Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL

Assumpte: Infraestructures. Plaça de l'Àngel.

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 la ciutadana
va presentar a l’Oficina del Síndic de Greuges
Municipal de Sabadell adduint que el dia de la inauguració de la Plaça de l’Àngel,
va patir una caiguda per uns graons que segons afirma, no són visibles.
Després d’estudiar el seu cas, ESTIMO la seva queixa pels motius exposats a
continuació.
La ciutadana, el passat 12 de juliol de 2013 va tenir un accident en un dels
esglaons de la Plaça de l’Àngel (Sabadell). Arran de l’accident, va tenir un
trencament al peu.
Degut a l’accident, va fer una queixa a l’Ajuntament de per diversos defectes a la
plaça de l’Àngel (terra de la plaça tacat i trencat, les juntes estan mal acabades...)
però sobretot el que posa de manifest és que hi ha una part dels esglaons que hi
ha a la plaça de l’Àngel que són innecessaris i estan mal senyalitzats. Informa de
que no és la primera persona que ha caigut en aquests esglaons i que suposen
un perill.
L’Ajuntament respon a la ciutadana amb un informe tècnic arran de la seva
queixa, i que les obres que s’han fet a la Plaça de l’Àngel són correctes ja que
compleixen els requisits establerts per la llei. No obstant, la ciutadana presenta
una queixa al Síndic de Greuges exposant la situació. El Síndic pregunta a
l’Ajuntament de Sabadell que es revisin de nou les condicions de la plaça, en
especial les exigències d’accessibilitat i si es pot eliminar el tros d’escala que no
queda delimitada entre les baranes. A més a més comenta si el parc infantil
hauria d’estar delimitat per algun tipus de barana o tanca. L’ajuntament respon
amb un altre informe tècnic per part del Servei d’Obres públiques que tot és
correcte.

En l’ ordre VIV / 561/ 2010 ( d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats) exposa que cada esglaó estarà senyalitzat amb una
banda de 5 cm d’amplada i situada a 3 cm del costat que contrastarà en textura i
color amb el paviment de l’esglaó. El problema és que com el paviment està
tacat, es perd el color inicial i els esglaons gradualment no són visibles i això pot
provocar un problema en quan a la visibilitat dels esglaons. Un altre problema que
comporta els esglaons és que no són uniformes, varien de mida gradualment, i
això comporta més atenció deguda.
Per una altra banda, l’art. 15.6 de l’ordre VIV/ 561 / 2010 diu que els passamans
estaran col·locats a cada tram de les escales. Serà continu a tot el recorregut i es
prolongarà 30 cms més enllà de cada tram. En aquest sentit, l’informe diu que els
passamans estan col·locats a banda i banda de l’escala de la Plaça de l’Àngel,
però segons el que es veu a la fotografia del segon informe de l’Ajuntament de
Sabadell el passamans està en un banda fins a la meitat. L’altra banda no hi ha
cap passamans i només hi ha una “limitació” que és la paperera, però que no és
cap element de senyalització ni de seguretat, això pot suposar un perill en aquest
tram. L’art. 30.3.d de l’ ordre VIV/561/2010 diu quan una rampa o escala fixa
tingui un amplada superior a 4,00 m, disposarà d'un passamà doble central. Per
tant, en comptes de dos passamans, hi ha d’haver tres passamans, dos per
banda i un central.
La ciutadan en la seva queixa va fer esment de que el terra de la plaça estava
trencat, tacat i que les juntes estaven mal acabat. Seguint el mateix ordre VIV /
561/ 2010, l’art. 11 diu que el paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i en
mullat, sense peces ni elements solts, continus i sense ressalts. El propi
ajuntament reconeix en l’informe que van canviar el paviment, van importar un
tipus de paviment que tendeix a embrutar-se amb facilitat, i això provoca la mala
visibilitat de la plaça. L’informe esmenta que van canviar el tipus de paviment
inicial per un altre ja que van ponderar que el més important era que el paviment
fos resistent, encara que fos un paviment que tendia a embrutar-se.
En el cas del parc, no hi ha cap tipus de delimitació, quan està en el mateix nivell
de la calçada. L’ajuntament exposa que ha passat els controls necessaris, diu que
l’àrea de jocs infantils és conforme a normativa.
Tenint en compte les
característiques d’un parc i el que comporta, hi hauria d’haver una tanca o algun
altre tipus d’element de seguretat per evitar accidents i un mal major. L’art. 7 de

l’ordre VIV / 561/ 2010, es refereix a l’apartat de parcs i jardins, estableix que el
mobiliari urbà complirà l’establer al capítol VIII, hi haurà d’haver tots els elements
obligatoris del mobiliari urbà com els elements de protecció al vianant. (art. 30
ordre VIV / 561/ 2010)
En els proves aportades, com les fotografies, la queixa, els informes i els propis
articles de l’ordre VIV / 561/ 2010 sobre condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, i tenint en
compte les condicions objectives del disseny de les escales i dels materials
utilitzats, hi ha certes mancances en referència a l’accessibilitat, com la manca de
passamans al final dels esglaons. Els esglaons no són uniformes, gradualment es
van fent més petits, això dificulta la mobilitat de les persones dins de la plaça. El
paviment dels esglaons i de la plaça en està perdent color, això dificulta la seva
finalitat, que és la senyalització i visualització, a més a més, abans d’estrenar-se,
el paviment ja estava brut. No delimitar el final de l’esglaó per una qüestió d’espai
verd o zona d’estada no és justificable, ja que la seguretat dels vianants també és
d’interès públic.
És per tot que considero que HI HA GREUGE, i RECOMANO a l’Ajuntament de
Sabadell que en consideració dels arguments exposats, i a la vista del nombre de
caigudes que hi ha hagut a la plaça, des de la seva recent inauguració, consideri
la possibilitat de col·locar una tercera barana que delimiti els esgraons. I en
qualsevol cas, tramiti la reclamació de responsabilitat patrimonial pertinent de la
ciutadana, en temps i forma.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu, alhora que
us sol·licito que en el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació
d’aquest document, s’emeti l’oportuna resolució per part de l’Ajuntament de
Sabadell en quan a l’acceptació o no de l’esmentada recomanació, i us agraeixo
la confiança dipositada en aquesta institució.
Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges

Sabadell, 24 de desembre de 2013

