals.
2.3.5. Atenció social

Les persones tenen dret a viure dignament
mitjançant la cobertura de les necessitats
bàsiques i especialment a prevenir situacions
de risc, cal desenvolupar polítiques destinades
als més desafavorits com a forma de rebuig de
l’exclusió i en recerca de la dignitat humana i de
la igualtat

GESTIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.
Durant l’any 2012, han estat moltes les
atencions que ha fet l’oficina del Síndic relatives
a la gestió de la renda mínima d’inserció. Fet
que es deu a la modificació de les condicions
i característiques de la prestació, que han
comportat un enduriment de les condicions
per obtenir i mantenir-ne el dret a percebrela. En totes les atencions i assessoraments
realitzats, els ciutadans i ciutadanes han estat informats dels seus drets i derivats al centre de
serveis socials que els pertocava o s’han traslladat les queixes directament al Síndic de Catalunya,
per ser-ne competent (2012SDGR00079, 2012SDGR00066, 2012SDGR000137). El Síndic de Sabadell
constata que aquest enduriment de les condicions per l’obtenció de la PIRMI ha implicat que els
ciutadans i ciutadanes presentin altres sol·licituds de prestacions socials. Aquest fet, unit a la manca
de seguiment que es fa de cadascun dels expedients per part de l’Administració, i el nombre cada
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vegada més elevat de persones que necessiten una ajuda, provoca que els tràmits per poder obtenir
una prestació es dilatin molt en el temps. El Síndic també vol posar de manifest la preocupació, que
li provoca el fet que els procediments per aconseguir les ajudes es dilatin tant en el temps, ja que
mentre aquestes s’estan tramitant, els sol·licitants no reben cap tipus de prestació ni ajut.
En l’expedient 2012SDGR00070 el ciutadà es queixava que l’assistenta social li havia recomanat no
presentar un recurs per la PIRMI, fet que considerava una vulneració dels seus drets. Vista la informació
facilitada pel ciutadà resultava evident que amb el nou enduriment de les condicions per l’obtenció
de la prestació, aquest no hi tenia dret, la qual cosa va implicar que en la resolució del Síndic no
s’estimés la queixa. No obstant, el Síndic va suggerir a l’Ajuntament de Sabadell que s’informés dels
drets i deures en l’obtenció de la PIRMI, arrel del canvi normatiu, per evitar falses expectatives al
ciutadans i ciutadanes, explicant de forma clara i entenedora pels usuaris les condicions que havien
de reunir, i alhora de la resta d’ajudes a les que la ciutadania puguin tenir dret.
EXECUCIONS HIPOTECÀRIES
El Síndic va obrir una actuació d’ofici (2012SDGR00178), fruit del manifest elaborat pel Fòrum
de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. En aquest fòrum, després de
constatar la dramàtica situació en què moltes persones i famílies es troben, a resultes de processos
judicials, essencialment pels fatídics procediments d’execució hipotecària, el Síndic va sol·licitar
a l’Ajuntament de Sabadell un conjunt de mesures. Principalment, que escolti la ciutadania, que
impulsi polítiques valentes de promoció i creació d’habitatge social i adopti acords perquè les
instàncies competents, mentre no es reformin les actuals lleis hipotecàries, adoptin urgentment, per
Decret llei, una moratòria que paralitzi tots els procediments en marxa per un període de dos anys,
sense perjudici de cercar mesures, ajudes i alternatives que minorin i solucionin el dolor i el drama
de tantes i tantes famílies (moltes de les quals ja desnonades). Les administracions i els responsables
públics han de passar de ser mers observadors a ser actors, tot impulsant uns canvis que imposin
raonabilitat, justícia i solidaritat, i que defensin a les persones amb la mateixa generositat que ho fa
amb les entitats bancàries, adoptant una actitud activa i no reactiva.
RETALLADES SANITAT I EDUCACIÓ
Les autoritats locals han de garantir
Una Associació de Veïns de Sabadell va posar de
l’eficàcia dels serveis públics i al seva
manifest el Síndic el seu malestar per “les retallades
adaptació a les necessitats dels usuaris,
en els Serveis Socials i Educatius, imposades per
i vetllar per evitar qualsevol situació de
la Generalitat de Catalunya”. En aquest expedient
discriminació o d’abús
(2012SDGR00006), el Síndic no tenia competències,
i no va admetre a tràmit la reclamació, no obstant,
va facilitar la reunió entre l’Associació de Veïns i la
Secretaria d’estratègia i Coordinació del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, celebrada a la mateixa Conselleria de Salut de la Generalitat.
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PERSONES SENSE LLAR

El dret a la protecció dels
col·lectius en situació de
risc o d’exclusió

Arran de l’expedient 2012SDGR00178, on es denunciava la situació
que viuen les persones sense llar a Sabadell, i on el Síndic va mediar
entre el ciutadà que va presentar la queixa i la Regidoria de Serveis
Socials; el Síndic ha obert d’ofici un expedient 2012SDGR00194, que
pretén tractar el tema de les persones sense llar relacionat amb la
manca d’un menjador social a la ciutat i el protocol del fred que es posa en marxa als zero graus. El
Síndic, tal i com estableix la declaració dels Drets Humans Emergents, considera que s’ha de garantir
el dret a l’habitatge i a la residència, que ha de permetre a tot ésser humà el dret a una llar digna i a
mantenir la seva residència en el lloc on té les seves relacions socials.
2.3.6. Convivència
La ciutat és un espai col·lectiu que
ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC.- En una de les visites
pertany a tots els seus habitants, que
pel territori que va fer el Síndic, va rebre queixes
tenen dret a trobar-hi les condicions
(2012SDGR00074) per molèsties que provocava un
per a la seva realització política,
grup de gent que ocupava un banc situat davant
social i ecològica, cosa que comporta
del seu immoble. Les molèsties anaven associades al
assumir també deures de solidaritat
soroll i aldarulls que provocaven. Amb la intervenció
del Síndic es va permetre moure de lloc el banc, i
les molèsties van desaparèixer. En el mateix sentit,
la queixa 2012SDGR00140, denunciava que el CEIP
Gaudí tenia una tanca molt baixa que permetia que les persones hi entressin i hi fessin “botelló”, la
qual cosa va quedar resolta amb la intervenció del Síndic.
L’expedient 2012SDGR00099, s’ha englobat en aquest apartat de convivència, tot i que podia tractarse dins de la Gestió d’Ecosistemes, ja que es deriva de la queixa d’alguns veïns per la contaminació
acústica que generaven la celebració de festes constants a una plaça de la ciutat. L’expedient va
quedar resolt en tràmit després que l’Ajuntament de Sabadell, a través de la intervenció del Síndic,
impulsés la figura d’un mediador social en aquella zona per millorar la interlocució social de tots els
veïns de la zona.

El dret a l’habitatge i a la residència
garanteix a tot ésser humà el dret a una
llar digna i a mantenir la seva residència
en el lloc on té les seves relacions socials,
en els seus entorns significants, o a tenir-ne
un altre de la seva lliure elecció

OCUPACIONS D’IMMOBLES QUE GENEREN
MOLÈSTIES
S’ha iniciat també l’expedient 2012SDGR00168,
pendent d’informe, i que podríem donar-li
cabuda dins la secció de la Gestió d’Ecosistemes,
que fa referència al fet que els veïns d’alguns
pisos del bloc contigu al seu habitatge, estan
ocupats i produeixin sorolls. El Síndic ha sol·licitat
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informe de les actuacions que s’han portat a
terme en relació a aquesta queixa i quines són l’Administració ha d’intervenir en aquelles
les que estan previstes en el futur, així com el ocupacions que generin molèsties als
nombre de vegades que la Policia Municipal veïns, i l’Ajuntament no pot escudars’ha desplaçat al lloc,i si els habitatges ocupats se en el fet que es tracta d’un tema
reuneixen les condicions d’habitabilitat. El
entre privats, quan de forma clara s’està
Síndic, com ja va manifestar en l’actuació d’ofici
2011SDGR00174, de l’any 2011 -i que figura a la vulnerant l’ordenança, ja sigui de sorolls,
pagina 38 de l’informe-memòria d’aquell any- activitats, etc.
considera que l’Administració ha d’intervenir en
aquelles ocupacions que generin molèsties als veïns, i l’Ajuntament no pot escudar-se en el fet que
es tracta d’un tema entre privats, quan de forma clara s’està vulnerant l’ordenança, ja sigui de sorolls,
activitats, etc.

SERVEI A LES PERSONES		
EDUCACIÓ		
SALUT
SERVEIS SOCIALS
DRETS CIVILS
CONVIVÈNCIA
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OBERTS		
11
5
29
1
7
53

RESOLTS
16
6
26
1
10
59
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3. ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
3.1. Assessoria jurídica

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret
a ser indemnitzats pels danys que els
ocasioni el funcionament dels serveis
públics

Enguany el nombre de reclamacions per responsabilitat
patrimonial que ha rebut l’Oficina del Síndic s’ha
mantingut respecte l’any anterior. En conjunt s’han
resolt set expedients, dos dels quals provenen d’expedients oberts l’any 2011. Per tant en quant al
nombre de queixes relatives al 2012 ha estat de cinc, que han quedat resoltes dins el mateix any.
El cos de la queixa ha estat el mateix, en primer lloc, la demora en la notificació de la resolució al
ciutadà, i en segon lloc, la disconformitat en la pròpia resolució. Tots els procediments es deriven
dels danys soferts per una caiguda a la via pública, llevat d’un expedient, on es reclamaven els danys
en un vehicle per l’esfondrament d’un edifici municipal estacionat a la via pública.
CAIGUDES A LA VIA PÚBLICA.- La responsabilitat patrimonial sorgeix amb el perjudici que es causa
als ciutadans independentment que aquesta hagi estat a causa d’una actuació lícita o il·lícita dels
poder públics i de qui hagi estat concretament el seu causant. Per tant, qualsevol conseqüència
que hagi suposat un dany, derivada del funcionament dels serveis públics, ha de ser, en principi,
indemnitzada si existeix una relació de causalitat entre la lesió i l’activitat administrativa. El principal
argument que dóna l’administració per desestimar les reclamacions és la concurrència de culpes, és
a dir, quan és el propi perjudicat qui intervé en el dany, de forma que no queda acreditada la relació
de causalitat entre la lesió i l’activitat administrativa. S’al·lega per tant, com a una de les causes de
desestimació de la reclamació de la responsabilitat
patrimonial per part de l’Ajuntament, que el nexe
causal, no pot ser declarat quan el resultat lesiu no és el Síndic evidencia que els conceptes
conseqüència exclusiva i necessària d’una actuació “perfectament visible i fàcilment
administrativa en sentit ampli sinó que hi ha la evitables”són expressions jurídicament
intervenció d’un tercer en la possible situació de indeterminades
risc o la manca d’adopció de la requerida diligència
per part del propi perjudicat. Així doncs, en les
resolucions que emet l’Ajuntament, es considera que la irregularitat de la via que presumptament
causa la caiguda era perfectament visible i fàcilment evitable, i que l’obstacle del carrer no superava
el que és normal dins els límits d’atenció exigible, la qual cosa exonera de responsabilitat la pròpia
administració. Però el Síndic evidencia que els conceptes “perfectament visible i fàcilment evitables”
són expressions jurídicament indeterminades. I per tant, a l’hora de valorar què és fàcilment evitable
o perfectament visible no pot tractar-se d’una decisió arbitrària, sinó que és convenient pensar que
hi ha uns estàndards de comportament diligent i que aquests han de ser fruit d’una valoració i una
ponderació prèvia de la diversitat de casuístiques que existeixen en la vida real. Alhora, conforme
l’art. 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Síndic va estimar
les queixes per considerar que hi havia greuge, ja que la manca de cura en el manteniment de les
condicions mínimes de seguretat en els carrers ha estat apreciada, per la jurisprudència, com a
constitutiva de responsabilitat patrimonial per l’Administració municipal, donada la competència
que a les mateixes els atribueixen els articles 25.2.d) i l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a la pavimentació de les vies públiques.
En una de les queixes (2011SDGR00144) derivada de l’any anterior, on la caiguda s’havia produït en
l’àmbit de les obres que realitzava una altra administració, l’Ajuntament va resoldre al·legant que havia
donat trasllat de l’expedient a l’Administració competent. El Síndic va recordar-li l’establert a l’article 140
de la Llei 30/92, que fixa els supòsits de responsabilitat concurrent de les Administracions Públiques,
i determina que les Administracions que intervinguin respondran de forma solidària. L’ instrument
jurídic regulador de l’actuació conjunta podrà determinar la distribució de la responsabilitat entre les
diferents Administracions públiques. En altres supòsits de concurrència de diverses Administracions
en la producció del dany, la responsabilitat es fixarà per a cada Administració atenent els criteris de
competència, interès públic tutelat i intensitat de la intervenció. El Síndic va afegir que a través de la
culpa in vigilando l’Ajuntament pot esdevenir responsable del dany, en ometre la deguda inspecció
de les vies públiques, sent responsable que les vies es mantinguin en condicions de seguretat, i si
no s’han realitzat aquestes mesures de control ha
de respondre, tenint en compte que els apartats a)
i b) de l’article 25 apartat 2º de la Llei 7/1985, de l’Administració té l’obligació de
2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, dictar resolució expressa en tots el
que atorga als municipis competència en matèria procediments i a notificar-los dins del
de seguretat en llocs públics.
termini establert legalment
A banda, el Síndic constata any rere any que des
d’una perspectiva processal hi ha un endarreriment
a l’hora de resoldre els expedients, que vulnera el principi de seguretat jurídica als ciutadans
i ciutadanes, i el dret a una bona administració. Per això, en totes les queixes dels expedients de
responsabilitat patrimonial 2011SDGR00144, 2012SDGR00149, 2012SDGR00120, 2012SDGR00027,
2012SDGR00103, 2012SDGR00123, s’havia sobrepassat en escreix el termini màxim de sis mesos
dels que disposa l’Administració per resoldre el procediment. Això va portar el Síndic a estimar les
reclamacions, de conformitat amb l’art. 13.3 del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, i que
desenvolupa el Títol X de la Llei 30/92, LRJPAC. També va recordar que l’Administració té l’obligació de
dictar resolució expressa en tots el procediments i a notificar-los dins del termini establert legalment.
A més, quan el número de les sol·licituds formulades pogués suposar un incompliment d’aquest
termini, l’òrgan competent per resoldre, a proposta de l’òrgan instructor, podrà habilitar els mitjans
personals i materials per complir amb la tramitació adequada i dins del termini, de conformitat amb
els articles 42 i següents de la L30/92, LRJPAC. En les darrera recomanació que el Síndic va emetre
en 2012, en relació als procediments de responsabilitat patrimonial, va recomanar a l’Ajuntament
que, si l’Ajuntament segueix el criteri marcat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la
consegüent desestimació de la majoria de reclamacions de responsabilitat que això implica, i vistos
els nombrosos expedients on ha quedat acreditat en que se sobrepassa el termini màxim per la
resolució dels expedients de 6 mesos, que s’informi degudament els ciutadans i ciutadanes. De forma
que quan aquests presentin la reclamació coneguin els seus drets així com la durada aproximada del
procediment fins a l’obtenció de la resolució, remarcant els criteris que estableixen els tribunals, a fi
de no crear falses expectatives, tot advertint-los del funcionament i el criteri jurisprudencial emprat
per l’Ajuntament de Sabadell en les seves resolucions.
Les recomanacions que ha fet el Síndic en aquesta matèria han estat acceptades parcialment per
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l’Ajuntament. En concret han acceptat l’excessiva
dilació en la tramitació del procediment i la mala
praxis del silenci administratiu. En canvi, no han
acceptat les recomanacions en quant al fons de
l’assumpte i el fonament pel qual el Síndic entén
que: quan no es dur a terme el deure de vigilància
i inspecció que té l’Ajuntament, aquest pot ser
considerat un mal funcionament del servei públic,
que generaria una responsabilitat, i per tant, la intervenció dels propis ciutadans no trencaria el nexe
causal entre el funcionament del servei i el dany causat.

quan no es dur a terme el deure
de vigilància i inspecció que té
l’Ajuntament, aquest pot ser considerat
un mal funcionament del servei públic,
que generaria una responsabilitat

ESFONDRAMENT D’EDIFICI MUNICIPAL.- Tot i tractar-se d’una queixa (2011SDGR00123) provinent
d’un expedient de responsabilitat patrimonial, el Síndic considera que cal un tractament diferenciat
pel cas de l’esfondrament d’un edifici municipal al damunt d’un vehicle aparcat a la via pública, que
va provocar danys materials al mateix. Vistos els fets, i l’informe elaborat per l’Ajuntament que posava
de manifest que l’immoble havia passat a mans municipals pocs mesos abans dels fets, el Síndic va
considerar que hi havia greuge. En primer lloc, ja que abans de ser propietari de l’ esmentat edifici,
va quedar demostrat per l’Ajuntament que existia risc de caiguda de material que comportava risc
greu per a als vianants, per tant no només s’incomplia la normativa sinó que hi havia risc greu, i
l’Ajuntament hauria hagut de procedir a l’execució subsidiària. Alhora va quedar acreditat que la
situació de l’immoble ja s’havia denunciat en reiterades ocasions (consta des de l’any 2007) per
veïns del barri a l’Ajuntament. I en segon lloc, no només no va actuar davant la manca de voluntat
manifesta i reiterada per part del propietari, sinó
no només s’incomplia la normativa sinó que quan l’edifici va passar a mans municipals,
que hi havia risc greu, i l’Ajuntament tampoc no es va dur a terme cap mena d’actuació
en els vuit mesos fins que es va esfondrar. Si
hauria hagut de procedir a l’execució l’estat de conservació de l’edifici, tal i com posà
subsidiària
de manifest l’Ajuntament, era que hi havia risc de
caiguda de material que comportava risc greu per
als vianants, i així va ocórrer, s’haguessin hagut de prendre les mesures adients i urgents per garantir
la seguretat de les persones. I si no es podien dur a terme les obres de forma imminent, s’hauria
hagut de senyalitzar amb tanques i cartells informant que quedava prohibit circular pels volts de
l’edifici. Per tant, va quedar acreditat que no només no es va dur a terme cap tipus de manteniment
des que l’immoble va passar a mans municipals, sinó que no es va impedir ni l’estacionament de
vehicles, ni el pas de vianants a les immediacions de l’edifici. El Síndic considera que no pot eximir
la responsabilitat municipal ni servir com argumentació, que en l’espai on es va deixar estacionat el
vehicle, s’hi prohibís la parada i l’estacionament de vehicles, amb una simple placa vertical. Per això,
el Síndic va recomanar que sigui una prioritat municipals eradicar situacions com aquesta, per evitar
lamentar mals majors, i que l’Ajuntament assumís la responsabilitat pels danys produïts en el vehicle
procedint a l’oportuna indemnització. A data de tancament d’aquesta memòria hi ha constància de
la incoació de l’oportú expedient de responsabilitat patrimonial, per tant, el Síndic entén que s’ha
acceptat la recomanació tot i que la ciutadana, encara, no ha rebut la compensació econòmica pels
danys soferts.
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3.2. Promoció econòmica: formació

Dret a una formació
continuada

La societat de la informació i la importància creixent del coneixement
en la societat, el procés accelerat de canvis, la renovació constant de les
tecnologies, la longevitat de la vida a les societats occidentals, l’ increment
dels corrents migratoris, la reducció global del temps de treball remunerat, la injusta precarietat del
treball i l’atur estructural entre d’altres, donen nova importància a la formació permanent, al llarg
de tota la vida i, en conseqüència, a la formació de persones adultes. D’aquí la importància de la
formació en l’etapa adulta per poder seguir els canvis continuats de la societat, ja que l’absència de
formació és un dels eixos al voltant del qual s’estan conformant les noves desigualtats socials.
Pel que fa a aquesta qüestió, el Síndic ha rebut una queixa 2012SDGR00157 relativa a la formació
que s’ofereix a Cal Molins, centre de formació adscrit al Vapor Llonch, amb una oferta formativa
dirigida tant a persones en atur o en actiu com a empreses que necessitin formació per als seus
treballadors. El ciutadà adduïa que va inscriure’s
que en processos com aquest, en els per la realització d’un curs al centre de formació
de Cal Molins i que no se l’havia informat si havia
quals es creen unes expectatives als estat acceptat, o no, fins que ell va trucar i se li va
aspirants que han realitzat l’entrevista informar que el curs ja havia començat. El Síndic
personal, se’ls avisi per qualsevol va considerar que hi havia greuge i va estimar la
mitjà (trucada, o mail o carta) a fi queixa ja que hi va haver 191 sol·licituds, es van fer
de minimitzar l’angoixa i l’estrès a 50 entrevistes, per tant, d’aquestes 50 persones se’n
persones que estant a l’espera i que van trucar 30 perquè havien de començar el curs,
i en conseqüència les 20 restants també s’havien
possiblement no viuen la millor d’haver avisat, atenent a les expectatives que es
situació en l’àmbit laboral
creen i al nombre que representen, no suposant en
cap cas, un volum impossible de gestionar. A més,
cal considerar que de les 20 persones restants, n’hi havia 10 que quedaven com a reserva, la qual
cosa, el Síndic considera que també calia haver-se informat als interessats. El Síndic va recomanar
a l’Ajuntament de Sabadell, que en processos com aquest, en els quals es creen unes expectatives
als aspirants que han realitzat l’entrevista personal, se’ls avisi per qualsevol mitjà (trucada, o mail o
carta) a fi de minimitzar l’angoixa i l’estrès a persones que estant a l’espera i que possiblement no
viuen la millor situació en l’àmbit laboral. L’Ajuntament va acceptar la recomanació, la qual cosa es
va notificar a l’oficina del Síndic, on manifesta que s’avisarà els aspirants per mitjà de trucada, mail,
carta o llista d’ admesos i exclosos penjada al taulell d’anuncis.
3.3. Gestió tributària
Dins de l’apartat de gestió tributària cal diferenciar aquelles queixes
que tracten dels impostos i les taxes que gestiona l’Ajuntament,
i aquelles queixes derivades del procediment sancionador en
matèria de trànsit. Cal destacar que aquest és l’àmbit que rep més
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queixes, en concret durant el 2012 se n’han obert 32, i se n’han resolt també 32. El Síndic ha emès 12
recomanacions, sis de les quals corresponen específicament al tema de multes i la resta a impostos
i taxes.
3.3.1. Impostos i taxes
Són diverses les queixes que ha rebut el Síndic durant l’any 2012 en què la ciutadania considera que
l’Agència Tributària de Sabadell lesiona els seus drets com a contribuents. En destaquen dins aquest
apartat les tres queixes presentades sol·licitant la bonificació de l’IBI i la taxa d’escombraries a les
famílies monoparentals. Dues queixes perquè els contribuents volien pagar els deutes per impostos
o taxes, però des de l’Agència Tributària els obligaven a pagar tots els deutes tributàries de forma
conjunta (multes de trànsit...). També, en destaca una ciutadana a qui l’Administració va girar tres
exercicis de l’IBI en un sol cop. I finalment, la queixa presentada per la Federació d’Associacions de
Veïns de Sabadell en relació a la taxa per la utilització d’equipaments culturals, cívics i educatius
municipals.
BENEFICIS FISCALS PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS.- Les queixes 2012SDGR00015 ;
2012SDGR00067 i 2012SDGR00072, van ser presentades perquè l’Ajuntament havia denegat
l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses, pel que fa referència a la
bonificació de l’IBI, beques, taxes etc. Després d’estudiar el seu cas, el Síndic va estimar les queixes per
la necessitat d’establir ajuts en determinats impostos i taxes locals per les famílies monoparentals,
a fi d’assimilar-les a les famílies nombroses. En coneixement de llei, i tal i com va manifestar en la
resolució 2010SDGR00090, el Síndic és conscient que no es pot establir un sistema de bonificació de
la quota de l’IBI atès l’article 9 del RDL 2/2004, de 5 de març. La llei estableix la prohibició, com a norma
general, de reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que no siguin els expressament
previstos a normes amb rang de llei o derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals. És així com les
entitats locals tenen la potestat d’establir a les seves ordenances fiscals beneficis fiscals, però només
en aquells supòsits en què una llei així ho hagi previst expressament. És en els articles 73 i 74, on es
recullen aquesta relació expressa de bonificacions obligatòries i aquelles altres potestatives. En la
relació d’aquestes bonificacions potestatives es contempla la possibilitat d’aplicar-les en les famílies
reconegudes com a nombroses, però guarda silenci respecte a la possibilitat de fer-ho extensiu a
altres situacions familiars. Per tant, malgrat no estar-hi d’acord, la legislació no permet, a dia d’avui,
l’aplicació d’un benefici fiscal per aquest concepte (bonificació) i en aquest tipus d’impost (IBI), per
les famílies monoparentals. Aquest, que és l’argument que ha fet servir l’Ajuntament, i que el Síndic
compren perquè no és més que la llei. Ara bé, la Llei 18/2003, de suport a les famílies, determina que
el Govern ha de tenir en compte d’una manera específica les famílies monoparentals i les famílies
nombroses. En relació a l’obligació legal d’informar la legislació positiva, i l’actuació dels poders
públics dels principis rectors de la política social i econòmica, i tenint en compte l’art. 39 de la CE
1978, aquests han de vetllar per assegurar la protecció social, econòmica, i jurídica de la família.
Aquestes polítiques s’han de projectar en diferents àmbits, i entre aquests en el de l’habitatge, ja
que cal tenir present a l’hora d’assumir responsabilitats familiars el manteniment i millora del nivell
de vida. L’augment de les càrregues econòmiques de la família i el descens de la natalitat que s’ha
produït en els darrers anys ens evoquen a dissenyar noves polítiques familiars, atesa l’arquitectura

41

INFORME DEL SÍNDIC

familiar existent actualment en la societat. Les mesures econòmiques complementen aquestes
iniciatives orientades a millorar les condicions en què es desenvolupa la vida familiar, i les polítiques
familiars ajuden a evitar la penalització que pot patir la família, facilitant la igualtat d’oportunitats de
les famílies amb més càrregues respecte a la resta de ciutadania a valorar l’aportació de les famílies
al progrés, la cohesió i la solidaritat social.
Per tant, com que l’important és el resultat final, i a les famílies monoparentals els resulta indiferent
la terminologia o procediment pel qual se’ls redueixi l’import final a pagar en concepte d’IBI o altres
taxes i tributs municipals, ja que els resulta indiferent una bonificació de l’impost o que aquest es
bonifiqui a través d’ajuts específics, ja que l’objectiu final és simplement minorar-ne les quotes a
pagar. D’aquí que el Síndic va estimar la queixa. Com succeeix en molts municipis del nostre entorn,
els Ajuntaments han configurat un sistema d’ajuts per famílies monoparentals en concepte d’IBI,
recollida d’escombraries, etc. És per tot això, que va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell, en les tres
queixes, que en exercici d’una bona política familiar i de drets de la ciutadania, i a través de la potestat
delegada per l’article 17 i 20 de la Llei 18/2003, de
suport a les famílies, apliqui el beneficis fiscals en L’Ajuntament, a data de tancament de
taxes i preus públics, així com un sistema d’ajut per la memòria va acceptar la recomanació
a famílies monoparentals que estiguin gravades feta pel Síndic, amb indicació que
per l’impost sobre bens immobles i la taxa per la
procediria a la modificació de les
recollida domiciliària d’escombraries, calculades
sobre el valor cadastral de l’habitatge, en relació a ordenances fiscals per aconseguir
la quota de l’impost sobre Bens Immobles satisfet, equiparar les famílies monoparentals
tal i com ja estan aplicant en altres Ajuntaments a les nombroses en aquests aspectes
veïns con Terrassa, Rubí o Barcelona. L’Ajuntament,
a data de tancament de la memòria va acceptar la
recomanació feta pel Síndic, amb indicació que procediria a la modificació de les ordenances fiscals
per aconseguir equiparar les famílies monoparentals a les nombroses en aquests aspectes.
LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS CULTURALS, CÍVICS I EDUCATIUS MUNICIPALS.2012SDGR00131 La Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell va presentar una queixa al Síndic
Municipal de Greuges de Sabadell, per la taxa que ha imposat l’Ajuntament a les Associacions de
Veïns i a la pròpia Federació, per la utilització d’equipaments culturals, cívics i educatius municipals.
L’Ajuntament ha d’afavorir el desenvolupament de les associacions per la defensa dels interessos
general o sectorials dels veïns i veïnes; els ha de facilitar informació de les activitats i, dins de les
possibilitats, l’ús de mitjans públics i accés a les ajudes econòmiques per la realització de les seves
activitats; així com impulsar la seva participació en la gestió de la corporació. És més, dins dels
drets reconeguts a les associacions de veïns, trobem el dret d’accés als mitjans públics de titularitat
municipal (l’art. 233 del RD 2568/1986), la qual cosa es tradueix en el fet que poden accedir a l’ús dels
mitjans públics municipals, especialment els locals i els mitjans de comunicació, amb les limitacions
que imposi la coincidència de l’ús per diverses d’elles o pel mateix Ajuntament i siguin responsables
del tracte que es doni a les instal·lacions.
Pel que fa referència a la imposició de la taxa, l’ordenança estableix que hi hauran de fer front,
aquelles persones o entitats que utilitzin els immobles de forma privativa, és a dir, que realitzin una
activitat que no sigui d’interès general o que no es realitzi en col·laboració amb l’Ajuntament de
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Sabadell. Per tant, les associacions de veïns estan exemptes del pagament de la taxa, i no hi hauran
de fer front quan estiguin inscrites al registre municipal d’entitats, realitzin una activitat d’interès
general o en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, l’activitat sigui gratuïta i oberta als usuaris.
Alhora, tampoc estaran subjectes a la taxa aquelles entitats sense ànim de lucre i que cobrin un preu
d’activitat que sigui per cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat. Per tant, si les associacions
compleixen els requisits anteriorment exposats queda clar que l’Ajuntament no els ha de cobrar en
cap cas, cap import i per cap concepte. Sense oblidar que l’Ajuntament té l’obligació de bonificar al
50% la taxa per la utilització dels equipaments per entitats sens ànim de lucre, inscrites al registre,
si realitzen activitats no gratuïtes sempre que siguin d’interès general o es realitzin en col·laboració
amb l’Ajuntament. I gaudiran d’una bonificació del 75% de la taxa per activitats no gratuïtes, que per
les seves característiques o per les de la sala, només puguin desenvolupar-se en grups reduïts de fins
a 10 persones, i sempre que l’activitat per la qual es demana la utilització sigui d’interès general per
a la ciutat o que es realitzi en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i concordi amb la finalitat
de l’equipament.
Finalment, recordar que per utilitzar els mitjans públics (sales, locals, etc) s’haurà de sol·licitar
prèviament per escrit amb l’antelació que estableixin els Serveis corresponents, extrem que fixa la
pròpia llei i que ja es venia fent fins ara. I en quan a la gratuïtat, l’ordenança estableix que aquesta
s’haurà de demostrar documentalment. En aquest extrem, el Síndic considera que la gratuïtat de
l’activitat s’hauria de presumir puix que la majoria
d’activitats de les associacions de veïns són El Síndic recomana que es permeti el
gratuïtes, per tant, que no caldria cada vegada
pagament de la taxa un cop realitzada
presentar-ne la justificació documental.
A partir del que s’ha esmentat, el Síndic va l’activitat, a totes les entitats de
considerar que no hi havia greuge, sí bé es cert Sabadell, sens ànim de lucre i inscrites
que les associacions de veïns tenen dret d’accés al Registre Municipal d’Entitats de la
als mitjans púbics de titularitat municipal, per Ciutat
tant, tenen dret a la utilització de locals, sales de
reunions, centres socials, etc., en tot cas aquest, queda condicionat a que sigui en l’exercici de les
seves funcions de representació i defensa dels interessos dels veïns i veïnes. Per tant, totes aquelles
activitats que queden emparades dins d’aquest àmbit d’actuació i que constitueixen el fonament
de la seva existència, queden exemptes, per tant, res no canvia respecte la normativa anterior. Altra
cosa és aquelles activitats que no tenen com a finalitat la representació i defensa dels interessos del
veïns i veïnes, que no siguin d’interès general i que no siguin gratuïtes o obertes a tothom.
Per tot, va recordar a l’Ajuntament que té l’obligació d’aplicar l’exempció a les Associacions de
Veïns i a la seva Federació, inscrites al registre municipal d’entitats, quan aquestes utilitzin els
equipaments culturals, cívics i educatius, i realitzin activitats obertes a la ciutadania i gratuïtes, o
que es cobri un preu però aquest sigui exclusivament pel finançament de la pròpia activitat. També
va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell, que en els supòsits que introdueixi en l’article 5è apartat
segon de l’ordenança fiscal relativa a la taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals cívic
i educatius municipals, que les associacions de veïns, així com la federació d’associacions de veïns,
també restaran exemptes per la realització de les respectives reunions anuals. Alhora va recomanar,
que en la redacció de l’ordenança s’estableixi un sistema que presumeixi la gratuïtat de les activitats
que realitzen les associacions, per exemple a través d’una declaració anual de les Associacions, i
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que només s’hagi de justificar documentalment quan aquestes no siguin gratuïtes. Finalment, en
resposta a la pregunta formulada de la Federació d’Associacions de Veïns, sobre el pagament per
avançat de les quotes, cal advertir que conforme l’article 26 de la LHL, l’Ajuntament de Sabadell pot
reclamar per avançat l’import de l’esmentada taxa, no obstant, va suggerir que donada l’escassa o
nul·la capacitat econòmica de les Associacions de Veïns, per avançar els diners de les activitats que
es realitzin en els emplaçaments culturals, o esportius de la ciutat, es permeti el pagament de la taxa
un cop realitzada l’activitat, a totes les entitats de Sabadell, sens ànim de lucre i inscrites al Registre
Municipal d’Entitats de la Ciutat.
TAXA SUPRESSIÓ GUAL.- 2011SDGR00067 Una ciutadana va presentar una queixa adduint la
disconformitat amb la taxa que se li havia cobrat per portar a terme la supressió del gual, ja que segon
ella, va haver de donar-lo de baixa perquè la resta de vehicles mai el respectaven, i no podia fer-ne ús,
responsabilitzant-ne d’això a la Policia Municipal per inactivitat. El Síndic va resoldre que no s’havia
produït greuge per part de l’Ajuntament de Sabadell, en quan a la tramitació del procediment, ja que
per la supressió d’un gual, l’ ordenança municipal núm. 5.2 fixa un preu, i l’ordenança fiscal núm. 3.9,
en fixa una taxa, sempre que s’hagi realitzat l’ esmentat fet imposable, per tant, en el moment que es
produeix una baixa de la reserva d’estacionament autoritzada, la norma estableix que cal dur a terme
unes obres a la vorera, obres que estan subjectes a pagament. Per tant, el Síndic va considerar que
l’Ajuntament de Sabadell va actuar conforme a dret respecte al cobrament de la taxa per la supressió
del gual. No obstant, en quan als motius que van dur-la a donar-se de baixa, el síndic va considerar
provat amb les dades que constaven a l’expedient, que existia una problemàtica en el seu gual (i
en els dels immobles veïns), a causa dels estacionaments reiterats que els impedien poder treure
els vehicles dels seus garatges. D’aquí que recomanés a l’Ajuntament, que en casos com l’ exposat
i malgrat que, com afirma el cap de la Policia Municipal, “en temes referents a vehicles estacionats
en guals només s’actua a requeriment del ciutadà”, s’hagués pogut optar per altres mesures, com
patrullar per les immediacions del lloc en moments puntuals d’afluència de vehicles (entrada i
sortida d’escolars al Joanot Alisanda), o havent quedat palès que les mesures dutes a terme fins al
moment no eren suficients, l’administració tenia l’obligació de prendre les mesures necessàries per
fer efectiu aquest dret que havia autoritzat, i procedís a l’estudi del cas concret i a la col·locació de les
oportunes pilones en l’emplaçament indicat si era necessari.
IBI.- En l’expedient 2012SDGR000044 una ciutadana va exposar el seu cas, manifestant que des
de feia temps posseïa un immoble, del qual havia anat pagant en temps i forma els rebuts de l’IBI
corresponents, en la data de meritació dels mateixos. Que posteriorment, l’immoble va ser dividit
horitzontalment, per la qual cosa es va produir una modificació cadastral atorgant-se a cadascuna
de les quatre entitats en les que es va dividir, un numero cadastral i un valor. La ciutadana no estava
d’acord amb el fet que a principis del 2012, l’Ajuntament li havia retornat al seu compte corrent, els
IBIs relatius al períodes impositius 2008, 2009 i 2010, que va pagar quan pertocava i d’acord amb
el valor cadastral que tenia l’immoble aleshores, i seguidament li va notificar 3 cartes de pagament
relatives als períodes 2008, 2009 i 2010 amb els nous valors cadastrals. Després d’estudiar el seu cas,
el Síndic va desestimar la seva queixa, ja que examinat l’expedient es va constatar que s’havia fet
una construcció (obra nova i divisió horitzontal) sobre un solar, amb el certificat final d’obra signat
pel tècnic l’any 2006. La certificació final d’obra assenyala el moment en què ha finalitzat l’obra i a
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partir d’aquest moment es permet la utilització de l’edifici a la finalitat a la que s’hagi de destinar.
Aquesta data és la que determina que la notificació i eficàcia dels actes dictats en els procediments
d’incorporació mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud (...) tindran efectivitat l’endemà a
aquell en què es van produir els fets, actes o negocis que van originar la incorporació o modificació
cadastral, amb independència del moment en què es notifiquin. Així ha estat indicat pel Tribunal
Econòmic Administratiu Central en resolució de
data 29/01/1999 o la sentència núm. 364/2005 de
els ciutadans i ciutadanes tenen 22 juliol JT 2006\8 del tribunal Superior de Justícia
dret a obtenir de les administracions de Castilla-León, entre d’altres. La ciutadana no va
públiques l’atenció, informació i declarar l’alteració al cadastre en el termini de dos
orientació per a l’exercici i la protecció mesos que estableix l’article 28.2 del RD 417/2006,
de 7 d’abril i l’Ajuntament li va requerir, després de
de llurs drets i interessos
comprovar al 2008 que sobre el solar s’han construït
quatre unitats urbanes. Consta en l’expedient de
cadastre que no es va presentar la documentació requerida fins al 2011. A partir d’aquest moment
l’Ajuntament genera les liquidacions d’IBI pels exercicis no prescrits: 2008, 2009, 2010 i 2011. Aquest
fonament va servir al Síndic per resoldre que no hi havia greuge ja que les liquidacions dels IBIs
efectuats per l’Ajuntament de Sabadell, corresponents als exercicis 2008 a 2011 eren correctes. No
obstant, va recomanar a l’Ajuntament que en el moment de girar liquidacions amb imports elevats,
a càrrec del contribuent, se l’informi degudament i per escrit, de l’origen dels imports a pagar. En
concret pel dret a una bona administració, aquesta hauria d’haver informat del procediment seguit
pel qual es retornaven els imports pagats al seu dia, i s’havien d’ingressar els nous, calculats d’acord
amb la nova realitat, ja que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a obtenir de les administracions
públiques l’atenció, informació i orientació per a l’exercici i la protecció de llurs drets i interessos, en
el compliment de llurs deures i obligacions i en la redacció de documents administratius (21 de la
LRJPCat)
L’AUTONOMIA DELS DEUTES TRIBUTARIS.- Han estat dos (2012SDGR00002 I 2012SDGR000195)
els expedients relatius a l’autonomia dels deutes tributaris. Es tracta fonamentalment de queixes
presentades per ciutadans i ciutadanes indignats davant la postura de l’Agència tributària la qual
els ha negat el seu dret a pagar o a imputar un
pagament parcial de forma autònoma per cada els deutes tributaris són autònoms, i
deute. El primer expedient, va quedar resolt en serà l’obligat al pagament qui podrà
tràmit, ja que el propi ciutadà va informar a l’oficina
imputar cada pagament al deute que
de Síndic que després de la seva intervenció,
havia pogut imputar el pagament als deutes que lliurement determini
ell havia decidit. I el segon expedient, a data de
tancament de la memòria està pendent de rebre el corresponent informe que el Síndic ha sol·licitat
a l’Ajuntament. Cal recordar a l’Administració que l’article 63 de la Llei General Tributària, que parla
de la imputació dels pagaments, preveu, concretament, que els deutes tributaris són autònoms, i
serà l’obligat al pagament qui podrà imputar cada pagament al deute que lliurement determini.

45

INFORME DEL SÍNDIC

EXEMPCIÓ DE IVTM- En l’expedient 2012SDGR00147, el Síndic va resoldre sobre una queixa
presentada per un ciutadà que va presentar una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts, relatiu
al Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2012, que tot i tenir un grau de minusvalesa
del 33%, no tenia la justificació documental de la Generalitat perquè aquesta no l’havia emès tot
i tenir-lo reconegut. La persona que el va atendre va assessorar-lo que pagués l’impost i que amb
posterioritat, quan aportés el certificat de la Generalitat, li retornarien l’import abonat. Però havent
presentat la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts, aquesta no li va ser concedida. El Síndic va
considerar que hi havia greuge i va estimar la reclamació. L’exempció del pagament de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, de vehicles matriculats a nom d’una persona discapacitada i per al seu
ús exclusiu, té eficàcia condicionada a la seva concessió per l’òrgan gestor corresponent. Concessió
que s’obtindrà prèvia sol·licitud amb la qual s’aportarà certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan
competent i es justificarà la destinació del vehicle davant l’Ajuntament de la imposició, en els termes
que aquest estableixi en la corresponent ordenança fiscal. Declarada l’exempció per l’Administració
municipal, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió als efectes pertinents. La concessió
de l’exempció prevista en la lletra i) de l’apartat 1 de l’article 93 del text refós podrà tenir efectes
sobre els períodes impositius no prescrits en els quals l’exempció fos aplicable, sempre que en l’acte
administratiu de concessió resulti provada la concurrència dels requisits per a la seva aplicació a les
dates de meritació corresponents a aquests períodes.
En aquest sentit, cal tenir present l’article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix: “Article 57.
Efectes. 1. Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu es presumiran
vàlids i produiran efectes des de la data en què es dictin, tret que en ells es disposi una altra cosa. 2.
L’eficàcia quedarà demorada quan així ho exigeixi
el contingut de l’acte o estigui supeditada a la l’exempció per minusvalesa de l’IVTM,
seva notificació, publicació o aprovació superior.
es gaudeix, sempre que concorrin
3. Excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia
retroactiva als actes quan es dictin en substitució els requisits legalment fixats per a la
d’actes anul·lats, i, així mateix, quan produeixin seva aplicació, durant el període que
efectes favorables a l’interessat, sempre que els la Llei tributària assenyali, tot i que se
supòsits de fet necessaris existissin ja en la data al sol·licités el seu reconeixement en un
fet que es retrotragui l’eficàcia de l’acte i aquesta moment posterior
no lesioni drets o interessos legítims d’altres
persones.” Efectivament, l’acte administratiu de
concessió d’exempció podrà atorgar-se amb eficàcia retroactiva quan produeixi efectes favorables a
l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data al fet que es retrotragui
l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones.
En el supòsit de beneficis fiscals de caràcter pregat en l’àmbit dels tributs locals, com l’exempció per
minusvalesa de l’IVTM, aquests beneficis es gaudeixen, sempre que concorrin els requisits legalment
fixats per a la seva aplicació, durant el període que la Llei tributària assenyali, tot i que se sol·licités
el seu reconeixement en un moment posterior al temps en què va poder començar el seu gaudi,
tot això sense perjudici dels efectes de la prescripció. El dret a l’aplicació dels beneficis fiscals es
genera des que es donen les condicions necessàries per al seu gaudi i no des que se sol·licitin, de
manera que, si la sol·licitud s’efectua després de la data en què es produeixin aquestes condicions, el
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reconeixement del benefici fiscal tindrà eficàcia retroactiva a aquest moment, sense perjudici, com
s’ha comentat, dels efectes de la prescripció. En relació amb la qüestió de l’aplicació de l’exempció
de la lletra i) de l’apartat 1 de l’article 93 a períodes impositius no prescrits anteriors a la sol·licitud
de l’exempció, cal assenyalar que cal que en la pròpia sol·licitud s’insti el seu reconeixement, per als
períodes impositius en què fos aplicable, havent-se d’aportar prova suficient del compliment dels
requisits per a la seva concessió amb efectes retroactius, i amb independència que s’hagi satisfet el
deute tributari corresponent.
El Síndic va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que retornés l’import pagat en concepte de
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica al ciutadà, com així ho preveu la consulta vinculant de la
Direcció General de Tributs de 28/02/2005, ja que aquest tenia dret a que se li reconegués amb
efectes retroactius l’exempció prevista en la lletra i) de l’apartat 1 de l’article 93 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte al període impositiu 2011, ja que no havia prescrit i
ho havia sol·licitat expressament, amb aportació a l’òrgan de gestió competent de la prova suficient
del compliment dels requisits esmentats.
3.3.2. Multes: procediment sancionador en matèria de trànsit
Una part molt important de les queixes rebudes a l’Oficina de Síndic deriva de la potestat sancionadora
de l’Administració en matèria de trànsit. Si bé és cert que el procediment ha millorat substancialment,
hi ha un parell d’esculls que continuen sent cavall de batalla del Síndic. En primer lloc, la notificació
de l’acte, i en segon lloc, la prova. Al tractar-se de dos aspectes que impliquen a la Policia Municipal,
els expedients seran analitzats en aquell apartat.

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS		
ASSESSORIA JURÍDICA
PROMOCIÓ ECONÒMICA. FORMACIÓ
COMERÇ
INTERVENCIÓ
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (PMH)
GESTIÓ TRIBUTÀRIA

OBERTS		
5
1
–
–
1
32
39

RESOLTS
7
1
3
1
1
32
45
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4. URBANISME I ESPAI PÚBLIC
Dins aquest capítol hi ha un gruix molt important de queixes, bàsicament per s’hi compren la
disciplina urbanística que de la que s’han obert 13 queixes i 28 n’han quedat resoltes; comprèn
també el tema de contaminació acústica amb 13 queixes tant rebudes com resoltes, i finalment dins
d’Espai Públic hi ha el manteniment d’espai públic, amb 18 expedients oberts, i Mobilitat, trànsit i
transport amb 15 queixes presentades i 14 de resoltes.
4.1. Urbanisme

Dret a disposar d’un còpia
dels actes administratius de
l’Administració local que ens
afectin

Al 2012, el Síndic va rebre una queixa de gestió urbanísitca pel
desacord d’un ciutadà amb la titularitat d’un terreny. La queixa
2012SDGR000009 correspon a la disconformitat del ciutadà amb
la titularitat d’un terreny, qui addueix serne el legítim propietari, a
diferència del què afirma l’Ajuntament de Sabadell que considera
que li pertany per expropiació. Després d’estudiar el seu cas, el
Síndic va considerar que hi havia greuge en relació al dret a una bona administració, no obstant,
el Síndic no va entrar a valorar, i molt menys a determinar, si el ciutadà n’era el titular legítim de
la porció de terreny objecte de controvèrsia perquè queden fora de l’àmbit d’actuació del Síndic
aquelles reclamacions que l’ordenament jurídic n’estableix un procediment específic. El ciutadà va
manifestar que s’havia reunit en diverses ocasions de forma separada, amb la secció de cadastre i
amb la secció de gestió urbanística de l’Ajuntament, la qual cosa va portar a que el missatge que
s’havia donat al ciutadà hagués pogut semblar contradictori en diverses ocasions, no donant un
missatge únic i clarificador al problema plantejat en quan a si la representació gràfica cadastral de
les parcel·les que constava a l’Ajuntament era la correcta o no. El Síndic considera que l’Administració
ha d’assumir les preocupacions dels ciutadans i ciutadanes al servei dels quals està i ha de tractar de
donar resposta a les seves inquietuds de la millor manera possible per donar compliment al dret de
la ciutadania a una bona administració, en aquest sentit, ho estableix la Llei 26/2010 de 3 d’agost, del
règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya. Per tot, el Síndic va
recomanar a l’Ajuntament de Sabadell, que en ares a garantir al dret a una bona administració, donés
una resposta única com a Ajuntament, i no a nivell de cada departament, i per això, va suggerir que
previ a l’emissió del document de resposta, les persones responsables de les seccions de Cadastre
i Gestió Urbanística, seguin juntes al costat del ciutadà, per explicar-li la situació en que es troba la
seva finca a nivell municipal.
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4.2. Contaminació acústica

Dret a viure en un medi
ambient sa, equilibrat i segur

Per la seva importància numèrica, destaquen les queixes
relacionades amb la contaminació sonora, temàtica que el Síndic
entén que afecta transversalment el departament de Llicències,
Policia Muncipal, Disciplina i el de Sostenibilitat i gestió d’ecosistemes. Bàsicament les denúncies
són per la contaminació acústica que generen aparells d’aire condicionat dels veïns denunciats; o
per molèsties per sorolls provinents d’activitats econòmiques com ara bars, restaurants, escoles, així
com per festes de veïns, etc. Aquestes últimes tractades en el l’apartat de convivència.
AIRES CONDICIONATS.- D’aquestes n’hi ha tres que es refereixen a aparells d’aire condicionat.
L’article 13 de l’Ordenança municipal reguladora de l’edificació preveu, en relació als aire condicionats
que “es situaran preferentment a l’interior de l’edifici. No obstant això, quan per raons justificables
d’instal·lació, calgui disposar-los a l’exterior:a) O bé s’alinearan a façana en obertures ja existents
–tot respectant-ne la superfície mínima d’il·luminació natural i la composició–. L’alçada respecte a
la rasant no serà inferior a 2,50 metres referida al paviment de la vorera o de la via pública per a
vianants. b) O en forats realitzats als tancaments de façana respectant la geometria de tota la façana.
c) O bé s’integraran en cossos sortints. Romandran ocults de vistes des de la via pública per la barana
i sense sobrepassar l’alçada d’aquesta.”
A banda de les queixes, es pot comprovar caminant per la ciutat que en general hi ha un incompliment
generalitzat d’aquest precepte de l’ordenança. I malgrat les competències d’inspecció de l’Ajuntament,
aquest no fa el control i els seguiments dels expedients, ni inicia expedients d’ofici.
En ambdós expedients relacionat amb els sorolls produïts pels aires condicionats, el Síndic ha
constatat que s’actua amb poca contundència i rapidesa tant per obrir els expedients com quan
aquests ja estan iniciats. En primer lloc, en l’expedient 2012SDGR00033, l’administració no ha
contestat les instàncies presentades pels veïns en relació a les queixes, per tant, s’ha vulnerat el dret a
una bona administració i el Síndic ha recordat, a l’Ajuntament de Sabadell l’obligació que té de donar
una resposta expressa i a notificar-la (article 42, 30/1992). També ha recomanat a l’Ajuntament que
agilitzi els procediments de protecció de la legalitat urbanística per tal d’aconseguir la restauració
d’aquesta, la sanció dels infractors i la salvaguarda els drets i interessos de les persones perjudicades
per l’actuació. Finalment, que es doti dels mitjans personals i materials al Servei de Llicències i a la
Secció de Disciplina per tal de poder acomplir amb les obligacions que marca la normativa vigent
dins dels termini. I que s’informi de la resolució de l’expedient amb les mesures adoptades.
En l’expedient 2012SDGR0012 la ciutadana es queixava per de demora de l’actuació municipal, ja
que per decret de febrer de l’any 2010, l’Ajuntament ja va instar als veïns a regularitzar la situació per
les molèsties ocasionades pels aparells d’aire condicionat instal·lats il·legalment d’un veí. El Síndic va
estimar la queixa per inactivitat municipal ja que dos anys i mig després del decret on s’ordenava a la
propietat l’adequació dels aparells, aquest encara no s’havia dut a terme, quan s’havia acreditat pels
tècnics que els aparells vulneraven l’article 13 de l’ordenança municipal reguladora de l’edificació.
Resulta doncs sorprenent, alhora que atempta contra els principis d’eficàcia i bona administració, que
l’Ajuntament no hagi utilitzat els mitjans que li ofereix la llei, a fi de fer complir l’acte, ja que com ha
manifestat en reiterades ocasions el Síndic, si no es garanteix l’execució dels drets que es reconeixen
en els propis actes que dicta l’administració, aquests esdevenen meres declaracions d’intencions.
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El Síndic va considerar que hi havia greuge per part de l’Ajuntament de Sabadell, ja que va quedar
palesa la inactivitat durant més de dos anys per part de l’Administració, no podent constituir el
fonament de la mateixa “problemes per notificar a la propietat”, quan aquests, en cap cas han quedat
acreditats. Per tant, quan la legalitat urbanística s’ha vulnerat, la normativa de disciplina urbanística
és l’ instrument per adequar la realitat al planejament, per
tant, l’Ajuntament ha d’intervenir de manera immediata l’Ajuntament ha d’intervenir
davant de les actuacions contràries a la normativa municipal, de manera immediata davant
i en especial, si aquestes causen perjudicis a tercers (veïns). de les actuacions contràries a
Rebuda la recomanació, l’Ajuntament l’ha acceptada, la normativa municipal
en el sentit que imposen la primera multa coercitiva per
incompliment de l’ordre de restitució, després de la resolució
del Síndic.
ACTIVITATS.- Durant el 2012, les queixes s’han concretat en la manca d’actuació municipal davant
un problema de soroll provocat per activitats de bars, establiments recreatius i una escola bressol. El
problema és que el procediment previst per la llei es molt garantista i deixa indefens al ciutadà que
pateix les molèsties. Des d’aquí el Síndic vol posar en evidència que el temps que transcorre des de
la presentació de la queixa fins que hi ha una resolució per part de l’Ajuntament és excessiva, alhora
que sovint no fa que aquesta es compleixi i segueixin mantenint l’activitat, molts establiments que
fins i tot no tenen llicència.
L’expedient 2012SDGR000127, es va iniciar per les queixes d’un ciutadà per les molèsties per sorolls
provocades per una escola bressol de la ciutat. El Síndic l’any 2009, ja va emetre una resolució
pels mateixos fets on va recomanar que s’evités el funcionament de la llar d’infants per la pròpia
seguretat dels infants, a banda de les molèsties que ocasionava al veïnat; que s’apliqués la normativa
aplicable a les escoles bressol; que es vetllés pels drets del veïns; i que es realitzessin inspeccions i
mesuraments sonors oportuns. Enguany la queixa s’ha tornat a presentar i està pendent de resoldre
a data de tancament de la memòria.
En relació a l’activitat d’un establiment (2011SDGR00020) la queixa feia referència als sorolls i
molèsties relacionades amb l’entrada i sortida constant d’empleats i clients, l’arrossegament de
carretons d’escombraries, els aparells d’aire condicionat. Després d’estudiar el cas, i amb l’informe
emès per l’Ajuntament de Sabadell, el Síndic va estimar la queixa ja que va quedar suficientment
acreditat pels tècnics municipals que s’incomplia l’ordenança de soroll després de realitzar
l’oportuna sonometria, i alhora perquè l’expedient de disciplina d’activitats va iniciar-se dos anys
més tard, sense haver-se complert l’ordre d’execució ni haver estat sancionat l’establiment. Per tot
va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que feta la sonometria, i a la vista que no es respecten els
valors límits d’immissió del soroll, actuï de forma eficaç i diligent ja que s’incompleixen la normativa
municipal i més enllà de les multes coercitives adopti alguna de les mesures previstes a l’article 32 de
la Llei 16/2002 amb la clausura temporal, total o parcial de l’establiment o la suspensió temporal de
l’autorització que habilita l’exercici de l’activitat, sens perjudici d’aplicar les sancions que correspongui
per les infraccions comeses, sense dilacions en el procediment que no fan més que agreujar.
En l’expedient 2012SDGR000134, també es posen de manifest les molèsties que pateix una ciutadana,
pel sorolls i pudors d’un bar situat als baixos del seu edifici, que es troba pendent de resoldre a data
de tancament de la memòria. I en la mateixa situació, tenim l’expedient 2012SDGR00118, per les
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molèsties que causen els clients d’un bar, tant de sorolls com de brutícia, a la sortida. La queixa la va
presentar una veïna, que viu a les immediacions del bar.
Una comunitat de propietaris, també es queixa (2012SDGR00171) per les molèsties que pateix la
comunitat d’olors, brutícia i sorolls a causa del bar que hi ha als baixos del seu edifici. L’expedient,
està pendent de rebre l’informe municipal, després que el Síndic sol·licités l’informe sobre la llicència,
així com els horaris, i si aquests es respecten per part de la propietat, així com les actuacions que ha
dut i està duent a terme l’Ajuntament per solucionar aquesta problemàtica i, finalment, sobre quines
actuacions té previst fer.
4.3.Llicències

Dret a una resolució
motivada

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS.- També s’han presentat queixes per
denegacions de llicències per instal·lar terrasses a la via pública, i la
renovació de la llicència per participar a la Fira d’Artesania del carrer
Indústria.
En l’expedient 2011SDGR00112 una ciutadana adduïa no estar conforme amb la denegació de
la sol·licitud de llicència per poder instal·lar una terrassa al seu establiment. Per aquests casos,
l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics, estableix en l’article 21.1 que les
activitats que impliquin un ús especial o privatiu que es desenvolupi a la via pública o als espais
públics, resten subjectes a autorització administrativa expressa i serà requisit imprescindible que
compleixin la normativa legal que els sigui d’explicació, i en l’article 24.2 que els titulars de les
llicències han de respectar, en el desenvolupament de les seves activitats, els horaris d’inici i final
fixat pels tècnics municipals i, en tot cas, han de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà. La
manca de motivació és determinant de l’anul·labilitat d’aquell, perquè dóna lloc a la indefensió.
En qualsevol cas, la motivació de les resolucions dictades en l’exercici de potestats discrecionals
ha de ser prou entenedora i congruent perquè no es generin indicis de possible lesió de drets o
llibertats susceptibles d’empara constitucional. Per tot, el Síndic va estimar la queixa per entendre
que l’Ajuntament de Sabadell es va emparar en la discrecionalitat de l’Administració per atorgar
autoritzacions per l’ocupació de la via pública i que es fonamenta en les presumptes molèsties veïnals
que ocasiona la terrassa, i va considera que malgrat que a la Institució no li pertoca opinar quant a
l’oportunitat d’atorgar o no la llicència, sí que considera que la motivació de l’acte administratiu ha
esdevingut insuficient i per la qual cosa es podria considerar arbitrària. El Síndic entén que les terrasses
a l’aire lliure estan sotmeses a l’obligació genèrica d’evitar les molèsties i efectes negatius a l’entorn
amb les seves conseqüències, però la denegació de l’oportuna llicència ha d’anar de la mà d’un
raonament i una argumentació suficient, en definitiva, d’una motivació, ja que la manca d’aquesta
o la motivació defectuosa pot configurar un vici d’anul·labilitat si aquesta produeix indefensió, ja
que és precisament la motivació el què permet diferenciar entre discrecionalitat i arbitrarietat. Així
és com va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell que revisés l’acte dictat, i el motivés suficientment
ja que es tracta d’un acte que es deriva de la potestat discrecional que li atorga la norma.
En contrapunt, trobem l’expedient 2011SDGR00111, que el Síndic va desestimar per considerar que
no s’havia produït un greuge al ciutadà reclamant. Aquest, adduïa la seva disconformitat per haverli estat denegada la renovació de la llicència per participar a la Fira d’Artesania del carrer Indústria,
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celebrada per la Festa Major de l’any 2011. L’article 6 de les bases reguladores del procediment de
condicions per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant
la instal·lació d’estructures desmuntables de venda, amb motiu de la celebració de la Fira del carrer
Indústria per la festa major de Sabadell de l’any 2011, establien en l’epígraf h) que no estava permesa
la revenda de producte, i només s’hi podien vendre productes artesans produïts pel titular de la
llicència, i en cas contrari es podria retirar el producte i ser motiu de revocació de la llicència. Alhora,
l’apartat 10 j) de les esmentades bases, requerien que junt amb la sol·licitud s’aportés declaració
jurada i signada per l’interessat que acredités que els productes amb els què participava a la Fira
eren d’elaboració artesana i autoria pròpia. El Síndic va poder constatar que no s’havien complert
cap dels dos requisits establerts a les bases esmentades, per tant, va desestimar la reclamació en
quan a la tramitació del procediment, ja que aquest s’ajustava a dret. No obstant va recomanar a
l’Ajuntament que fes complir les bases a tots els participants per igual, sense discriminació i revoqués
totes aquelles llicències en que es revenguin productes de producció aliena, com així es va constatar
que succeí en la celebració de la Fira d’Artesania del carrer Indústria de la Festa Major de l’any 2012.
Igualment va recordar a l’Ajuntament que en ares al dret a una bona administració resolgui en temps
i forma les sol·licituds de llicència, sense utilitzar la figura del silenci administratiu.
En la queixa 2012SDGR00091 el Síndic va considerar que no hi havia greuge per la demora per la
concessió d’una llicència per l’obertura d’una gelateria. El ciutadà considerava que aquesta demora
anava en detriment del seu negoci, no obstant es va constatar que només s’havia sol·licitat una
llicència d’obres menors, però en cap cas ni s’havia demanat llicència ni s’havia fet cap comunicat
d’inici de l’activitat. Per tant, el Síndic va desestimar la queixa ja que s’exerceix una activitat que, a
més, disposa de terrassa sense l’autorització pertinent.
4.4. Espai Públic
Dins de l’apartat d’espai públic, es recullen les queixes presentades per la ciutadania relatives a parcs
i jardins, a manteniment de la via pública i recollida de residus. Cal destacar, un any més, la bona
entesa que hi ha hagut des d’aquest departament amb la institució del Síndic, i la bona predisposició
per solucionar totes aquelles problemàtiques que han anat sorgint durant el 2012. Fet que comporta
que moltes de les queixes presentades en aquests àmbits hagin quedat resoltes en tràmit a favor de
la ciutadania.
PARCS I JARDINS.- Amb la intervenció del Síndic, les dues queixes relatives a aquesta temàtica van
quedar resoltes. No obstant, el Síndic vol posar de manifest a l’Ajuntament que les queixes han arribat
a l’Oficina del Síndic, per la manca d’atenció i contesta a les instàncies presentades de les ciutadanes
i ciutadans, i per tant, vol recordar a l’Ajuntament el dret a una bona administració previst a l’article
22 de la LRJPCat: en especial el dret a obtenir una resolució per escrit a les demandes del ciutadà. En
l’expedient 2012SDRG0051, el ciutadà es queixava de l’aixecament de les rajoles a l’interior de casa
seva a causa de les arrels dels plataners. I en el 2012SDGR00039, la ciutadana denunciava que el seu
habitatge s’infestava de cucs, els quals provenien d’un arbre de la via pública contigu a la façana del
seu habitatge.
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MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA.- L’Ajuntament de Sabadell té plenes competències en el
manteniment de la via pública. El canal d’entrada habitual per aquestes queixes ha estat les visites
pel territori que fa el Síndic. Durant el 2012, s’han obert tres queixes. Les dues primeres van quedar
resoltes després de la intervenció del Síndic. La primera per unes obres inacabades en una carrer
del barri de Campoamor (2012SDGR00102). La segona (2012SDGR00068) perquè uns pals que
s’havien instal·lat a les voreres per evitar que els vehicles hi aparquessin, havien estat arrencats. Amb
la intervenció del Síndic aquests es van tornar a col·locar. I la tercera també en l’àmbit del barri de
Campoamor, els veïns denunciaven una part de les voreres del barri que estava molt malmesa, el
Síndic va sol·licitar informe a l’Ajuntament sobre la titularitat de l’espai i les competències sobre el
manteniment, però a data de tancament de la memòria resta pendent. Igualment, coneixedor que la
vorera podria no ser de titularitat municipal, es va traslladar la queixa al Síndic de Catalunya.
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.- Durant el 2012, han estat dues les queixes rebudes
sobre les denegacions de canvi d’ubicació dels contenidor, i una pels sorolls provocats pels camions
de recollida de residus. En relació als contenidors, en l’expedient 2012SDGR00133 i arran de la
disconformitat en la resposta donada per part de l’Ajuntament de Sabadell, relativa a la ubicació
d’uns contenidors situats enfront del seu habitatge, el ciutadà va presentar una queixa a l’Oficina
del Síndic. El Síndic va sol·licitar informe sobre els fets, valorant la possibilitat de canvi d’ubicació, o
els motius en que es fonamenta l’Ajuntament per mantenir-los en la ubicació actual, i el fonament
del per què no es poden emplaçar els contenidors en una ubicació diferents a l’actual, com les
proposades pel ciutadà. L’expedient va quedar resolt en tràmit, i l’Ajuntament va procedir a realitzar
el canvi d’ubicació. En relació a l’altre expedient (2012SDGR000175) està pendent de rebre informe
a data de tancament de la memòria.
4.5. Mobilitat, Trànsit i Transport

El dret a la mobilitat local i a
l’accessibilitat

Les queixes de mobilitat, trànsit i transport, són motivades
principalment per les reserves d’aparcament per persones
discapacitades. El Síndic també ha rebut una queixa per la
prohibició d’estacionar en un carrer i la disconformitat d’alguns veïns, i una queixa pels transports.
GRUPS I AUTOBUSOS MUNICIPALS.- Un grup d’esplai va presentar una queixa ( 2012SDGR000139)
manifestant que des de fa quatre anys, durant el mes de juliol quan fan els Casals d’Estiu, tenen
problemes quan volen pujar a l’autobús per fer alguna excursió. Des d’Educació, l’Ajuntament de
Sabadell ofereix la possibilitat d’adquirir uns tiquets per a grups però en canvi el conductor de la TUS
impedeix poder pujar a l’autobús a més d’un nombre de nens, motiu pel qual, aquesta any van trigar
més de dues hores per poder arribar al seu destí. En el marc del programa Ciutat i Escola que ofereix
l’Ajuntament de Sabadell, es preveu la possibilitat que les escoles adquireixin un bitllet col·lectiu
per a grups escolars. Per tant, l’Ajuntament coneix d’avantmà els dies que els alumnes utilitzaran
el transport, la qual cosa li permet fer previsions. La normativa preveu que per la utilització dels
serveis, els usuaris hauran de disposar del títol de transport corresponent, la qual cosa donarà dret
a ser transportats amb els objectes i paquets que portin, sempre que no es sobrepassin les places
i pes autoritzats per al vehicle i sempre que no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers.
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Com qualsevol altre passatger, si els nois disposen d’un títol vàlid de transport, aquests han de
poder pujar a l’autobús amb independència que en les parades següents hi hagués persones que
no puguin accedir al servei, ja que sinó els alumnes es consideren viatger de segona, i es produeix
una discriminació en relació als altres viatgers. Amb aquesta base, el Síndic va estimar la queixa i va
recomanar a l’Ajuntament que habiliti autobusos de reforç quan es preveu que el nombre de viatgers
no podrà assumir-se per la flota estàndard prevista per una afluència determinada de passatgers.
Rebuda la recomanació per part de l’Ajuntament, aquest va informar que acceptava la recomanació
i que habilitaria autobusos de reforç tal i com proposava el Síndic.
RESERVA ESTACIONAMENT NOMINATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. – Al Síndic
li sorprèn que davant de sol·licituds de reserves d’aparcament per a persones amb discapacitat,
no les atengui ni respongui per escrit, però encara més perquè l’argumentació que es dona a la
ciutadania és que no es pot fer front a la reserva d’aparcament perquè no hi ha recursos per fer front
a les despeses de pintar la reserva i col·locar una placa. Destaquen les queixes 2012SDGR00001,
2012SDGR00019, 2012SDGR00145, 2012SDGR00169. En totes elles, després que el Síndic presentés
la sol·licitud d’informe a l’Ajuntament preguntant: per què no es donava resposta a les sol·licituds que
feien els ciutadans i ciutadanes de les reserves d’aparcament, i per què aquestes no es col·locaven
ja que aquests acreditaven tots els requisists; els expedients van quedar resolts en tràmit ja que
l’Ajuntament va donar resposta a les peticions senyalitzant les reserves d’aparcament.
PROHIBIT L’ESTACIONAMENT.- Una ciutadana va manifestar estar en desacord (2011SDGR00095)
per les plaques de prohibit aparcat situades al seu carrer, ja que se sentia discriminada respecte
als altres veïns del barri, on es pot aparcar en tots els altres carrers similars al seu. L’article 14 de la
Constitució, estableix que totes les persones són iguals davant la llei i no poden ser discriminades
per cap motiu de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social. La normativa de l’edificació CTE DB SI 5.1.1.1, pel que fa a la intervenció de Bombers,
estableix que els vials d’aproximació de vehicles de bombers, als espais de maniobra als que es
refereix l’apartat 1.2., han de complir les condicions següents: tenir una amplada mínima de 3’50 m”.
Segons va informar l’Ajuntament, l’amplada del carrer és de 4’60 metres, per tant, queda justificada la
col·locació dels senyals verticals de prohibició d’aparcar ja que del contrari, l’amplada lliure es veuria
reduïa a 2’80 metres, i s’incompliria la normativa esmentada. Atès que es presumeix que el vehicles
aparcats a la via ocupen 1’80 metres, i molts carrers contigus del que es queixa la ciutadana, tenen
unes dimensions de 4 metres d’amplada, per tant, l’amplada lliure es veu reduïda a 2’20 metres. En
cap dels carrers esmentats hi consten els senyals verticals de prohibit aparcar, per tant, s’incompleix
la normativa esmentada, i tal com afirmen els veïns interessats hi ha una discriminació en l’aplicació
de la normativa. Finalment, destacar que en l’informe emès per l’Ajuntament no es contesta a la
sol·licitud feta pel Síndic en quan a l’argumentació tècnica i jurídica per la qual la resta de carrers
del barri, que tenen les mateixes dimensions, no disposen de les plaques de prohibit estacionar. El
Síndic va considerar que per tot l’esmentat hi havia greuge, perquè es va produir una discriminació,
i un incompliment de la normativa d’aplicació. És per tot que va recomanar a l’Ajuntament de
Sabadell que en base al principi d’igualtat, i legalitat i el servei a l’interès públic, col·loqui les plaques
de prohibit aparcar a la resta de carrers del barri que es trobin en les mateixes circumstàcnies, ja que
segons la normativa esmentada, un accident on hagués d’intervenir el cos de bombers impediria
l’accés d’aquests amb les possibles conseqüències que això podria comportar.
54

INFORME DEL SÍNDIC

ACTUACIONS D’OFICI.- El tema de la mobilitat preocupa especialment al Síndic, ja que moltes
de les queixes no escrites que rep el Síndic, quan fa visites pel territori o camina per la ciutat, són
d’aquesta temàtica. Per això el Síndic ha obert quatre actuacions d’ofici per conceptes relacionats
amb la mobilitat, trànsit i transport, que a data de tancament de la memòria estan pendents de
resoldre. Són l’expedient: 2012SDGR000177 per la senyalització de prohibit aparcar al Mercat Central,
i el mal ús per part d’alguns ciutadans i ciutadanes, relacionat amb l’activitat o inactivitat municipal
per permetre aquestes conductes; l’expedient 2012SDGR000114 que afecta als veïns dels carrers
peatonals i la càrrega i descàrrega que necessiten realitzar, sense que siguin multats; les zones blaves
de la ciutat (2012SDGR00059); i finalment el Síndic ha obert un expedient 2012SDGR000185, pels
problemes d’accessibilitat a la ciutat, principalment per les restes de pals d’obres a les voreres, pals
de serveis públics com llum i telèfon, desnivells de voreres en l’entrada de guals, etc.
4.6. Relacions ciutadanes
El dret a la protecció i confidencialitat de les dades de caràcter personal que la concerneixin, així com
a l’accés i a la rectificació d’aquestes.
Pel què fa a l’atenció ciutadana, el Síndic no ha rebut cap queixa significativa pel servei que es
dóna des de l’Ajuntament, és més, moltes queixes arriben a l’Oficina del Síndic per aquest canal,
després que des de diferents departaments que donen atenció ciutadana s’informa de la possibilitat
de recorre al Síndic quan la resolució o solució donada per l’Ajuntament considera, el ciutadà, que
vulnera els seus drets.
PROTECCIÓ DE DADES.- No obstant, el Síndic va obrir un expedient d’ofici (2012SDGR000115)
després de detectar que l’atenció “personalitzada” que realitza algun Servei de l’Ajuntament a
l’entrada del Casal Pere Quart, podria constituir una vulneració del dret a la intimitat personal i
familiar dels ciutadans i ciutadanes que són atesos, així com el dret a la confidencialitat dels seus
assumptes. Tant la Llei 30/1992, de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu
Comú, com la Llei 26/2010 del Règim Jurídic i de procediment de
les Administracions Públiques de Catalunya, estableixen el dret a
rebre una atenció adequada quan el ciutadà es relaciona amb les el dret a la intimitat és un
administracions públiques. L’article 21 de la LRJPCat es refereix dret inherent a totes les
a diferents vessants d’aquest dret. En concret, l’apartat segon persones
d’aquest article es refereix al dret de la ciutadania a obtenir de les
administracions públiques Serveis d’atenció, informació i orientació
per a l’exercici i la protecció de llurs drets i interessos, en el compliment de llurs deures i obligacions
i en la redacció de documents administratius. Aquest dret que ara recull la LRJPCat genera en tots
els empleats públics el deure de fer-lo efectiu quan en el desenvolupament de les seves funcions es
relacionen amb la ciutadania. Alhora, no podem perdre de vista el dret a la intimitat com un dret
inherent a totes les persones. I la majoria de la informació que es pot facilitar des de les Seccions de
l’Ajuntament que fan atenció a l’entrada del Casal Pere Quart, afecta la intimitat i confidencialitat
dels assumptes dels ciutadans i ciutadanes que són atesos. Per aquest motiu, el Síndic va posar
en coneixement de l’Ajuntament la situació que es produïa a fi que l’administració hi prengués
les mesures necessàries, i s’habilités un espai adient, a fi d’atendre de forma individualitzada a la
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ciutadania, sense que la resta de persones que estan esperant el seu torn a la recepció del Casal o
altres treballadors de l’Ajuntament, es facin ressò de la conversa que els funcionaris tenen amb els
ciutadans i ciutadanes i de les dades que si revelen.
4.7. Habitatge

Dret a un habitatge digne,
segur i saludable

L’accés a un habitatge digne és un dret reconegut en la Declaració
Universal dels Drets Humans des de 1948 i a la Constitució que
estableix que els poder públics promouran les condicions necessàries
i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del
sòl d’acord amb l’ interès general per tal d’impedir l’especulació. La majoria de queixes en aquest
apartat tracten els problemes que han tingut els ciutadans i ciutadanes amb l’empresa municipal
d’habitatges VIMUSA. També s’ha presentat una queixa d’una família desnonada, que sol·licitava un
habitatge d’emergència social. El Síndic també va inadmetre una queixa d’uns veïns respecte a la
problemàtica en el pati de la comunitat per culpa d’uns veïns incívics que hi evocaven tota mena de
brutícia, sí bé és cert que els immobles eren originàriament de VIMUSA, ambdues promocions tenien
règim de venda, amb les comunitats de propietaris constituïdes, i per tant són aquestes les que han
emprendre accions contra aquests incívics. Finalment, destacar l’expedient 2012SDGR00184, obert
d’ofici pel Síndic relatiu a Sabadell Habitatge.
VIMUSA: el procediment d’adjudicació d’habitatges.- Durant el 2012 el Síndic va resoldre
un expedient procedent del 2011 (2011SDGR00050) en relació al procediment d’adjudicació
d’habitatges. La ciutadana es queixava de les expectatives que crea el procediment. El Síndic en la
seva resolució va remetre’s a l’actuació d’ofici de l’any 2011, i publicada a la pagina 61 de la memòria
d’aquell any. Que en síntesi venia a recomanar un esforç per part de l’Ajuntament de Sabadell a fi
d’articular 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
aquelles persones que a l’inici del procés compleixen amb les exigències objectives i subjectives per
a formar part del registre de sol·licitants, sens perjudici d’una darrera comprovació en el moment
immediatament posterior al sorteig, el que permetria una inscripció amb l’absoluta seguretat d’estar
complint efectivament amb les exigències legals. Aquest sistema permetria evitar frustracions,
i s’aconseguiria una millora en l’eficiència i utilitat del funcionament del registre, així com una
adequada gestió del parc d’habitatges amb protecció oficial, i en definitiva, el compliment amb les
expectatives del dret a una bona administració. I que s’edités un tríptic informatiu de tot el procés
d’adjudicació d’habitatges, des de la inscripció al registre de sol·licitants fins a l’adjudicació definitiva,
indicant clarament els requisits objectius i subjectius exigibles i el funcionament del sorteig, de
forma clara i entenedora. Informació que permeti deixar ben clar als potencials adjudicataris que
la condició jurídica de favorit resultant del sorteig públic atorga únicament una expectativa de dret
(subjecte al compliment real i efectiu dels requisits), de forma que els ciutadans i ciutadanes en cap
moment pugui creure erròniament que ha estat afavorit pel sorteig.
VIMUSA: rescissió del lloguer d’una plaça de pàrquing.- Una llogatera d’un pis municipal va
presentar una queixa (2011SDGR00160) per no estar conforme amb la resolució que li ha donat
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l’empresa municipal VIMUSA. En el seu dia, va ser adjudicatària d’un pis de lloguer que duia annexa
una plaça de pàrquing i un traster però que després de la mort del seu marit, no necessita la plaça
de pàrquing ja que ella no condueix, per tant, va sol·licitar a VIMUSA poder deixar el lloguer del
pàrquing, petició que li va ser denegada. El Síndic després d’estudiar el seu cas, va considerar que
no hi havia greuge ja que es tracta d’un habitatge amb protecció oficial i una plaça de pàrking,
que constitueix annex inseparable de l’habitatge, per la qual cosa és inviable jurídicament dividir o
separar l’habitatge de forma que pugui ser objecte d’un contracte o negoci jurídic independent. No
obstant, el síndic va recomanar a l’Ajuntament, que en futures promocions desvinculin els habitatges
de les places de pàrking, i conformin unitats registrals diferenciades que permetin un tractament
jurídic independent, que no obliguin el lloguer del pàrquing o el traster de forma conjunta amb el
pis, ja que si bé és cert que la norma obliga a construir aquests annexos, l’Administració no en pot
repercutir el cost i la càrrega al llogater constituint-ne unitats inseparables. Amb tot, el síndic vol
destacar la voluntat d’oferir una via de solució per part de l’empresa municipal d’habitatges, ja que
van oferir a la ciutadana canviar de pis, a una altra promoció sense plaça de pàrking vinculada, però
a la qual no va voler accedir per trobar-se en una altra emplaçament de la ciutat.
VIMUSA: Denegació d’ajuda al lloguer.- (2011SDGR00025) La ciutadana havia estat beneficiària
de l’ajut per pagar el lloguer en anys anteriors, per reunir totes les condicions, però l’any 2009 se
li va denegar. El Síndic va estimar la queixa per considerar que hi havia greuge. Per a l’any 2009
la norma aplicable era l’ordre del departament de medi ambient i habitatge MAH/402/2009, de 5
d’agost, per la qual es regulen les prestacions permanents al pagament del lloguer i la resolució
MAH/1100/2010, de 8 d’abril, per la qual es convoquen les prestacions permanents al pagament
del lloguer corresponents a l’any 2010. Segons l’article 14.5 de l’ordre MAH/402/2009 aquestes
es portaran a terme mitjançant els taulells d’anuncis i webs de l’OLH, la Secretaria d’Habitatge i
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, però davant d’aquest nou sistema de notificacions, VIMUSA
va notificar a més a més i de forma voluntària a la interessada via sms perquè passés per les oficines
a subsanar les deficiències de la seva sol·licitud, però van enviar-li en un telèfon antic i inoperatiu.
La ciutadana, no va rebre l’esmenta’t sms, ja que havia facilitat un nou telèfon a través del qual
ja s’havien posat en contacte amb ella altres vegades, no
comprenent perquè el sms s’havia enviat a l’antic. La petició per una manca d’informació
va ser resolta desfavorablement per no reunir el requisit de al ciutadà aquest no es
“tenir domiciliat el pagament del lloguer” exigit a l’article 6 d ) pot veure privat del dret a
de l’ordre MAH/402/2009. L’article 28 de la LRJPCAT reconeix
l’habitatge
el dret de la ciutadania a obtenir informació veraç i de qualitat.
Alhora que es reconeix a accedir a aquella informació sobre els
procediments que són d’interès per als ciutadans i ciutadanes i, en particular, els que fan referència
als requisits jurídics i tècnics que estableix l’ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o les
sol·licituds. És per tot, que el Síndic considera que hi ha greuge ja que, l’actuació de l’Administració
no ha de ser només formalment correcta sinó que ha de ser correcta en el sentit que determina una
bona administració, és a dir que s’ha de donar la màxima satisfacció possible a les necessitat del
ciutadà. I en conseqüència per una manca d’informació al ciutadà aquest no es pot veure privat del
dret a l’habitatge com a succeït en aquest cas. Per això, va recomanar que l’Ajuntament de Sabadell,

57

INFORME DEL SÍNDIC

basant-se en l’article 23 de la llei 26/2010, impulsés com administració pública catalana que és, les
cartes de servei, i en especial, en el servei de l’habitatge de Sabadell, on una gran majoria de les
queixes són per manca d’informació al ciutadà o perquè aquesta no es proporciona de manera
entenedora pels seus destinataris. El Síndic també va assessorar a la reclamant que presentés una
queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya per manca de contesta al recurs d’alçada presentat
a l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
VIMUSA: Tramitació ajuda rehabilitació d’habitatge.- ( 2012SDGR00111). Un ciutadà va presentar
que queixa adduint que va signar un contracte amb l’empresa municipal VIMUSA, a fi de cedir
el seu habitatge a canvi d’una contraprestació, al qual hi van voler accedir, entre d’altres, perquè
des de VIMUSA se’ls va informar que rebrien una subvenció per les obres realitzades, sempre que
estiguessin degudament acreditades. I que transcorreguts més de 2 anys i mig, i havent facilitat tota
la documentació de les obres, encara no havien rebut cap tipus de subvenció. Per una part, l’Ordre
MAH/214/2010, de 29 de març del Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, fixa les bases reguladores de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que
els posin en lloguer i es fa pública la convocatòria per l’any 2010. I en el seu article 2 de les Disposició
addicional deixa clar que el termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a partir de la data de
publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial, és a dir, el termini
màxim en aquella convocatòria era el 13/05/2010. L’habitatge EI Síndic va recomanar que
va entrar en cessió el 23 d’Octubre de 2009, contractualment
instauri una Carta de Serveis
hi havia un marge de 6 mesos des de la data de la signatura
per poder llogar l’habitatge, cal dir que l’última convocatòria a VIMUSA i que s’elaborin
d’ajuts 6000 es va tancar un mes abans que finalitzés aquest documents informatius pels
període, per tant la data límit pel lloguer era el 23/04/2010, ciutadans i ciutadanes
però no es va signar fins el 28/05/2010, per tant, estava fora de
termini per presentar la sol·licitud de l’ajuda. Per tant, queda
clar que, no tenien dret a la subvenció atesos els terminis fixats per la llei. No obstant l’esmentat, en
el contracte de cessió de l’immoble subscrit el 23 d’octubre de 2009, entre la propietat i VIMUSA, no
figura en l’antecedent III dels pactes del contracte, la supeditació de la concessió de la subvenció a
cap termini concret, ni la normativa de referència, establint simplement que “En cas d’haver posat al
dia l’habitatge, una subvenció de fins a 6.000€ per les obres realitzades en els sis mesos anteriors a
l’oferta de cessió de l’habitatge, degudament acreditades”, circumstàncies totes que es donen en el
cas concret. Alhora, en la documentació aportada, queda acreditat que entre la propietat i VIMUSA,
hi va haver múltiples mails, parlant de la subvenció on l’empresa municipal comunicava a la propietat
que s’estaven fent gestions en la tramitació de la mateixa, amb frases com (al 01/11/10)“ us avisarem
perquè vingueu a omplir la sol·licitud”, (14/03/2011)“encara no sabem res, ja t’ho notificarem quan
tinguem alguna novetat”; quan en realitat la normativa evidencia que des del 23/04/2010 estaven fora
de termini. L’article 28 de la LRJPCat reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a obtenir informació
veraç i de qualitat, qualsevol que sigui el suport o mitjà de distribució o difusió de la informació. Es
tracta d’un dret vinculat també a la transparència administrativa, recollit com a principi general a
l’article 31 de la mateixa LRJPCat. Per tal de fer efectiu aquest dret a una informació veraç i de qualitat,
el precepte obliga les administracions públiques catalanes a informar sobre els procediments
administratius de llur competència i les convocatòries públiques en matèria de contractació,

58

INFORME DEL SÍNDIC

subvencions i selecció de personal. L’article 9 d’aquesta Llei comença per recordar que la informació
que es difongui ha de ser actualitzada, objectiva, útil i accessible, i tot seguit l’article 10 conté una
llista sobre la informació de difusió obligatòria per a cada administració pública, en l’àmbit de les
seves competències: b) Informació sobre els procediments que són d’interès per la ciutadania i, en
particular, els que fan referència als requisits jurídics i tècnics que estableix l’ordenament jurídic per
als projectes, les actuacions o les sol·licituds; els procediments administratius que tramiten, precisantne els terminis i el sentit del silenci; el perfil de contractant; les convocatòries i les resolucions d’ajuts
i subvencions; l’accés i la selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents interoperables que
són en poder de les administracions públiques; d) Informació sobre la normativa en vigor aplicable
en l’àmbit de llurs competències, sens perjudici de la publicació dels diaris oficials a la seu electrònica
corresponent. Per tot l’esmentat, el síndic va considerar que hi havia greuge, havent quedat acreditat
que l’empresa municipal ha vulnerat el dret del ciutadà a oferir una informació veraç i de qualitat,
creant falses expectatives. I va recomanar que instauri una Carta de Serveis a VIMUSA i que s’elaborin
documents informatius pels ciutadans i ciutadanes, amb els diferents requisits i condicions que han
de reunir pels diferents procediments que es gestionen des d’aquest Servei, ja que la majoria de
queixes són per mala o manca d’informació per part d’aquesta empresa municipal als usuaris.
HABITATGE D’EMERGÈNCIA SOCIAL.- 2012SDGR000104. Un ciutadà va presentar una queixa perquè
ell i la seva família van ser desnonats, i davant la imminència que es produís un altre desnonament
del pis on vivien llavors, va posar en coneixement del seu cas a l’Ajuntament, sol·licitant un pis
d’emergència social, que aquest li va denegar. Després d’estudiar el seu cas el Síndic va desestimar
la queixa ja que després de comprovar la situació personal del ciutadà va constatar que ell i la seva
família no complien els requisits per ser adjudicataris d’habitatges per a situacions d’emergència
social, ja que no es donava cap dels requisits previstos al Capítol IV del Reglament de sol·licitants
d’habitatge de Sabadell: Habitatges destinats a situacions socials greus i emergències socials (articles
37 a 45 ambdós inclosos). Analitzats els preceptes, es constata que no es compleixen els requisits per
ser adjudicataris d’habitatges per a situacions d’emergència social:
Hi visquin menors d’edat en condicions higièniques sanitàries o de seguretat precàries
Algun membre de la unitat de convivència estigui afectada per greus problemes de salut,
agreujats per condicions deficitàries de l’habitatge
Algun membre de la unitat de convivència sigui discapacitat, amb grau superior del 65%
Persones que es vegin privades de l’habitatge on viuen per sentència judicial ferma, però
s’exclouen les dictades en processos de desnonament per manca de pagament de rendes,
Persones que es vegin obligades a abandonar el seu habitatge per raons de violència de gènere
Persones que es vegin privades del seu habitatge habitual legal per males condicions estructurals
de l’edifici
Alhora, les disponibilitats d’habitatges per a situacions d’emergència social són molt limitades, i la
intervenció que es fa des dels Serveis Socials Bàsics té com a objectiu principal que les famílies no
perdin el seu pis, ja que això empitjora les possibilitats de resoldre el problema. Per aquesta raó,
abans de fer una proposta d’atorgament d’un habitatge d’emergència social s’exploren totes les
alternatives que pugui tenir la família i es treballen possibles compromisos de responsabilització dels
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familiars. Alhora, si escau, es planteja la conveniència de fer des de Serveis Socials alguna prestació
econòmica de suport, bé per ajudar a pagar el deute, bé per a subministres, bé per facilitar accedir
a un nou habitatge de lloguer. I en el cas denunciat, com a alternativa a l’habitatge d’emergència,
la treballadora social li va oferir la possibilitat d’ajudar econòmicament la família a pagar part del
deute del lloguer, mitjançant la tramitació d’una prestació d’emergència social municipal, però ell
no va acceptar l’ajut, insistint que volia un habitatge d’emergència social. Els Serveis Socials Bàsics
segueixen fent el seguiment del cas i oferint suport a la família per resoldre la situació en relació al
problema de l’habitatge. Actualment se l’està ajudant en el pagament de rebuts de subministrament
d’aigua i llum, i en aliments bàsics.
4.8. Policia municipal

La Policia Municipal ha de
desenvolupar les seves tasques de
manera justa, orientada pels principis
d’imparcialitat i de no discriminació

ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA.- Han estat dues les
queixes presentades per aparcament en una zona de
càrrega i descàrrega. La primera 2012SDGR00037, no
es va admetre a tràmit ja que de les al·legacions fetes
per l’interessat així com de la documentació aportada.
Aquest, al·legava que la multa no era correcte perquè les marques viàries horitzontals que hi havia
marcades al terra, permetien l’aparcament en aquell indret. No obstant això, els senyals verticals de
la vorera indicaven clarament que la zona reservada a càrrega i descàrrega, per tant, que el precepte
de la Llei de trànsit s’havia produït. El Síndic va recordar el què fixa l’article 54 de la Llei de Trànsit, el
qual estableix la prioritat entre els senyals, establint que és el següent:
a. Senyals i ordres dels agents de la circulació.
b. Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d’utilització de la via.
c. Semàfors.
d. Senyals verticals de circulació.
e. Marques vials.
I l’article segueix, en el cas que les prescripcions indicades per diferents senyals semblin estar
en contradicció entre sí, com podria ser el seu cas, prevaldrà la prioritària, segons l’ordre fixat
anteriorment. Per tant, tot i que les marques viàries semblaven a priori permetre l’aparcament,
els senyals verticals de circulació prohibien l’estacionament per tractar-se d’una zona de càrrega i
descàrrega, l’impedien. El Síndic va resoldre doncs que no hi havia greuge i va desestimar la queixa.
El segon expedient obert relatiu a una zona de càrrega i descàrrega, 2012SDGR00126 la queixa es
fonamentava en que les linies horitzontals estaven desdibuixades, alhora que el sentit pel qual havien
estat pintades havia desaparegut perquè les indústries de la zona que podíen fer ús de la zona de
càrrega i descàrrega havien tancat, per tant denunciava un afany recaptatori per part de l’Ajutament.
El Síndic després d’estudiar el seu cas va desestimar la queixa per dos motius fonamentalment. En
primer lloc, i constatat pel propi interessat , manifesta que va estacionar en una zona de càrrega i
descàrrega durant les hores de la seva utilització. Igualment, ha quedat de manifest en l’expedient
que no es va tractar d’una parada, com ell afirmava ja que aquesta es considera tal, quan el temps
que transcórrer el vehicle desocupat és inferior als 2 minuts, i això ha quedat desvirtuat pel simple
fet que la grua va tenir temps d’enganxar el cotxe i endur-se’l. Tampoc es va observar cap error
procedimental que li hagués provocat indefensió. Així, l’Ajuntament de Sabadell va notificar
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correctament i dins els termini i va resoldre expressament la desestimació de les al·legacions. A més,
s’inclou en el procediment l’informe de ratificació de l’agent de la Policia Municipal, on hi consta,
a més la fotografia que demostra la infracció comesa. En aquest sentit, ens trobem que la prova
és clara ja que s’aporta una fotografia que evidencia que el vehicle ocupava la zona de càrrega i
descàrrega, per tant la presumpció d’innocència ha quedat desvirtuada. En quan a l’extrem que
manifesta al ciutadà sobre l’ús de la zona de càrrega i descàrrega, destacar que en el moment dels
fets era vigent i com a tal s’havia de respectar com qualsevol altre senyalització existent. Per tot
l’esmentat, el Síndic va resoldre que no hi havia greuge i que l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell
s’havia ajustat plenament a dret.
IMPARCIALITAT.- 2012SDGR00041. Un ciutadà es va dirigir al Síndic molt preocupat, adduint haver
patit abusos de poder per part de la Policia Municipal i episodis d’assetjament sobre la seva persona
per part d’aquest cos policial. El Síndic després de contrastar els fets, valorar la situació personal del
ciutadà, així com els informes policial realitzats, va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell, conforme
a la recomanació del Comitè de Ministres als Estat Membres sobre el Codi europeu d’ètica de la
policia, i a la Llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals,
1. que vetlli perquè la policia desenvolupi les seves tasques de manera justa, orientada sobretot
pels principis d’imparcialitat i de no- discriminació.
2. que la Policia Municipal respecti el dret internacional de protecció de dades, i més en concret,
es limiti a l’extensió necessària per assolir objectius lícits, legítims i específics
3. que la Policia Municipal actuï en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat
política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “.
Com a prova de l’assetjament que estava patint, el ciutadà va posar en coneixement del Síndic, una
multa que li havia arribat per estacionar presumptament
el seu vehicle en un indret que impedia la visibilitat. en casos com aquests en que són
Atès que el procediment encara estava en marxa i perfectament fàcils aportar altres
l’Ajuntament encara estava en termini per resoldre proves, com les fotografies, la
o contestar, el Síndic no va poder entrar en el fons de
presumpció d’innocència no queda
l’assumpte però va advertir a l’Ajuntament que atenent
als drets del ciutadà, l’Ajuntament en la seva resolució desvirtuada.
tingués en compte que el vehicle estava estacionat
en un lloc on hi està permès estacionar-hi, ja que
no hi ha senyalització de cap tipus que ho impedeixi. I en qualsevol cas, si es considera que un
vehicle estacionat en aquell emplaçament pot dificultar la visibilitat, l’Ajuntament ho de senyalitzar
oportunament, i no sancionant de forma discrecional. Alhora va recordar que en l’expedient no
s’aporta cap prova diferent a la denúncia de l’agent i la seva ratificació, quan la jurisprudència s’ha
manifestat en reiterades ocasions, que en casos com aquests en que són perfectament fàcils aportar
altres proves, com les fotografies, la presumpció d’innocència no queda desvirtuada.
LA NOTIFICACIÓ EN EL PROPI ACTE.- La denúncia de trànsit, quan és notificada en l’acte per l’agent
al conductor, es converteix en el document pel qual inicia l’expedient, convertint-se en el mitjà pel
qual un agent de l’autoritat constata (amb valor probatori de càrrec) uns fets constitutius d’infracció.
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És a dir, notificat el butlletí de denúncia al conductor presumpte infractor, no només es constata la
comissió d’uns fets constitutius d’una infracció, sinó que a més s’inicia l’expedient sancionador. Si
no es fan al·legacions aquesta denúncia es converteix en proposta de resolució, de manera que els
fets denunciats faran fe gaudint de presumpció de veracitat, excepte prova en contrari; el contrari
vulneraria el principi constitucional de presumpció d’innocència. De tal manera la presumpció de
veracitat del fet constitutiu de la infracció derivada d’aquestes denúncies justifica un compliment
estricte de formalitats legals de tramitació de procediment sancionador en el qual es faci efectiu,
com he dit, el dret de defensa de l’inculpat (art 135 de la Llei 30/1992) enfront d’aquesta presumpció.
L’art. 10 del Reglament regulador del procediment sancionador en matèria de trànsit estableix: com
a norma general, les denúncies de caràcter obligatori,
realitzades pels agents de l’autoritat encarregats Les denúncies realitzades pels
de la vigilància del trànsit, es notificaran a l’acte als
agents de l’autoritat sense parar
denunciats, fent constar en las mateixes tots els
requisits de l’art. 5 (identificació del vehicle, identitat els denunciats no seran vàlides si
del denunciat, si es coneix, relació circumstanciada del no és que constin en aquestes i
fet, expressió del lloc, data i hora i núm. d’identificació se’ls notifiqui les causes concretes i
de l’agent de l’autoritat), així com que amb aquesta específiques per les quals no va ser
notificació s’entenen incoats els corresponents possible detenir el vehicle.
expedients i, en conseqüència, que disposen d’un
termini de 15 dies per tal que al·leguin tot allò que
consideren adient per a la seva defensa i proposin les proves que consideren oportunes. Per raons
justificades que hauran de constar en les pròpies denuncies, aquestes es podran notificar amb
posterioritat. Les denuncies realitzades pels agents de l’autoritat sense parar als denunciats no seran
vàlides a menys que constin en aquestes i se’ls notifiqui les causes concretes i específiques per les
quals no va ser possible detenir el vehicle.
Com a regla general, per tant, les denúncies es notificaran en l’acte al denunciat, segons assenyala
l’article 77 de la Llei de Tràfic, en la seva redacció donada per la Llei 17/2005, de 19 de Julio. No obstant
això, el propi article 77 assenyala determinades excepcions. Així, serà causa legal que justifiqui la
notificació de la denúncia en moment posterior: 1) en moments de gran intensitat de circulació
o concorrent factors meteorològics adversos, obres o altres circumstàncies en què la detenció del
vehicle també pugui originar un risc concret;o 2) quan l’Autoritat hagi tingut coneixement dels fets
a través de mitjans de captació i reproducció d’imatges que permetin la identificació del vehicle o
en els casos de vehicles estacionats quan el conductor no estigui present. Per tant, i en el cas que la
notificació no es realitzi en l’acte, la mateixa ha de contenir la justificació –en alguna de les causes
assenyalades– del per què no es va fer en el moment de la infracció per ser una notificació feta
d’acord amb la Llei. És a dir, la Llei sobre Trànsit recull l’obligació de la notificació de denúncia en
l’acte, si bé en el mateix text legal contempla una sèrie d’excepcions taxades, en els quals és possible
una notificació posterior. Per tant, es desprèn que les raons justificades per a la falta de notificació
de la denúncia en l’acte han de ser raons concretes i específiques no sent vàlid argumentar causes
genèriques, ja que en cas contrari faríem de la norma excepcional la regla general (STSJ La Rioja de
7 d’Abril de 1999).
Constitueix un expedient il·lustratiu el 2012SDGR00060, on el ciutadà adduïa la disconformitat
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amb la multa per estacionar el vehicle damunt de la vorera, disconformitat en quan a la manca de
notificació de l’acte en el mateix moment de la presumpta comissió de la infracció, per la manca de
notificació de l’inici de l’expedient sancionador, i per defectes formals en la pròpia multa. El Síndic
va considerar que la denúncia no constituïa un acte vàlid, de conformitat amb l’art. 134.3 de la Llei
30/92 amb relació amb l’art. 62.1.e) de la mateixa Llei, per poder incoar el corresponent procediment
sancionador per no complir l’art. 5 i 10 del RPST, és dir, el contingut mínim de les denúncies i el
sistema de notificació. En conseqüència, va recomanar a l’Ajuntament de Sabadell l’anul·lació de la
multa imposada i el retorn de l’import.
Igualment, en l’expedient 2012SDGR00112, el ciutadà estava disconforme amb la sanció per
estacionar presumptament el vehicle en un túnel de la ciutat. El butlletí de la denúncia no recollia
de forma concreta les causes que van impedir poder notificar la denúncia en el propi acte, per la
qual cosa el Síndic va recomanar, que es notifiquin les sancions en el propi acte i en cas contrari que
justifiqui les causes concretes i específiques per les quals no s’ha fet, i es procedís a l’anulació de la
sanció.
En igual sentit, l’ expedient 2012SDGR00110, on la queixa reflectia la disconformitat del ciutadà amb
la sanció imposada per saltar-se presumptament un semàfor en vermell. El ciutadà va manifestar
que ell no s’havia saltat cap semàfor en vermell. Alhora que en la denúncia hi figurava una adreça
inexistent, la qual es va ratificar per l’agent i demostra que l’acte de ratificació no aporta res al
procediment, ja que l’error hi continuava essent. Certament com establia l’informe de la cap de
Secció de Multes, es va procedir de nou a la notificació perquè la primera era errònia, però podem
observar com en l’última ratificació de l’agent en data, tampoc consta el lloc exacte, només el nom
de la ronda on presumptament es van produir els fets, sense constar més concessió, com el número
del carrer. Igualment, en el butlletí de denúncia notificat a l’interessat, es fa difícil establir de forma
clara i exacta el presumpte semàfor que es va saltar, ja que a la ronda que menciona, és de dues
direccions, i conforme l’article 135 de la Llei 30/92 l’interessat en un procediment sancionador té
dret a conèixer els fets que se li imputen. Igualment, en el butlletí de la denuncia consta que aquesta
no va ser notificada a l’acte ja que l’agent “efectua control en v.p. (via pública)”. El Síndic va estimar la
queixa en relació a la manca de notificació de la denúncia en el mateix acte en que presumptament
es va cometre la infracció i perquè el ciutadà s’ ha hagut de defensar-se d’una denúncia inexacta,
vulnerat el principi de seguretat jurídica. En conseqüència,
va recomanar l’anul·lació de la multa imposada i el retorn de suposa per a l’Administració
l’import pagat, remarcant a l’Ajuntament de Sabadell que haver
d’aportar
algun
procuri seguir el procediment legalment establert en tots els
tipus de prova més que la
casos .
També, destacar la queixa 2012SDGR00159, pendent de rebre declaració de l’agent
l’informe a data de tancament de la memòria, on la ciutadana
demostra que ha esta sancionada el mateix dia, a la mateixa hora, pel mateix agent i en dos punts
diferents de la ciutat, a la qual cosa el Síndic es pregunta si la notificació es realitzés a l’acte, aquests
errors no es produirien.
LA PROVA- La presumpció d’innocència és un dret fonamental recollit a l’article 24 de la Constitució.
Aquest dret comporta el reconeixement de la innocència mentre no hi hagi una actitud o resultat
probatori que actuï en contra d’aquesta presumpció, en retalli la força o arribi a destruir-la.
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Es constitueix com un dret que comporta que la sanció s’hagi de basar en actes o mitjans
probatoris de càrrec o incriminatoris de la conducta que es retreu, deforma que, d’acord amb la
reiterada jurisprudència (STC 21/07/1998) qualsevol insuficiència en les proves s’ha de traduir en un
pronunciament absolutori. També el Tribunal Suprem (STS 28/7/1990), en relació a aquest dret, ha
entès que en el procediment administratiu sancionador no és l’imputa’t qui ha d’efectuar la prova
negativa de la no-comissió del fet imputat o de la inexistència del fet, sinó que és l’Administració qui
ha de provar complidament les imputacions. Tal com declara la sentència del Tribunal Constitucional
76/1990, de 26 d’abril, la presumpció d’innocència regeix sense excepcions a l’ordenament
sancionador i s’ha de respectar en la imposició de qualsevol sanció; la càrrega de la prova correspon
a qui acusa sense que ningú estigui obligat a provar la seva innocència; i qualsevol insuficiència en el
resultat de les proves practicades ha de traduir-se en un pronunciament absolutori. L’Administració
no pot fonamentar, només, la sanció en la presumpció de veracitat de l’agent, cal completar la
declaració del propi agent amb altres elements de prova quan això sigui possible. Aquesta suposada
càrrega que suposa per a l’Administració haver d’aportar algun tipus de prova més que la declaració
de l’agent, cal veure-la no com una “càrrega” pel propi Ajuntament, sinó que permetrà demostrar el
que afirma l’agent, per tant, en aquest sentit el Síndic no compren el per què no es duen a terme
aquestes proves complementàries, quan això és possible, i alhora ha estat acceptat pel propi
Ajuntament. Ens referim a la utilització d’altres mitjans de prova, a banda de les actes i ratificacions
dels agents de l’autoritat, a l’hora de sancionar les infraccions de trànsit i circulació, com és l’ús de
les PDA. Amb aquestes els agents poden realitzar fotografies in situ i en directe del fet infractor
constant-hi el dia i hora en què s’han comès; tot, en ares al principi de presumpció d’innocència,
en ares a dotar de més transparència el procés sancionador, i agilitar-lo i fer més eficaç i eficient
la gestió de les sancions. En aquest sentit el Síndic ha recordat per enèsima vegada consecutiva a
l’Ajuntament que en data 18 de desembre de 2007, es va acceptar la recomanació que va fer sobre
la utilització d’altres mitjans de prova, on s’informava que a l’any següent es posaria en un marxa un
nou projecte per tal que els agents utilitzessin una PDA en la seva tasca al carrer; la qual cosa no ha
tingut una traducció en una pràctica habitual dels agents, que permeti dotar de més garanties al
procediment.
Com a contrapunt, l’expedient 2012SDGR00020, relatiu a una multa per estacionar en doble fila
sense conductor, l’interessat mostrava la seva disconformitat ja que segons ell, fa més de 40 anys
que tothom aparca en aquest lloc, sense que s’hagi multat mai a ningú. Després d’estudiar el seu
cas, el Síndic va resoldre que no existia greuge , ja que tant l’ordenança de circulació, en el seu article
28.5, com el RD 1428/2003, de 21 de novembre, en el 91.2, s’estableix la prohibició d’aparcar en doble
fila. I a la vista que no hi ha dubte que el vehicle estava aparcat en doble fila, perquè així mateix ho
afirma el propi ciutadà, el Síndic va resoldre que l’Ajuntament de Sabadell va actuar conforme a dret
en la imposició de la sanció. Malgrat tot, si fins aleshores hi havia hagut una certa permissivitat que,
de cop, sembla haver deixat d’existir, i sense entrar en el fet de si aquesta permissivitat s’havia de
mantenir o no, el Síndic va suggerir a Ajuntament de Sabadell i, concretament, a la Policia Municipal
que, en aquests casos de canvi de criteri, s’avisi d’aquest amb caràcter previ, mitjançant, per exemple,
notes informatives als vehicles mal aparcats, durant els dies previs a la posada en vigor de la mesura.
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Reflexions finals

REFLEXIONS FINALS

En aquest últim apartat de l’informe, el Síndic realitza les reflexions finals, les conclusions i recomanacions que vol traslladar tant a l’Administració com a la ciutadania fruit de l’activitat que ha centrat
la seva tasca, com a institució supervisora de l’actuació municipal durant el 2012.
La Sindicatura, creada per la defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertat públiques és
l’eina en el control i la supervisió de l’activitat de l’administració per millorar i oferir uns millors serveis. I així hauria de ser vista pel personal al servei de l’Administració. Durant el 2012, els ciutadans i
ciutadanes han presentat 196 queixes al Síndic; s’han resolt 247 expedients; i s’han fet 1.098 assessoraments. El Síndic ha fet 42 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell, de les quals un 31% han estat
acceptades, un 24% no acceptades i el 45% encara estant pendents de rebre. Però el Síndic continua tenint la sensació que l’essència de la institució, no és ben entesa per l’Ajuntament, en el sentit
que els seus òrgans i el personal la veuen com un òrgan de simple crítica i atac a les seves funcions,
quan el Síndic és qui vetlla perquè els drets dels ciutadans i ciutadanes es respectin. Alhora, les seves
recomanacions, motivades i fonamentades, proporcionen mesures correctores amb efectes pel cas
concret i en altres similars, i la detecció del greuge hauria de servir a l’Ajuntament per implantar les
mesures correctores que recomana el Síndic, a fi que reverteixin en última instància tant al ciutadà
concret que ha fet la queixa, com en d’altres casos similars. Aquest any 2012, el Síndic vol fer esment
que la tendència per part de l’Ajuntament ha estat no acceptar les recomanacions, la qual cosa confia que canviï durant el 2013, ja que cal fer incís en el què pot millorar, i en darrera instancia amb elles,
l’Ajuntament pot adoptar i prendre mesures per millorar tant l’atenció com la gestió municipals, i
permetre, recuperar la confiança del ciutadà.
La transparència, l’accés a la informació i la participació activa, són principis que han de regir en
l’actuació dels nostres polítics, que no són sinó servidors públics, que es deuen a tots nosaltres: a
la ciutadania. Extrem que en cap cas haurien de perdre de vista tant els que estan al govern, com
a l’oposició. El control democràtic, per part de la societat a través de l’opinió pública fomenta la
transparència, d’aquí que a fi que les persones puguin exercir un control democràtic, és essencial
que es garanteixi aquest accés a la informació. Una transparència que ha de ser real, i no el resultat d’estadístiques i dades abstractes per no malmetre més la credibilitat de les Administracions.
Per això, els nostres polítics haurien de defensar per damunt de tot Sabadell, en un moment en
que l’atur a Sabadell supera les 21.000 persones, on es desnona a qui no pot pagar la hipoteca o
el lloguer, quedant-se al carrer sense ni tant sols els seus mobles, i on els Serveis Socials, no donen
l’abast. Per tot, cal donar un missatge d’unitat d’acció, bandejant interessos partidistes i personals en
l’exercici de les seves funcions per aconseguir un únic objectiu, fer de Sabadell una ciutat, més justa
i igual. Cal que els representats polítics, aconsegueixin exercir realment la gestió de la ciutat, amb
l’única fita del benestar de la ciutadania, sense sotmetre’s al mercat i al poder econòmic.
Els polítics i el personal al servei de l’Administració, han de vetllar per garantir el dret a una bona
administració. El ciutadà ha de ser el centre de les preocupacions de l’activitat administrativa, i s’han
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de superar els patrons, sovint uniformes, del que suposa una perspectiva aferrada al compliment
estricte i formal de les normes. Per tant, cal superar la visió formal que legitima l’Administració amb
el compliment de la llei, de forma que una bona administració sigui quelcom més que respectar el
principi de legalitat. El Síndic creu que cal ser valents i veure més enllà de la norma, i si aquesta ha
quedat obsoleta o vulnera algun dret, cal modificar-la. Les ciutadanes i ciutadans, en cap cas, poden ser vistos com a enemics a qui cal combatre, sinó com a aquells a qui cal donar el millor servei
perquè s’està al seu servei. L’Ajuntament ha d’escoltar als ciutadans i ciutadanes, ha de fonamentar
les decisions que pren, i donar resposta a totes les peticions fonamentades de la ciutadania, sense
utilitzar el comodí del silenci administratiu, resolent en temps i forma les al·legacions i recursos que
es presentin. De forma fonamentada i raonada, per evitar caure en les decisions no motivades, ja que
en darrera instància la manca de motivació és determinant de l’anul·labilitat de l’acte, perquè dóna
lloc a la indefensió .
En l’informe d’aquest any, el Síndic ha volgut destacar els drets emergents relacionats en cada cas al
principi de cada apartat de la memòria.
Arrel d’una queixa per la supressió del Registre municipal d’unions estables de parella, el Síndic va
constatar la necessitat de modificar la legislació estatal, per permetre l’accés de les unions no matrimonials al Registre Civil. Amb la supressió del registre, moltes parelles han vist vulnerats els seus
drets, ja que utilitzaven el registre per accedir a determinats serveis o prestacions com la Renda Mínima d’Inserció, la de viduïtat, o per a inscriure’s en el registre de sol·licitants en l’àmbit de l’habitatge,
entre d’altres, i ara, s’han de sotmetre a un procediment molt més costós econòmicament per certificar la seva condició. Amb la inscripció al Registre Civil, quedarien superats aquests esculls, alhora que
es milloraria l’antic sistema del registre municipal, per la manca de capacitat que tenia l’Ajuntament
de conèixer realment si les persones que s’inscrivien estaven en condicions de fer-ho o no, si estaven
casats o no, o en quina situació civil es trobaven.
Els drets socials són drets en crisi que el Síndic considera que cal protegir de forma molt especial, perquè estem assistint a retallades salvatges de drets tant importants com la salut i l’educació que queden a la deriva, pendents de la situació econòmica que estem vivint i no de les necessitats concretes
de persones concretes, i molt menys de les més necessitades. El Síndic no creu que la protecció dels
drets socials tingui un cost econòmic difícil, o impossible de suportar, sinó que cal canviar les prioritats d’aquells qui governen, perquè ¿quan costa una campanya electoral?. Els recursos és evident
que existeixen però cal canviar les prioritats i caminar cap a la protecció dels drets socials, perquè:
Els drets socials són drets humans. El Síndic, ha evidenciat que les queixes en l’àmbit de l’educació
i la sanitat provenen de les repercussions de les retallades, ja sigui a través de la supressió de línies
escolars, l’augment de taxes a l’escola municipal de musica i conservatori de grau mitja, o l’euro per
recepta. Però el Síndic vol insistir que, la contenció de la despesa per part de l’Administració i les tisorades en l’àmbit educatiu i de la sanitat, només contribuiran a afeblir un sistema prou malmès en
matèria de drets socials. La majoria de les queixes s’han traslladat al Síndic de Greuges de Catalunya
per ser el competent en aquests temes com l’educació o la sanitat, però el Síndic Municipal no pot
passar per alt la difícil situació que viuen aquests drets socials. Considera doncs, que cal establir programes per detectar, prevenir i atendre situacions de pobresa i d’exclusió social; millorar els serveis
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d’assistència a les persones que tenen limitada la seva autonomia personal; i una millora i augment
dels serveis relacionats amb el dret a l’educació, i a la salut. El Síndic vol remarcar que no podem
oblidar els drets de les persones que han d’utilitzar els menjadors socials, o les dutxes d’entitats socials, o el rebost solidari per exemple, en el sentit que l’Administració ha de garantir els seus drets,
com el dret a la dignitat, o a la llibertat de culte no podent condicionar els serveis que s’ofereixen, a
fer cues indignes per poder dinar, a no disposar d’un espai on poder guardar les seves pertinences
més bàsiques, o a considerar que només fa fred a partir dels zero graus. Cal un pacte social entre tots,
que només serà possible si el esforços de tots es concentren en la mateixa direcció , si els polítics són
capaços de no fer la legítima estratègia política, i si tots treballem sense esquerdes, colze a colze. El
Síndic també vol fer constar que en matèria de drets socials cal garantir la transparència a través de
procediments i dades objectives que permetin demostrar el tracte per igual que es dona a persones
nacionals i estrangeres, ja que de forma infundada moltes queixes destil·len certs favoritismes en la
concessió d’ajuts socials.
El Síndic també vol destacar la importància de la formació per poder seguir els canvis continuats
de la societat, ja que l’absència d’aquesta és un dels eixos al voltant del qual s’estan conformant
les noves desigualtats socials. Cal trobar noves formes d’accedir a la formació d’aquells que més ho
necessiten i menys hi participen, facilitant informació adequada de l’existència dels cursos que es
realitzen; que estiguin connectats amb els interessos i siguin útils a la pràctica, en un context multicultural i de cohesió social.
El Síndic reclama als poders públics que facin front a la greu situació que estant vivint moltes famílies
per no poder fer front al pagament de la hipoteca o el lloguer. Contracte que van signar al seu dia per
poder adquirir el seu habitatge i que ara el perden, però alhora continuen endeutats amb l’entitat
bancària. El Síndic considera que cal crear mecanismes de mediació entre les entitats financeres i
les persones afectades, i impulsar mesures legals perquè es generalitzi la figura de la dació en pagament, de forma que amb l’entrega de l’habitatge s’extingeixi el deute de la hipoteca. En el ben entès
que la dació sigui sense condicionants i retroactiva, i amb totes les garanties, de forma que l’entitat
bancària no sigui la beneficiària i acabi fent negoci amb la dació sinó que si existeix sobrant en la
venta de l’habitatge aquest acabi revertint en la persona desnonada. En relació a l’habitatge, la majoria de queixes rebudes pel Síndic en aquest apartat tracten els problemes que han tingut els ciutadans i ciutadanes amb l’empresa municipal d’habitatges VIMUSA. El Síndic ha recomanat en aquest
àmbit que degut a que una gran majoria de les queixes són per manca d’informació a la ciutadania
o perquè aquesta no es proporciona de manera entenedora pels seus destinataris, s’editin tríptics
informatius amb els diferents requisits i condicions que han de reunir pels diferents procediments
que es gestionen des d’aquest Servei.
Continuen sent moltes les queixes presentades per les molèsties, el perill i la inseguretat que comporten els habitatges desocupats i solars en estat d’abandó. En qualsevol cas, el Síndic insisteix en
que cal una actuació coordinada per part de diferents departaments de l’Ajuntament, com ara Disciplina i Llicències, ja que sovint una actuació més àgil i cenyida al procediment permetria evitar que
aquestes situacions es produíssin. És cert que resulta molt difícil i costós, per part de l’administració,
procedir a l’execució subsidiària, i el Síndic n’és plenament conscient, però tampoc es pot passar per

71

REFLEXIONS FINALS

alt el dret a la seguretat, que en tot cas, ha de quedar garantit. L’Administració ha de fer complir els
deures d’ús, conservació i rehabilitació, ordenant l’execució de les obres necessàries per conservar
les condicions, i si aquestes s’incompleixen per part del propietari, l’Ajuntament queda automàticament habilitat per adoptar les mesures d’execució forçosa. Per tant, el Síndic considera que, si
el propietari o promotor de les obres resulta insolvent, o l’Ajuntament és incapaç de trobar el real
propietari, és ell qui ha de procedir a l’execució subsidiària si la vida o la seguretat de persones estan
en perill.
La falta de resposta expressa a les reclamacions de responsabilitat patrimonial, i la dilació en el procediment han estat també motiu de vàries queixes durant el 2012. El Síndic constata que és improcedent entendre que aquests expedients puguin considerar-se resolts en base a la ficció jurídica
dels silenci administratiu negatiu, ja que és una ficció davant la inactivitat administrativa que no fa
desaparèixer l’obligació de dictar resolució expressa. En darrera instància l’obligació d’una resposta
concreta va més enllà d’un mer formalisme i permet que les ciutadanes i ciutadans puguin conèixer
els motius pels quals se’ls desestima la seva petició. Per tant, el Síndic insisteix en la mala praxis del
silenci administratiu i l’excessiva dilació en la tramitació del procediment de les reclamacions de
responsabilitat patrimonial.
L’àmbit de la gestió tributària continua aglutinant diverses queixes, en què la ciutadania considera que l’Agència Tributària de Sabadell lesiona els seus drets com a contribuents. Cal destacar les
queixes relatives a les famílies monoparentals, que el Síndic va estimar per la necessitat d’establir
ajuts en determinats impostos i taxes locals. Es tracta d’un mandat de la Llei catalana de suport a les
famílies, el fet d’incloure beneficis fiscals en les taxes i preus públics com a mesura de suport a les
famílies monoparentals, ja que cal garantir i protegir el respecte de les famílies en la diversitat de les
formes actuals.
El Síndic també vol posar èmfasi en queixes on s’havia negat per part de l’Administració el dret a pagar o a imputar un pagament de forma autònoma per cada deute. Cal recordar a l’Ajuntament que
els deutes tributaris són autònoms, i serà l’obligat al pagament qui podrà imputar cada pagament
al deute que lliurement determini, llevat dels casos d’execució forçosa. És a dir, que la persona que
té un deute enfront l’Ajuntament pot decidir a què vol imputar el seu pagament, si a un impost que
deu, o a una multa, sense que pugi ser obligat per part de l’Administració a pagar els deutes de cop,
o condicionar un al pagament de l’altre, perquè els deutes tributaris són autònoms.
En relació al tema de la contaminació acústica, les queixes de les ciutadanes i ciutadans es concentren
en la manca d’actuació per part de l’Ajuntament davant un problema de soroll. Les queixes evidencien que la intervenció municipal és lenta i poc contundent mentre els perjudicats continuen patint
les molèsties per sorolls, tant provinents d’activitats com de particulars. La contaminació acústica
és una temàtica que aglutina moltes queixes. També predominen les queixes relacionades amb les
activitats sotmeses a llicència municipal on el Síndic després de comprovar l’existència d’infraccions
reiterades on l’Ajuntament no imposa sancions ni cap tipus de mesura executiva, i per tant, ha resolt
que existia greuge perquè s’estaven vulnerat els drets dels veïns afectats durant un llarg període de
temps. En definitiva, moltes queixes arriben al Síndic perquè l’Ajuntament no executa les seves pròpies resolucions.
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El Síndic també ha recomanat a l’Ajuntament que vetllés perquè els actes de la Policia Municipal no
puguin ser percebuts com a desproporcionats, i arbitraris per part dels ciutadans i ciutadanes, ja que
quan es produeixen aquestes situacions, a més de vulnerar el dret de la ciutadania, es desprestigia
l’actuació de tot el cos de la Policia Municipal. Igualment, el Síndic vol destacar que en el procediment
sancionador en matèria de transit les queixes continuen amb el mateix denominador comú que els
anys anteriors: en primer lloc, per la manca de notificació en el propi acte de la presumpta infracció;
en relació a aquest punt el síndic ha informat que les denuncies realitzades pels agents de l’autoritat
sense parar als denunciats no seran vàlides a menys que constin en aquestes i se’ls notifiqui les causes concretes i específiques per les quals no va ser possible detenir el vehicle. I en segon lloc, un altre
gruix molt important d’expedients oberts pel Síndic durant el 2012, rau en la disconformitat dels
interessats per la desestimació de les proves aportades, sense valorar les al·legacions del presumpte
infractor i on l’Ajuntament només ha tingut en compte la presumpció de veracitat de la versió dels
agents de la policia municipal per emetre la resolució. Aquí novament cal recordar a l’Ajuntament
que no pot fonamentar, només, la sanció en la presumpció de veracitat de l’agent, cal completar la
declaració del propi agent de la Policia amb altres elements de prova quan això sigui possible, insistint que en data 18 de desembre de 2007, el propi Ajuntament va acceptar la recomanació sobre
la utilització de PDA en la tasca al carrer dels agents; la qual cosa no ha tingut una traducció en una
pràctica habitual dels agents. Finalment, cal remarcar que l’Ajuntament no ha atès les peticions del
Síndic i malgrat haver quedat provat un defecte de fons o forma en la tramitació del procediment
sancionador, no s’ha anul·lat la sanció, la qual cosa equival a que l’Ajuntament creu fermament que
el 100% de les multes, tant en la imposició com en la tramitació, són correctes i no s’ha produït cap
error per part de l’administració, la qual cosa resulta si més no sorprenent.
Per acabar, el Síndic vol manifestar el seu reconeixement pel personal municipal, ja que malgrat les
retallades que està patint, exerceix les seves tasques amb professionalitat.
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Un any més, el Síndic municipal ha volgut palesar la seva proximitat i empatia amb la societat
sabadellenca amb diverses iniciatives, com ara entrevistes personals, visites a entitats i associacions
de veïns i veïnes o amb l’assistència a actes de tot tipus.
Entrevistes amb ciutadans i ciutadanes
El Síndic municipal ha tingut aquest 2012 un total
de 275 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 ciutadans i ciutadanes a nivell individual com
amb col·lectius.
Visites a entitats i associacions veïnals de la ciutat
Durant l’any 2012, el Síndic municipal ha visitat 34
entitats de Sabadell, per interessar-se per les seves
activitats i per donar a conèixer les funcions que té
com a defensor local. A més, el Síndic ha realitzat
27 visites de proximitat pel territori sabadellenc.

Assistència a actes
Aquest any el Síndic ha assistit a 127 actes, majoritàriament a Sabadell i prioritzant en tot moment
els que estan relacionats amb els drets dels ciutadans i ciutadanes. En tots ells el Síndic ha volgut
donar suport a la tasca que fan les persones que els organitzen.
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Conferències
La promoció dels drets de les persones també s’ha
fet palès en 6 ponències, que ha impartit el Síndic i
amb les quals s’ha pretès fer conèixer els drets i els
deures que tenim tots plegats.

COMPROMÍS AMB LA COMUNICACIÓ
Punts d’atenció del Síndic
Al 2012 s’han posat en marxa els nous punts d’atenció del Síndic
en els 4 punts cardinals de la ciutat. Amb el lema “El Síndic, a 15
minuts de casa”, va donar-se a conèixer aquesta iniciativa que
va néixer amb l’objectiu d’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 una queixa.
Així doncs, s’han seleccionat 4 centres cívics de la ciutat, que
acullen des del setembre de 2012 els nous punts d’atenció del
Síndic. Els nous punts d’atenció cardinals funcionen amb petició
de cita prèvia, trucant al telèfon 93 726 42 11.
Les oficines de proximitat és redissenyen
Arrel de l’obertura dels nous Punts d’Atenció del Síndic als punts
cardinals de la ciutat, l’Oficina del Síndic ha redissenyat lleugerament
les Oficines de Proximitat que també porta a terme periòdicament
per apropar-se a la ciutadania. A partir del setembre de 2012,
aquestes oficines han passat a tenir lloc els feiners a les 20:30h i els
dissabtes, per tal de possibilitar l’atenció als ciutadans i ciutadanes
que no poden ser atesos en els horaris habituals.
El Síndic es desplaça a les diferents zones de la ciutat i aprofita els
equipaments del barri per obrir les Oficines de Proximitat. A tall
d’exemple, durant el 2012, el Síndic ha atès a diversos Centres Cívics,
a una església evangèlica i a una escola. En total, al 2012 s’han obert
17 Oficines de Proximitat. Prèviament, 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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Contacte directe amb els mitjans de comunicació
El Síndic municipal de Greuges de Sabadell manté un
constant contacte amb els mitjans de comunicació de manera
autònoma i independent del departament de premsa de
l’Ajuntament, amb l’objectiu de donar a conèixer el Síndic i que
la premsa ens ajudi a difondre la Institució arreu de la societat,
apropant-se a aquells col·lectius que menys possibilitats tenen
de conèixer-la. És per aquest motiu que el departament de
comunicació i difusió del Síndic distribueix notes de premsa
sobre l’actualitat de la institució local.
Notes de premsa
Aquest any 2012, s’han redactat i difós 11 notes de premsa d’actualitat relacionada amb el Síndic
Municipal de Greuges.
- Roda de premsa de presentació de la memòria 2011
- Presentació al ple de la memòria 2011
- Acte presentació de la memòria 2011 a la ciutadania
- Jornada de Salut Mental
- Nous punts d’atenció del Síndic cardinals
- Polítiques socials i Drets Humans
- Assistència a la Trobada Estatal de Defensors Locals
- Signatura de conveni de pràctiques amb Andi Down
- Roda de premsa de presentació dels actes del Dia Mundial dels Drets Humans
- Celebració del Dia Mundial dels Drets Humans
Entrevistes als mitjans de comunicació
Aquesta temporada, el Síndic Municipal ha deixat de ser
tertulià setmanal al programa “A Bona Hora” de Ràdio Sabadell
94.6, per centrar-se en els seus compromisos en la defensa dels
drets de la ciutadania i per apartar-se de la confrontació política
ciutadana. Amb tot, el Síndic ha estat entrevistat aquest any en
diverses ocasions al programa “A bona hora” de Ràdio Sabadell
94.6, en motiu de diverses iniciatives i d’actualitat.

Canals de difusió propis del Síndic
Butlletí “síndic.sbd”
Un any més, l’Oficina del Síndic ha emès trimestralment el
butlletí informatiu electrònic “síndic.sbd”. El seu principal
objectiu és establir una forma de comunicació en línia periòdica
i breu, que recapituli les principals informacions relacionades

núm. 020
juliol 2012
Butlletí trimestral del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

El Síndic Municipal de Greuges exposa a la ciutadania la
feina feta el 2011 en un acte públic al Casal Pere Quart
“Sobra gent que parli d’economia i
en falta que parli de valors”
Ciutadans anònims i representants de la
societat civil sabadellenca s’han trobat a
l’auditori del carrer de Lacy de Sabadell, en
el marc de l’acte “Sabadell des del 2011”, en
el qual el Síndic Municipal de Greuges, Josep
Escartín, ha exposat la seva visió de la ciutat
des de la perspectiva de la feina feta en el
darrer any. L’acte, que es realitza cada any des
que Josep Escartín és Síndic, pretén apropar
a la ciutadania les conclusions del defensor
local al conjunt de la ciutadania després de la
realització de la memòria anual.
A banda de la presentació de la memòria al Ple
de l’Ajuntament, que va tenir lloc a principis
de març, “pensem que és necessari aquest
acte ciutadà per presentar les conclusions del
Síndic Municipal a la ciutadania i per explicar la
feina el 2011, amb la voluntat de ser propers,
de parlar el mateix llenguatge de la gent del
carrer”, argumenta Escartín.
Entre les 200 persones assistents a l’acte
n’hi havia 4 de seleccionades per l’equip de

l’Oﬁcina del Síndic, que, en representació del
conjunt de la ciutadania, van poder formular
una pregunta sobre un tema del seu interès per
tal que el Síndic la respongués públicament. Es
tracta d’un membre d’una associació veïnal de
Sabadell; un ciutadà a qui se li va subhastar
la casa; un estudiant i un sense sostre. Tots
van tenir l’oportunitat de conèixer l’opinió del
Síndic sobre la qüestió plantejada.

Compromís amb la transparència
El Síndic ha anunciat també que al web
www.sindicsabadell.cat es podrà consultar el
cost que ha tingut aquest acte.

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

El blog de Josep Escartín: http:/josepescartin.blogspot.com
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amb el Síndic municipal. Publica cada 3 mesos des de la mateixa Oficina del Síndic i es fa arribar
mitjançant l’e-mail a ciutadans i ciutadanes de Sabadell, partits polítics i entitats.
Enguany, el butlletí ha crescut amb la incorporació d’una nova secció dedicada a exposar les
recomanacions realitzades pel Síndic.
Presència en línia del Síndic: lloc web i xarxes socials
El 2012 ha estat l’any de la consolidació del nou portal web del Síndic, www.sindicsabadell.cat. La
pàgina, independent del web de l’Ajuntament de Sabadell, es va posar en marxa al setembre de
2011 i des de llavors no ha parat de créixer en nombre de visitants: 2.340 visitants únics durant l’any
2012. El web potencia la transparència de la Institució, incorporant tota informació sobre el Síndic i
amb la seva navegació fàcil i intuïtiva. A més, es poden presentar queixes on-line o deixar qualsevol
comentari.
El Síndic també és present a les xarxes socials, a través del compte @sindicsabadell (a Twitter) i de la
pàgina institucional www.facebook.com/sindicsabadell.

COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ EN VALORS
Programa educatiu de l’Oficina del Síndic
Un dels principals esforços del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, a més de vetllar per la
defensa dels Drets de la ciutadania sabadellenca, és transmetre la importància de respectar i
fer complir la Declaració Universal dels Drets Humans i fomentar en els més joves uns valors de
generositat, estima i respecte.
Al 2012, el programa d’educació en valors, emmarcat dins de l’oferta del Ciutat i Escola, ha arribat
a la seva setena edició. Amb ell, el Síndic pretén apropar-se als estudiants de la ciutat per explicar
les seves funcions i, sobretot, per difondre el joc dels drets i deures com a ciutadans i ciutadanes i la
mediació i el diàleg com la millor manera de resoldre conflictes. Durant
el 2012 s’han portat a terme XX sessions del programa a les escoles i
instituts de la ciutat.

Celebració del Dia Mundial dels Drets Humans
Com cada any, El Síndic municipal ha organitzat diversos actes
commemoratius per celebrar el Dia Mundial dels Drets Humans a
Sabadell.
Marca un gol a la vulneració dels drets humans
El passat 10 de desembre, la primera plantilla del Centre d’Esports
Sabadell va participar en l’acte commemoratiu del Dia Mundial dels
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Drets Humans, “Marca un gol a la vulneració dels
Drets Humans”, que ha impulsat el Síndic.
Més de 500 estudiants de diverses escoles de
la ciutat es van donar cita a Cal Balsach en l’acte
organitzat pel Síndic Municipal de Greuges de
Sabadell i l’Ajuntament per commemorar el Dia
Mundial dels Drets Humans.
L’acte, que portava per títol “Marca un gol a la vulneració
dels Drets Humans”, va comptar amb la participació de la
primera plantilla del Centre d’Esports Sabadell i d’Àngel
Lacalle, director de La Marató de TV3. Els estudiants van
llegir diversos articles de la Declaració Universal dels
Drets Humans i els jugadors del conjunt arlequinat van
fer un xut simbòlic per “marcar un gol” a la vulneració dels
Drets Humans.
Carme Trilla parla sobre el Dret a l’habitatge en la conferència organitzada pel Síndic
Com ja és habitual, el Síndic Municipal de Greuges va organitzar també una conferència en el marc del
Dia Mundial dels Drets Humans. Enguany, Carme
Trilla, economista i directora del Servei de Mediació
en Habitatge de Càrites Diocesana de Barcelona,
va pronunciar el passat dia 12 de desembre la
conferència “El Dret Humà i constitucional de
l’habitatge; Situació actual”.
Prèviament, representants de diferents sectors
socials de la ciutat van fer lectura de 10 Drets
Humans. L’acte va ser moderat pel periodista
sabadellenc Joan Brunet.

El Síndic exposa a la ciutadania la feina
feta el 2011 en un acte públic al Casal Pere
Quart
Ciutadans i representants de la societat civil
sabadellenca es van donar cita el passat mes de
maig a l’auditori del carrer de Lacy de Sabadell,
en el marc de l’acte “Sabadell des del 2011”, en el
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qual el Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartín, va exposar la seva visió de la ciutat des de la
perspectiva de la feina feta en el darrer any. L’acte, que es realitza cada any 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.
Entre les 200 persones assistents a l’acte n’hi havia 4 de seleccionades per l’equip de l’Oficina del
Síndic que, en representació del conjunt de la ciutadania, van poder formular una pregunta sobre un
tema del seu interès per tal que el Síndic la respongués públicament. Es tracta d’un membre d’una
associació veïnal de Sabadell; un ciutadà a qui se li va subhastar la casa; un estudiant i un sense
sostre. Tots ells van tenir l’oportunitat de conèixer l’opinió del Síndic sobre la seva qüestió plantejada.

Conveni per fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitats
intel·lectuals
El Síndic i Andi Down Sabadell han formalitzat durant el 2012 un conveni de col·laboració mitjançant
el qual la institució sabadellenca es compromet a donar suport al programa d’inserció laboral
“Esqueix”, que té l’objectiu d’ajudar les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats
intel·lectuals a realitzar pràctiques laborals en
empreses i a promoure la seva participació en
accions de voluntariat.
Els participants en el programa podran realitzar les
pràctiques de la seva formació en empreses, amb
la possibilitat d’incorporar-se en un futur en règim
laboral o com a candidat en la borsa de treball.
Fruit d’aquest acord, una estudiant del programa
“Esqueix” estarà realitzant les seves pràctiques
d’auxiliar administrativa a l’Oficina del Síndic
durant un any.
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ANNEX 1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012 DE L’OFICINA DEL SÍNDIC
Descripció

Material	
  d’oficina	
  no	
  inventariable
Publicitat	
  i	
  propaganda
Altres	
  despeses	
  diverses
Estudis	
  i	
  treballs	
  tècnics
Altres	
  treballs	
  realitzats	
  per	
  altres	
  empreses	
  i	
  prof.
Locomoció
Indemnitzacio	
  sindic	
  (brut)
Forum	
  de	
  Sindics	
  	
  locals	
  de	
  Catalunya

Presupost 2012

10,00
500,00
3.000,00
10,00
240,00
500,00
10.200,00
1.300,00
15.760,00

Disposat

0,00
0,00
2.934,72
0,00
0,00
459,03
10.200,00
1.263,00
14.856,75

no gastat

10,00
500,00
65,28
10,00
240,00
40,97
0,00
37,00
903,25

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret
a obtenir informació clara i completa
sobre l’actuació general de la institució
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ANNEX 2. ALGUNES RESOLUCIONS
En aquest annex, el Síndic vol mostrar alguns exemples de les resolucions que ha realitzat durant aquest
2012.
Resolució d’habitatge.
Senyor,
Em dirigeixo a vostè per informar-vos, de conformitat amb l’article 19 del Reglament del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució de la queixa que va presentar a l’Oficina del Síndic de Greuges Municipal de
Sabadell adduint la seva disconformitat en el procediment d’adjudicació d’habitatges.
Després d’estudiar el seu cas, HE RESOLT que EXISTEIX GREUGE pels motius exposats seguidament i que reprodueixen la recomanació que vaig fer al seu dia relativa a aquesta problemàtica.
La Declaració Universal dels Drets Humans (arts. 22 i 25), la Constitució Espanyola (arts. 39 i 47) i l’Estatut
d’Autonomia ( (15.2, 24,26, 42, i 47) coincideixen a afirmar el dret a disposar d’un habitatge digne i adequat, i insten els poder públics a promoure les condicions necessàries per aconseguir-ho. Així mateix la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a les ciutats afirma que les autoritats municipals han de vetllar pe l’existència d’una
oferta adequada a l’habitatge, sense distinció del nivell d’ingressos, amb capacitat per acollir els sense sostre i amb
estructures d’acollida que garanteixin la seguretat i la dignitat de les víctimes de violència de tot tipus.
La normativa municipal, a través del Reglament del registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de Sabadell, crea un registre amb la finalitat de millorar la prestació del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi, i es constitueix com l’ instrument
legal per aconseguir un ús eficient dels recursos públics i una adequada gestió del parc d’habitatges amb protecció
oficial, mitjançant un control públic eficient en la seva adjudicació i transmissió. En el seu art. número 3.3) estableix
que les persones inscrites en el Registre tindran dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial,
d’acord amb els procediments establerts en el mateix, i la inscripció, per si mateixa, no dóna lloc a cap altre dret ni
suposa, en particular, l’adjudicació automàtica de cap habitatge. En el Registre, s’inscriuran totes les persones que
complint els requisits generals i específics per a accedir a un habitatge de Protecció Oficial a la ciutat de Sabadell,
sol·licitin la inscripció. L’art. 6 del mateix reglament, diu que es procedirà a fer la inscripció a aquelles persones que
compleixin els requisits exigits en la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i als exigits per l’art. 7
del mateix reglament per a ser inscrits com a potencials adjudicataris. En el cas del Reglament de Sabadell, així
com la normativa que regula el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, la declaració del compliment d’aquests requisits es
fa a través d’una declaració responsable per part del sol·licitant, amb els efectes que regula l’art. 71 bis, de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions i Procediment Administratiu
És cert que tant el Reglament de Sabadell, com Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre
de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges
amb protecció oficial, estableixen que la verificació del compliment dels requisits per accedir a un habitatge de
protecció oficial es realitzarà al final del procés, és a dir, un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació
d‘habitatges, procedint a la comprovació exhaustiva de les condicions que permeten l’accés, un cop aquesta adjudicació ja s’ha realitzat i, per tant, quan ja existeix un llistat amb els nom i cognoms de les persones que n’han resultat adjudicatàries. Precisament perquè la comprovació es realitza al final de procés, moltes d’aquestes persones
no són les que acabaran fent gaudi de l’habitatge, atès que finalment se’ls denega per no complir amb algun dels
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requisits necessaris, i amb les expectatives que això els ha generat. Unit al fet anterior, i malgrat que els requisits
a complir per la inscripció es detallen a la web municipal i a la informació que es facilita a les oficines de VIMUSA,
certament, el vocabulari i els conceptes no són, sovint, tot l’entenedors que caldria, la qual cosa genera problemes
als ciutadans i ciutadanes per valorar a priori i per se, si és compleixen els requisits exigits.
Però no és menys cert també, que els ajuntaments també poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada, la qual cosa evitaria les frustracions que es generen, per una interpretació errònia dels propis ciutadans i ciutadanes, qui, a priori, creu tenir dret a l’accés, quan de facto, amb la normativa a la mà, no és així; tot, en moments
actuals on l’accés a l’habitatge està esdevenint un problema social de fons.
És per tot això, que HE ESTIMAT la queixa i RECOMANO, a l’Ajuntament de Sabadell, un esforç per part de
l’Ajuntament de Sabadell a fi d’articular 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
aquelles persones que a l’inici del procés compleixen amb les exigències objectives i subjectives per a formar part
del registre de sol·licitants, sens perjudici d’una darrera comprovació en el moment immediatament posterior al
sorteig, el que permetria una inscripció amb l’absoluta seguretat d’estar complint efectivament amb les exigències
legals. Aquest sistema permetria evitar frustracions, i s’aconseguiria una millora en l’eficiència i utilitat del funcionament del registre, així com una adequada gestió del parc d’habitatges amb protecció oficial, i en definitiva, el
compliment amb les expectatives del dret a una bona administració. I RECOMANO que s’editi un tríptic informatiu
de tot el procés d’adjudicació d’habitatges, des de la inscripció al registre de sol·licitants fins a l’adjudicació definitiva, indicant clarament els requisits objectius i subjectius exigibles i el funcionament del sorteig, de forma clara i
entenedora. Informació que permeti deixia ben clar als potencials adjudicataris que la condició jurídica d’afavorit
resultant del sorteig públic atorga únicament una expectativa de dret (subjecte al compliment real i efectiu dels
requisits), de forma que els ciutadans i ciutadanes en cap moment pugui creure erròniament que ha estat afavorit
pel sorteig.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu i us agraeixo la confiança dipositada en
aquesta institució.
Atentament,
Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges
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Exemple resolució: Policia Municipal
Senyor,
En resposta a la seva queixa, l’informem de la resolució, un cop estudiada tota la documentació que fa referència
a la seva reclamació, en relació a la queixa que va presentar adduint haver patit un abús de poder per part de la
Policia Municipal de Sabadell i episodis d’assetjament sobre la seva persona per part del cos de Policia. En concret,
considera que s’han vulnerat els seus drets, en l’atestat confeccionat el dia xxxxx; i en segon lloc, per la retirada del
seu vehicle el dia xxxxx de la via pública quan aquest estava degudament aparcat. Després d’estudiar el seu cas,
es constata el següent:
Segons consta a l’arxiu de la policia municipal sobre la incidència oberta el dia xxxx, la seva exparella va trucar a
les 00.30 hores, i a les 00.32 hores va arribar la unitat del Districte VI.; per tant, al cap de dos minuts.
Al seu domicili i la seva exparella, es van personar 6 agents de policia, tot i que aquest extrem no ha estat contestat
per part del cap de la Policia Municipal, malgrat haver-ho preguntat en la nostra petició d’informe, així com el protocol estàndard que se segueix en casos de presumptes maltractaments en quan al nombre d’efectius.
En l’informe per novetat, consta a l’apartat d’assumpte “ maltractament a cònjuge o persona amb qui conviu”,
sense que amb les proves que consten a l’expedient es pugui acreditar aquest extrem.
El programa de registre d’incidències per requeriment del ciutadà o d’actuació directa dels agents té altres codis
que “maltractament a cònjuge o persona amb qui conviu” pels fets relatats per la exparella en el moment de la
trucada “ està teniendo problemas con su pareja”.
En l’informe per novetat consta que vostè es trobava en estat etílic moderat, però no figura que se li realitzés cap
control d’alcoholèmia.
Per tot l’esmentat, i conforme a la recomanació del Comitè de Ministres als Estat Membres sobre el Codi europeu
d’ètica de la policia, i a la Llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals,
He recomanat a l’Ajuntament de Sabadell, que vetlli perquè la policia desenvolupi les seves tasques de manera
justa, orientada sobretot pels principis d’imparcialitat i de no- discriminació.
He recomanat també que la Policia respecti el dret internacional de protecció de dades, i més en concret limitar-se
a l’extensió necessària per assolir objectius lícits, legítims i específics
He recomanat que la Policia municipal actuï en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política
i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “.
Vull afegir, que l’article 9 del Reglament del Síndic, m’impedeix entrar en aquelles queixes per a les quals l’Ajuntament
estigui en termini per resoldre o contestar, en relació a la multa imposada per estacionar el vehicle al carrer xxxxx
el dia xxxxxxx, tot i que he fet una sèrie de suggeriments a l’Ajuntament de Sabadell, perquè els considerin alhora
d’emetre la resolució final de l’expedient.
Per qualsevol dubte, o si desitja comentar la resolució, pot adreçar-se a aquesta oficina. A tal fi hauria de concertar
una cita al telèfon 93.726.42.11.
Quedem a la seva disposició per tot allò en el que puguem ajudar-lo i us agraïm la confiança dipositada en aquesta
institució.
Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges
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Exemple resolució: llicències
Senyora,
En resposta a la seva queixa, l’informem, que un cop estudiada tota la documentació que fa referència a la seva
reclamació, en relació a la seva disconformitat en la denegació a la seva sol·licitud de llicència per poder instal·lar
una terrassa al seu establiment, HE ESTIMAT, la seva queixa pels motius exposats seguidament.
L’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espai públics, estableix en l’article 21.1 que les activitats que impliquin un ús especial o privatiu que es desenvolupi a la via pública o als espais públics, resten subjectes a autorització
administrativa expressa i serà requisit imprescindible que compleixin la normativa legal que els sigui d’explicació,
i en l’article 24.2 que els titulars de les llicències han de respectar, en el desenvolupament de les seves activitats, els
horaris d’inici i final fixat pels tècnics municipals i, en tot cas, han de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà.
L’autorització de llicències per a l’ús de les vies públiques és un dels àmbits d’actuació de l’Administració que
exerceix aquestes potestats discrecionals i on la motivació de la decisió adoptada és una exigència derivada del
principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics.
L’article 54.1 f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, exigeix la motivació respecte dels actes administratius que es
dictin en l’exercici de potestats discrecionals, amb expressió succinta dels fets i fonaments de dret i la relació causal
que existeix entre tots dos. Segons la jurisprudència, si bé no es requereix una exposició de raonaments extensa,
és necessari que la motivació sigui expressió racional del judici emès, i ha de reflectir el procés lògic i jurídic que ha
determinat una decisió administrativa concreta
La motivació és l’exigència de fer públiques les raons de fet i de dret que fonamenten l’acte administratiu. La manca
de motivació és determinant de l’anul·labilitat d’aquell, perquè dóna lloc a la indefensió.
En qualsevol cas, la motivació de les resolucions dictades en l’exercici de potestats discrecionals ha de ser prou
entenedora i congruent perquè no es generin indicis de possible lesió de drets o llibertats susceptibles d’empara
constitucional.
Per tot l’exposat, he estimat la seva queixa per entendre que l’Ajuntament de Sabadell s’empara en la discrecionalitat de l’Administració per atorgar autoritzacions per l’ocupació de la via pública i que es fonamenta en les
presumptes molèsties veïnals que ocasiona la terrassa, i considero que malgrat que a la Institució no li pertoca
opinar quant a l’oportunitat d’atorgar o no la llicència, sí que considera que la motivació de l’acte administratiu ha
esdevingut insuficient i per la qual cosa es podria considerar arbitrària. Entenc que les terrasses a l’aire lliure estan
sotmeses a l’obligació genèrica d’evitar les molèsties i efectes negatius a l’entorn amb les seves conseqüències, però
la denegació de l’oportuna llicència ha d’anar de la mà d’un raonament i una argumentació suficient, en definitiva, d’una motivació, ja que la manca d’aquesta o la motivació defectuosa pot configurar un vici d’anul·labilitat si
aquesta produeix indefensió, ja que és precisament la motivació el què permet diferenciar entre discrecionalitat i
arbitrarietat.
Per tot, HE RECOMANAT a l’Ajuntament de Sabadell que revisi l’acte dictat en relació al seu expedient, i el motivi
suficientment ja que es tracta d’un acte que es deriva de la potestat discrecional que li atorga la norma. Alhora
que HE RECOMANAT que reguli per ordenança el règim jurídic aplicable per poder tenir accés a una autorització
i les causes que poden comportar-ne la revocació. Regulació que hauria d’establir els requisits, tant pel què fa a
l’ocupació del domini públic, com pel què fa a l’exercici de l’activitat, especificant quines activitats son susceptibles
de ser considerades atemptatòries al descans veïnal, a un medi ambient acústicament no contaminat....etc, i que
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poden comportar la denegació de la llicència.
Per qualsevol dubte, o si desitja comentar la resolució, pot adreçar-se a aquesta oficina. A tal fi hauria de concertar
una cita al telèfon 93.726.42.11.
Quedem a la seva disposició per tot allò en el que puguem ajudar-la i us agraïm la confiança dipositada en aquesta
institució.
Atentament,
Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges de Sabadell
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Exemple de resolució: contaminació acústica
Benvolgut senyor,
En resposta a la seva queixa, l’informem de la resolució un cop estudiada la documentació que fa referència a la
seva reclamació, en relació als sorolls i molèsties relacionades amb l’entrada i sortida constant d’empleats i clients,
l’arrossegament de carretons d’escombriaires, els aparells d’aire condicionat i l’activitat d’un establiment contigu
al seu habitatge..
Després d’estudiar el seu cas, HE ESTIMAT la seva queixa pels motius exposats seguidament i considero que EXISTEIX GREUGE, ja que ha quedat acreditat pels tècnics municipals que s’incompleix l’ordenança de soroll desprès
de realitzar l’oportuna sonometria en data xxxx, i alhora perquè l’expedient de disciplina d’activitats va iniciar-se
en data xxxx, dos anys més tard, sense haver-se complert l’ordre d’execució ni haver estat sancionat l’establiment.
Atès l’article 18 de la Constitució Espanyol que garanteix el dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, i d’acord la doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans, i el Tribunal Constitucional (STC 119/2001)
una exposició perllongada al soroll, en nivells qualificables d’evitables i insuportables ha de merèixer la protecció
dispensada a la intimitat personal i familiar en l’àmbit domiciliari, sempre que dificulti el lliure desenvolupament
de la personalitat, alhora que s’ha de vetllar pel dret al descans dels veïns en el seu domicili. Per tant, els poders
públics tenen un paper fonamental en la lluita contra la contaminació ambiental produïda pel soroll, d’acord amb
els drets que garanteix la Constitució espanyola respecte a la protecció de la salut, la intimitat i a tenir un medi
adequat per al desenvolupament de la persona. La conscienciació social i dels governs sobre els perjudicis d’aquest
tipus de contaminació va portar la Unió Europea a aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l’objectiu
d’establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter preferent, els efectes nocius de l’exposició
de la població al soroll ambiental. La Llei estatal 37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, de protecció contra
la contaminació acústica, incorporen els criteris establerts a la directiva abans esmentada, i disposen un seguit
de mesures que han d’adoptar els ajuntaments amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i els
doten d’una sèrie d’eines per aconseguir-ho. El Decret 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
concreta alguns aspectes tècnics i estableix el marc de treball per a la gestió ambiental del soroll, així com estableix
les directrius per a la redacció d’ordenances municipals. L’ordenança municipal sobre soroll i vibracions i el mapa
de capacitat acústica concreten els instruments tècnics jurídics necessaris perquè es pugui donar una resposta
adequada a les inquietuds del ciutadans i ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de
vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental.
Per tot l’esmentat, HE RECOMANAT a l’Ajuntament de Sabadell que havent quedat acreditat pels tècnic municipals,
en data xxxxxxxx, que realitzada la sonometria no es respecten els valors límits d’immissió del soroll, actuï de forma
eficaç i diligent ja que s’incompleixen la normativa municipal i més enllà de les multes coercitives adopti alguna de
les mesures previstes a l’article 32 de la Llei 16/2002 amb la clausura temporal, total o parcial de l’establiment o la
suspensió temporal de l’autorització que habilita l’exercici de l’activitat, sens perjudici d’aplicar les sancions que correspongui per les infraccions comeses, sense dilacions en el procediment que no fan més que agreujar la situació
que en aquest cas està patint vostè.
Per qualsevol dubte, o si desitja comentar la resolució, pot adreçar-se a aquesta oficina. A tal fi hauria de concertar
una cita al telèfon 93.726.42.11.
Quedem a la seva disposició per tot allò en el que puguem ajudar-la i us agraïm la confiança dipositada en aquesta
institució.
Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges
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ANNEX 3. EL PROCEDIMENT DE MULTES
En aquest annex, el Síndic ha elaborat una guia per totes aquelles persones que davant la imposició
d’una multa tingui dubtes respecte els tràmits i els seus drets.
A) QUÈ HA DE CONTENIR UNA DENÚNCIA?
-

Matrícula del vehicle
Identificació del denunciat
Descripció dels fets, indicant: lloc concret, dia i hora.
Identificació de l’agent que ha posat la denúncia
Quina infracció s’ha comès i quina sanció li correspon.
On pots presentar les teves al·legacions i quin termini tens per fer-ho.

B) COM M’HAN DE NOTIFICAR UNA DENÚNCIA?
B1) NOTIFICACIÓ EN EL PROPI ACTE
Les denúncies de trànsit s’han de notificar en el moment en què es comet la infracció. Només per raons justificades es podran notificar amb posterioritat:
•
si el vehicle està estacionat i el conductor no hi és,
•
si s’ha tingut constància de la infracció mitjançant algun dispositiu d’imatges
•
o per raons justificades.
En tot cas, han de constar, a la denúncia, les causes concretes i específiques per
les quals no es va poder aturar el vehicle, no sent suficient l’esment d’expressions
genèriques com : l’agent estava realitzant tasques en un punt fix de la circulació,...
Si s’incompleix aquest requisit s’entendrà que la denúncia no serà vàlida.
B2) NOTIFICACIÓ EN UN MOMENT POSTERIOR
La notificació al domicili es farà mitjançant correu certificat o a través dels notificadors de forma que es permeti tenir constància fefaent de que la notificació
s’ha produït. La denúncia pot ser lliurada a una altra persona diferent del denunciat
sempre que se’n faci càrrec de la denúncia i faci constar la seva identitat.
Si no s’ha pogut notificar es tornarà a intentar en una segona ocasió dins dels
tres dies següents i en hores diferents. Si tampoc ha estat possible notificar-ho, es
procedirà a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i s’entendrà el tràmit
per efectuat.
-
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Si la persona denunciada està present però rebutja la notificació es conside-
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rarà com a notificada i es continuarà amb el procediment.
Si la persona denunciada no era la que conduïa el vehicle en el moment de la
infracció disposa de 15 dies per identificar el conductor responsable de la infracció.
L’incompliment d’identificar al conductor responsable se sancionarà com a infracció greu.
C) HE REBUT LA NOTIFICACIÓ, I ARA QUÈ?
Un cop has rebut la notificació de la denúncia disposes d’un termini de 15 dies
per:
PROCEDIR AL PAGAMENT: Abonar la quantitat de la denúncia dins d’aquest
termini suposa obtenir una bonificació del 50%. No obstant, és important saber
que pagar aquest import comporta l’extinció del el dret a reclamar, posteriorment,
en via administrativa. Tot i que, sempre es podrà interposar el corresponent recurs
contenciós-administratiu o recorre al Síndic Municipal.
PRESENTAR AL·LEGACIONS: Si no estàs d’acord amb qualsevol aspecte indicant els motius de la teva disconformitat i, si és el cas, presentar proves que ho
justifiquin.
D) QUAN TEMPS TÉ LA POLICIA PER NOTIFICAR-ME UNA DENÚNCIA?
Depèn del tipus d’infracció que es cometi. El còmput comença a comptar des de la data
en què es va produir la infracció:
- 3 mesos si es tracta d’infraccions lleus
- 6 mesos si es tracta d’infraccions greus o molt greus.
Transcorreguts aquests terminis la infracció haurà prescrit
E) JA HE PRESENTAT LES MEVES AL·LEGACIONS
L’Administració disposa d’un termini màxim de 15 dies per respondre l’ escrit. Aquesta
resposta pot ser diferent segons si considera que cal realitzar proves per comprovar els
fets que has al·legat, o no:
-

Es realitzen proves:
o
Si aquestes proves coincideixen amb la declaració de l’agent: Es
notificarà que s’ha acabat el procediment i es confirmarà la sanció, amb
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un termini de 15 dies hàbils per procedir al pagament.
o
Si tenen en compte altres detalls diferents que no apareixien a
la notificació anterior: Es notificaran quins són aquests nous aspectes i
es disposarà de 15 dies hàbils per presentar noves al·legacions.
No es realitzen proves: s’haurà de motivar perquè no s’han realitzat i deixar
constància a l’expedient sancionador, d’aquesta manera:
o
Si és una resolució favorable: es notificarà la finalització del procediment sense cap tipus de sanció.
o
Si és una resolució desfavorable: s’haurà d’abonar la quantitat
que fixava la sanció, sense poder aplicar cap tipus de bonificació.
F) CADUCITAT
Un cop iniciat el procediment, l’administració disposa d’un termini d’un any per emetre
una resolució, si transcorregut aquest termini no s’ha pronunciat, el procediment haurà
caducat i es podrà sol·licitar el seu arxivament.
G) HE FINALITZAT EL PROCEDIMENT I CONTINUO SENSE ESTAR D’ACORD
-Síndic Municipal de Greuges de Sabadell.
o
-via judicial: procés contenciós administratiu

94

ANNEXOS

ANNEX 4. ACTUACIONS D‘OFICI
L’article 9 del Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, preveu que aquest actuarà
d’ofici o a instància de part. Per tant, una de les vies possibles per iniciar una actuació és a través
d’un expedient d’ofici, on el Síndic de mutu propio posa en marxa l’engranatge de la institució per
defensar l’ interès general dels ciutadans i ciutadanes. Enguany, durant el 2012, el Síndic ha obert 9
expedients d’ofici. D’aquest, dos s’han resolt i la resta estan pendents.
Serveis socials i salut mental: la situació dels malalts mentals a la ciutat.
Dret a la intimitat i confidencialitat dels assumptes dels ciutadans i ciutadanes que són atesos
per personal al servei de l’Ajuntament.
Carrers peatonals: prohibició d’estacionament i compatibilitat amb l’ús del veïns per usos comuns de càrrega i descàrrega.
Senyalització de prohibit l’estacionament al Mercat Central, i el mal ús per part d’alguns ciutadans i ciutadanes: activitat municipal.
La zona blava: els controladors de la zona blava i la presumpció de veracitat; els problemes per
anul·lar les denúncies i els pagaments amb targeta de crèdit.
Els obstacles a les voreres: restes de pals d’obres, pals de serveis públics (llum, telèfon).
El Servei municipal de Sabadell Habitatge.
Menjadors socials a la ciutat
Desnonaments: execucions hipotecàries.
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EXPEDIENT D’OFICI: Serveis Socials i salut mental, la situació dels malalts mentals a la ciutat.
El Síndic informa sobre la resolució d’una actuació d’ofici que hem obert a la nostra oficina que es
desprèn del manifest elaborat pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de
Catalunya, en el marc de les VII Jornades de Formació. Aquesta, versa sobre la dramàtica situació
en que moltes persones i famílies es troben, a resultes de processos judicials, essencialment pels
fatídics procediments d’execució hipotecària
La pèrdua de l’habitatge habitual és el punt culminant d’un gravíssim problema social del que l’únic
beneficiari solen ser les entitats bancàries, que potser de forma irresponsable van abusar d’una posició de privilegi atorgant hipoteques més que qüestionables, essent els perjudicats els beneficiaris inicials de l’hipoteca, i la societat en general. Cal no oblidar que, en molts casos, els problemes
d’impagament han sobrevingut per causa de la crisi i la dura realitat (imprevisible) de l’atur forçós.
La despossessió de l’habitatge, per impagament del crèdit hipotecari, és per a centenars i milers de
famílies el principi d’un drama sagnant que cap societat justa ha de permetre: doncs no només es
permet, legalment, que perdin el seu habitatge i amb ell els estalvis del seu treball, sinó que quedin
endeutats de per vida, proscrits de l’econòmica normalitzada i condemnats a viure i treballar en la
clandestinitat.
La pèrdua de drets fonamentals, i el de l’habitatge ho és, aboca irremissiblement a la marginació i
l’exclusió social, acompanyada moltes vegades de la pèrdua de la salut, la desesperança i l’aïllament
social. En situacions tant greus com la guerra dels desnonaments, iniciada i dirigida desvergonyidament per les entitats bancàries, no ens podem parar a examinar la part de responsabilitat de les
famílies afectades, que alguna en tenen. La societat, i essencialment les administracions públiques,
i especialment els ajuntaments, davant aquest terrible terrabastall sense aturador, s’han de comprometre a posar fi a aquesta lacra dels desnonaments, i a evitar la condemna econòmica dels afectats,
als que no podem negar una segona oportunitat, sense perjudici de cercar, posteriorment, una sortida raonable i equitativa pel banc o entitat bancària.
Considero que, en general, les entitats bancàries han actuat, especialment en els anys de la bombolla immobiliària, mogudes per una desmesurada afició usurària, amb imprudència i fins i tot amb
engany. I està demostrat, com deia Aristòtil, que les majors injustícies són les realitzades per aquells
que es regeixen per la desmesura, no pels que són impulsats per la necessitat.
Alhora que, fins ara, la pràctica majoritària dels jutges i tribunals de justícia, lligats per lleis injustes i
extemporànies, com és la que regula la legislació espanyola de l’execució hipotecària, semblen més
oficines recaptatòries de les entitats bancàries que institucions de defensa de la justícia i l’equitat.
L’actual llei hipotecària de 1909, i les posteriors modificacions incloses, juntament amb l’explosió de
la bombolla immobiliària de l’any 2007, ha superat el marc social i econòmic del moment de la seva
redacció convertint–la, paradoxalment, no en defensa del drets sinó en una eina d’extorsió que cal
canviar urgentment.
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Valoro molt positivament l’esforç que, des d’alguns estaments de la judicatura, s’està fent per trobar
escletxes legals que pal·liïn aquesta fractura entre legalitat i realitat, i els recents moviments polítics
que semblen, per fi, cercar algun tipus de solució a la legislació fins ara vigent.
Tot i observar els últims moviments de polítics i bancs, pensem que no es pot retardar per més temps
una solució extraordinària i urgent a tant de dolor i drama social, com el que han provocat les execucions hipotecàries i els nombrosos els desnonaments. L’immens preu humà que s’està pagant per
aquest drama no s’ho pot permetre una societat que, com diu la Constitució, propugna com a valors
superiors dels seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat. I la solució no es pot afrontar
amb criteris partidistes o de conveniència política, sinó amb voluntat de contribuir a fer una societat
més justa des del compromís de garantir els drets fonamentals de les persones, entre els que figura
el dret a un habitatge digne.
Per això, DEMANO a l’Ajuntament de Sabadell, que escolti al poble perquè impulsi polítiques valentes de promoció i creació d’habitatge social i adopti acords perquè les instàncies competents,
mentre no es reformin les actuals, injustes i obsoletes lleis hipotecàries, adoptin urgentment, per
Decret llei una moratòria que paralitzi tots els procediments en marxa per un període de dos anys,
sense perjudici de cercar mesures, ajudes i alternatives que minorin i solucionin el dolor i el drama de tantes i tantes famílies (moltes d’elles ja desnonades). Les administracions i els responsables
públics han de passar de ser mers observadors a ser actors, tot impulsant uns canvis que imposin
raonabilitat, justícia i solidaritat, i que defensin a les persones amb la mateixa generositat que ho fa
amb les entitats bancàries.
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EXPEDIENT D’OFICI: Dret a la intimitat i confidencialitat dels assumptes dels ciutadans i ciutadanes que són atesos per personal al servei de l’Ajuntament.
El Síndic ha detectat que l’atenció “personalitzada” que realitza algun Servei del nostre Ajuntament a
l’entrada del Cal Pere Quart, podria constituir una vulneració del dret a la intimitat personal i familiar
dels ciutadans i ciutadanes que són atesos així com el dret a la confidencialitat dels seus assumptes.
Conforme l’article 9 el Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, dins del meu àmbit
d’actuació s’hi comprenen aquelles queixes que tinguin com a origen actuacions realitzades per
l’Ajuntament o els seus ens dependent i que afectin els drets fonamentals i llibertats Públiques de
la Secció Primera del Capítol Segon del Títol I de la Constitució, així com la resta de drets i llibertats
recollits al Títol I de la Constitució, i els drets dels ciutadans i ciutadanes previstos a l’article 35 de la
Llei 30/92.
Tant la Llei 30/1992, de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, com
la Llei 26/2010 del Règim Jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya,
estableixen el dret a rebre una atenció adequada quan el ciutadà es relaciona amb les administracions públiques. L’article 21 de la LRJPCat es refereix a diferents vessants d’aquest dret. En concret,
l’apartat segon d’aquest article es refereix al dret dels ciutadans a obtenir de les administracions
públiques Serveis d’atenció, informació i orientació per a l’exercici i la protecció de llurs drets i interessos, en el compliment de llurs deures i obligacions i en la redacció de documents administratius.
Aquest dret que ara recull la LRJPCat genera en tots els empleats públics el deure de fer-lo efectiu
quan en el desenvolupament de les seves funcions es relacionen amb la ciutadania.
Alhora, no podem perdre de vista el dret a la intimitat com un dret inherent a totes les persones. I la
majoria de la informació que es pot facilitar des de les Seccions de l’Ajuntament que fan atenció a
l’entrada del Casal Pere Quart, afecta a la intimitat i confidencialitat dels assumptes dels ciutadans
i ciutadanes que són atesos. Per aquest motiu, poso en el vostre coneixement aquesta informació
a fi que es prenguin les mesures necessàries, i s’habiliti si ho considereu oportú un espai adient,
a fi d’atendre de forma individualitzada a la ciutadania, sense que la resta de persones que estan
esperant el seu torn a la recepció del Casal o altres treballadors de l’Ajuntament, es facin ressò de la
conversa que els funcionaris tenen amb els ciutadans i ciutadanes i de les dades que si revelen.
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Com solament amb esforç i
creativitat no hagués estat possible
el nostre essencial propòsit, volem
agrair al Banc de Sabadell, a l’Obra
Social de la Caixa i a la Diputació de
Barcelona, que conscients i
sabedors de les necessitats i
preocupacions de l’entorn social on

Amb aquesta finalitat hem treballat
amb els equips de les nostres
Oficines, per organitzar, per segon
any, aquest II Cicle de
Conferències. I altres activitats
conjuntes, també amb la voluntat del
treball en xarxa.

4

Jaume Clavell, Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès

Josep Escartín, Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Isabel Marquès, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

estan establerts, ho hagin sabut
compensar amb la seva
col·laboració, mitjançant les nostres
tres Institucions, amb aquest
projecte del qual ens sentim, tots
plegats, plenament satisfets.
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La Síndica de Greuges de Terrassa,
Isabel Marquès i els Síndics de
Greuges de Sabadell, Josep
Escartín i de Sant Cugat del Vallès,
Jaume Clavell, per segon any hem
volgut estar ben a prop de la nostra
ciutadania recollint el que, en cada
moment, més li preocupa, posant-ho
de manifest per conscienciar
públicament, ciutadania i
mandataris, en la defensa dels
valors que impregnen la nostra
societat, com els Drets Socials i els
Drets de minories indefenses i
vulnerables com els afectats per
malalties de Salut Mental.

Trobareu, aquí, el resum de totes
les activitats realitzades l’any 2012.

Benvinguts
i benvingudes

SECTION DIVIDER NAME
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Les conferències, que han comptat
amb el suport del Banc Sabadell,
han tingut lloc a Terrassa, Sabadell i
Sant Cugat.

Durant el 2012, la Síndica de
Terrassa i els Síndics de Sabadell i
Sant Cugat han organitzat la segona
edició del Cicle de Conferències
sobre Drets Humans. Aquest any,
les conferències s’han centrat en la
crisi i en les polítiques socials.

Cicle de
conferències
sobre Drets
Humans

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE DRETS HUMANS

SECTION DIVIDER NAME

5

MEMÒRIA 2012 · SÍNDICA DE TERRASSA I SÍNDICS DE SABADELL I SANT CUGAT DEL VALLÈS

Tot seguit, Vanesa Valiño,
Presidenta de l'Observatori de Drets
Econòmics, Socials i Culturals
(DESC), va presentar l'informe de
situació dels Drets Socials a les
Nacions Unides.

El 14 de juny es va inaugurar al
Museu de Sant Cugat del Vallès (al
claustre del Monestir) la segona
edició del Cicle de Conferències
sobre Drets Humans. L’acte va estar
presidit per Joan Auladell, Director
General de Relacions Institucionals i
amb el Parlament.

Inauguració
i presentació
informe
DESC

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE DRETS HUMANS
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Valiño va exposar les conclusions
de l’Informe sobre Polítiques Socials
que 19 organitzacions i xarxes de
Drets Humans van presentar a les
Nacions Unides. Aquest informe
recull la situació dels Drets socials a
l’Estat Espanyol. En aquest sentit,
durant el mes de maig de 2012, el
Comitè de Drets Econòmics, Socials
i Culturals de Nacions Unides va
emetre unes recomanacions que
estableixen que és precisament
durant els períodes de crisi que els
governs han de fer especials
esforços per protegir els col·lectius
més empobrits.
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La ponència inaugural, a càrrec de
Vanesa Valiño, va servir per
exposar els principis bàsics i els
mecanismes de garantia i protecció
dels Drets, entre els quals hi figura
la institució dels Síndics Municipals
de Greuges.

Durant la inauguració del Cicle de
Conferències, Joan Auladell va lloar
la iniciativa dels Síndics i va
destacar la importància de preservar
els Drets de les persones en els
moments de dificultat actuals. Així
mateix, també va constatar l’objectiu
comú de servir a la ciutadania de
forma coordinada i eficaç.
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El Doctor en Dret i President de
l’Institut de Drets Humans de
Catalunya des de l’any 2004, Jaume
Saura, va parlar sobre “Drets
humans en temps de crisi”.

La segona conferència programada
va tenir lloc el 21 de juny a la Masia
Freixa, seu de l’oficina de la Síndica
de Greuges de Terrassa.

Drets
Humans en
temps de
crisi

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE DRETS HUMANS
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El president de l’IDHC va fer
especial incidència en l’afectació
que les mesures d’ajustament
preses en l’actual context econòmic
poden tenir sobre Drets
fonamentals, com ara l’habitatge, la
salut i l’educació.

Jaume Saura va exposar el marc de
dret internacional i les convencions
vigents que vinculen l’Estat
Espanyol amb el respecte als Drets
Humans, especialment pel que fa
als Drets polítics, civils, econòmics,
socials i culturals.
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CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE DRETS HUMANS

SECTION DIVIDER NAME

Davant el compromís del Govern
Espanyol de donar continuïtat al
primer Pla de Drets Humans, vigent
de 2008 a 2011, l'Institut de Drets
Humans de Catalunya ha publicat
un informe en què es recullen les
recomanacions de les Nacions
Unides per a l'elaboració d'aquest
tipus de plans. L'informe extreu
conclusions de l'experiència del
primer Pla de cara a la realització
d'una propera estratègia en Drets
Humans. El 14 de febrer el Congrés
dels Diputats va aprovar una
proposició no de Llei on s'instava al
Govern a "implementar una
estratègia amb mesures concretes
en política exterior i interior per a la
promoció i protecció dels drets
humans".
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La cloenda del Cicle de Conferències va
anar a càrrec de lluís M. Corominas,
vicepresident primer del Parlament de
Catalunya.

Joan Subirats, doctor en ciències
econòmiques i membre de l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques (IGOPUAB), va exposar la seva visió sobre les
polítiques socials i la seva relació amb
els Drets Humans. L’acte, que va tenir
lloc al foyer del Teatre Principal de
Sabadell, va comptar amb una àmplia
assistència.

El Cicle de Conferències va posar punt i
final a la ciutat de Sabadell el 20 de
setembre.

Polítiques
socials i
Drets
Humans

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE DRETS HUMANS

SECTION DIVIDER NAME
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Per acabar, i citant el llibre de la
premi Nobel d’Economia Elionor
Ostrom, “El govern dels comuns”, va
posar en relleu el concepte del bé
com a propietat d’una comunitat de
persones, diferenciant-lo del bé
propietat de l’Estat o el bé individual
que es conceben en l’actualitat.

Sota el seu punt de vista, els Drets
han de venir acompanyats d’una
acció social, obrint la porta a altres
tipus d’actuacions, que no només
han de ser sancions, en el cas d’una
vulneració de Dret.
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“Hem de ser creatius, no reactius”.
Amb aquestes paraules, Subirats
feia una crida a la participació activa
de la societat, avançant-se al poder
públic ja que, sovint, aquest actua
només en temes globals i no en els
individuals.

Subirats va fer un repàs a la nostra
història recent, des del 1945 (inici
del capitalisme), fins a la irrupció
dels mercats globals a partir del
1992, passant per la crisi del petroli
del 1975. Va destacar que els Drets
no poden estar sotmesos a la
situació econòmica del moment,
anunciant que amb la crisi el
desequilibri social augmenta i
sorgeixen tot tipus de conflictes.

A la ponència, Subirats va destacar
que ens trobem en una etapa de
canvis: la societat s’està
transformant degut a les xarxes
socials. És una revolució que
comporta canvis importants, tant
polítics com econòmics.

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE DRETS HUMANS

SECTION DIVIDER NAME
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Els actes van ser possibles gràcies
al suport de l’Obra Social La Caixa.

A banda d’una jornada de treball
emmarcada en el Dia Mundial de la
Salut Mental, també han organitzat
una conferència i han signat un
manifest, juntament amb 11 entitats
de l’àmbit de la salut mental de les
tres ciutats vallesanes.

Durant el 2012, la Síndica Municipal
de Greuges de Terrassa i els
Síndics Municipals de Greuges de
Sabadell i Sant Cugat del Vallès es
van comprometre especialment amb
els Drets dels ciutadans i ciutadanes
que viuen de prop els problemes de
salut mental.

Salut
mental

SALUT MENTAL

SECTION DIVIDER NAME
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El Doctor Xavier Cardona, expert en
bioètica, va coordinar la jornada de
treball, que va donar com a fruit un
document que recull les demandes
en l’actuació de l’administració
respecte els Drets dels ciutadans i
ciutadanes que viuen de prop els
problemes de salut mental, així com
el compromís de les entitats
participants a continuar treballant
per donar resposta a les necessitats
de les persones afectades.

El 6 d’octubre, en commemoració
amb el Dia Mundial de la Salut
Mental, 11 entitats d’aquest àmbit es
van reunir a Sabadell amb els 3
Síndics municipals.

Jornada
de treball

SALUT MENTAL

SECTION DIVIDER NAME
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En compliment de la seva tasca de
protecció dels Drets de les
persones, especialment d’aquells
col·lectius més vulnerables, els
Síndics han fet seu el manifest com
a actuació d’ofici, i l’elevaran a les
administracions i organismes
competents.

Les entitats participants en les
activitats sobre salut mental
organitzades pels Síndics
Municipals van signar un manifest
conjunt.

Manifest

SALUT MENTAL

SECTION DIVIDER NAME
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L’acte va reunir nombroses
persones relacionades amb l’àmbit
de la salut mental i representants
polítics.

Coneixedors de la important tasca
de suport, informació i
assessorament que realitzen les
associacions a les famílies i
persones amb problemes de salut
mental, i també de la imprescindible
funció de sensibilització pública i
reivindicació dels drets d'aquestes
persones, els Síndics van organitzar
una presentació pública del manifest
conjunt elaborat amb les entitats de
salut mental dels 3 municipis
vallesans, aprofitant el mateix dia en
què es reunien a Sabadell totes les
associacions de salut mental de
Catalunya.

Presentació

SALUT MENTAL

SECTION DIVIDER NAME
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La conferència va ser impartida pel
Doctor Josep Ramos Montes, metge
psiquiatre, diplomat en Gestió
sanitària i Màster en Bioètica.
Actualment és Director de
Planificació de Salut mental i
Addiccions de Sant Joan de Déu i
Vicepresident del Consell Assessor
de Salut mental i Addiccions de la
Generalitat de Catalunya, i també
Coordinador del Grup d’Experts del
Pla Director de la Conselleria de
Salut.

El 6 de novembre, la Sala Claustre
del Museu Monestir de Sant Cugat
del Vallès va acollir una conferència
sobre salut mental.

Conferència

SALUT MENTAL

SECTION DIVIDER NAME
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A l’acte van assistir la Tinent
d’Alcalde de Serveis a la Ciutadania
de Sant Cugat del Vallès, Susana
Pellicer, i la regidora Silvia Cazorla.

Sota el títol “La consideració social i
les pràctiques professionals en
l’atenció a les persones amb
trastorn mental greu: una
fonamentació ètica des del principi
de vulnerabilitat”, el Doctor Ramos
va plantejar que en la manera com
una societat atén les persones més
vulnerables. La reflexió ètica pot
ajudar a enfocar la pràctica
assistencial des del respecte a la
dignitat de les persones amb
problemes greus de salut mental.

SALUT MENTAL

SECTION DIVIDER NAME
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El passat 13 de desembre, la
vicepresidenta quarta de la
Diputació de Barcelona, Mercè
Conesa, va lliurar el material
expositiu als 3 Síndics.

La Síndica Municipal de Terrassa i
els Síndics Municipals de Sabadell i
Sant Cugat del Vallès, juntament
amb la Diputació de Barcelona, han
elaborat durant el 2012 unes
exposicions per explicar la figura i
les funcions d’aquestes institucions
de proximitat.

Exposició
sobre els
Síndics
Locals

EXPOSICIÓ SOBRE ELS SÍNDICS LOCALS

SECTION DIVIDER NAME
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Acte de lliurament de les
exposicions per part
de la Diputació de
Barcelona

Les exposicions expliquen el paper
de la institució del defensor local,
recent però que té els seus orígens
a la Catalunya medieval, com són
les Assemblees de pau i treva o els
Provisors de greuges, i que
actualment neixen de la voluntat
dels Ajuntaments de sotmetre's a un
control de qualitat extern en defensa
dels drets dels ciutadans i
ciutadanes.
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EXPOSICIÓ SOBRE ELS SÍNDICS LOCALS

SECTION DIVIDER NAME
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Aquest material gràfic es presenta
en quatre cartells de gran format
que aborden de forma àgil i pràctica
la història de la institució dels
síndics a Catalunya i a la localitat;
donen resposta a les preguntes útils
que es poden formular els ciutadans
sobre les funcions i queixes que
poden tramitar, i presenten la
persona que desenvolupa aquesta
tasca a cadascun dels municipis i on
se situa l'oficina del Síndic o
Síndica.
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EXPOSICIÓ SOBRE ELS SÍNDICS LOCALS

SECTION DIVIDER NAME
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EXPOSICIÓ SOBRE ELS SÍNDICS LOCALS
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Com a complement de les
exposicions, que ja es poden visitar
en diferents equipaments municipals
de Terrassa, Sabadell i Sant Cugat
del Vallès, la Diputació de
Barcelona va produir també uns
targetons divulgatius sobre les
institucions de proximitat.

Targetons de
difusió sobre
els Síndics
locals

EXPOSICIÓ SOBRE ELS SÍNDICS LOCALS

SECTION DIVIDER NAME
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EXPOSICIÓ SOBRE ELS SÍNDICS LOCALS

SECTION DIVIDER NAME

23

MEMÒRIA 2012 · SÍNDICA DE TERRASSA I SÍNDICS DE SABADELL I SANT CUGAT DEL VALLÈS

Cada mes, el calendari escolar dels
Síndics Municipals de Greuges
recull un Dret i un Deure de tot dels
infants i dels joves.

Els 3 Síndics vallesans han elaborat
un calendari escolar per repartir a
les escoles i instituts de Terrassa,
Sabadell i Sant Cugat del Vallès.

Calendaris
escolars

CALENDARIS ESCOLARS

SECTION DIVIDER NAME
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CALENDARIS ESCOLARS
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Durant el 2012, la Síndica de
Terrassa i els Síndics de Sabadell i
Sant Cugat del Vallès han elaborat
diversos materials de difusió, com
ara programes, un roll-up i una
llibreta.

Materials
de difusió

MATERIALS DE DIFUSIÓ

SECTION DIVIDER NAME
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La Natàlia ha estat la coordinadora de les activitats conjuntes de la
Síndics de Terrassa i dels Síndics de Sabadell i Sant Cugat.

En va deixar el dia 22 de gener de
2013 amb 39 anys.

Els que hem tingut la sort de
conèixer-la i compartir amb ella
molts moments de les nostres vides,
ens queda el record inesborrable
d’una persona extraordinària.
Treballar amb ella ha estat un luxe.

De vegades la vida és molt injusta,
ens pren a persones joves i
extraordinàries. La Natàlia era una
d’aquests persones, amb una gran
humanitat, amb un cor gran i ple
d’il·lusió que ens va donar una lliçó
de lluita per la vida sempre amb el
seu bonic somriure.

A la Natàlia
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